
COMERCIAL

)21d3
ELÉCTRICA

so I IMATGE
TELECOMUNICACIONS

MUNTATGE AUDIO AUTOMÒBIL
ANTENES PARABÒLIQUES

DELEGAT DE ZONA TELEFUNKEN
T.V. * VIDEO * HI-FI

SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
PER A PROFESSIONALS

CARRER DEL BOTÀNIC BIANOR, 22
TEL.: 266588

07600 S'ARENAL DE MALLORCA

COMERCIAL

MOBLES
MOBLES DE TOTS EL ESTILS

LLUMS *APLICACIONS
ARTICLES DE REGAL

DECORACIÓ EN GENERAL
CORTINES DE TOTS ELS TIPUS

PRESSUPOSTS DE MOBLES DE CUINA
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

ASSESSORAMENT DE PROGRAMES
PER ORDINADOR

CARRER DE GASPAR RUL.LAN GARCIA, 22
TEL.: 491835

07600 S'ARENAL DE MALLORCA
• ww".iiirior fr.

-.:7,71A1 O aii"trin er—

MUEBLES

	k 	id, ..:•,.. , •rfri,411,„ta,p...1)) 0, 31

.null{sucuk;111 .1141113h
	AVDA. N 	 .

.cff...,
•.ii :. iiiii:X

71. 7131n.i. N:10JAL 

TENIM UNA GRAN VARIETAT DE BROLLADORS, COLES DE CISTERNA,
ESTATUES, JARDINERES I COSSIOLS PER DECORAR EL VOSTRE JARDI
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CARRETERA DE MANACOR, 403 - TELF: 24.02.25
SON FERRIOL

DISSABTES DEMATI, OBERT 

L'Equip	 Rey-
nolds del qual
forma part el guan-
yador de la Tour de
França, Perico Del-
gado l'any 88, ha
passat unes setma-
nes de vacances i
entrenament a Can
Pastilla i concreta-
ment a l'Hotel Bra-
silia. Aquest equip
ha estat convidat
pel conseller de Tu-
risme del nostre
Govern, senyor
Cladera.

Han	 passat
aquestes setmanes
entrenant i , aprofi-
tant el nostre bon
clima, també parti-
ciparen a la Diada
Ciclista de Sant Se-
bastià. Cal dir que
una gran quantitat
de fans han visitat
aquests dies l'Hotel
Brasilia per conver-
sar amb els corre-
dors i demanar au-
tògrafs. A la foto-
grafia, un dia men-
tre dinaven al Res-
taurant Brasilia

'Arena
de Mallorca
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Telèfons útils a

S'Arenal

A la part de

Ciutat

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

1330 i 15'00 	 727643-727644
Bombera 	 28 1250-2900 17
Residencia de l'assegurança social 	  289100
Creu Roja de Ca'n Pastilla 	  264040
Policia Nacional 	 091
Policía Municipal 	 092
Policia Municipal de S'Arenal	  490503
La Porciúncula 	  260002
Tele-Taxi 	  401414
Radio-Taxi-Platja 	  755440
Taxi -Telèfon 	  273722

•

A la part de
Llucmajor

Ajuntament 	 660050
Oficina de S'Arenal 	 264071
Bombers 	 660756
Policia Municipal 	 661767
Guudia Civil 	 264121
Taxi  	 263745-263538
Parrbquia. 263265
Aigua potable a domicili 	 261426
Associació de Veinats 	 265005
Grua Sampol 	 264193
Servici Municipal d'al"' SOGESUR 	 262493

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

BOLLETI DE SUBSCRIPCIÓ

Nom 	

Carrer 	

Població 	  Tel. 	

M'interessa una subscripció:

O SEMESTRAL 900 Ptes.

Forma de pagament:

O Rebut domiciliar a un Banc

Banc   Suc. 	

Compte n.° 	  Titular 	

O Comptat	 Firma

Ompliu aquesta tarja i enviau-la al Cami

Camí de les Pedreres, 132,s'Arenal
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Arena
peix: el
cas de la
badía de
Palma

Joan Mayol

La desgraciada història de l'anome-
nada regeneració de la  platja de
Palma és vertaderament molt interes-
sant. Probablement, l'autor de la idea
de fer créixer la platja no podia espe-
rar un seguit de situacions tan denses
entorn d'un projecte a la vegada tan
simple i tan sofisticat.

Quina és l'arrel del conflicte? sim-
plement, que l'arena, a més d'arena,
és el suport físic d'un ecosistema molt
important: les praderes de posidónia,
els alguers . I la importància d'a-
quest ecosistema és a la vegada cientí-
fica -alberga les més altes diversitats
biològiques de les nostres aigües- i
económica -és el biotop de reproduc-
ció de diverses especies d'importàn-
cia comercial-. Sembla, a primera
vista (la mar és gran) que la destrucció
d'algunes hectáries d'alguers no pot
ser tan important; per valorar-la, será
bo conèixer algunes característiques
d'aquest ecosistema.

Una planta singular

Els alguers són, en realitat, prade-
res d'una planta fanerógama (és a dir,
que té flors, i molt més evolucionada
que les algues) anomenada Posidonia
oceanica. Aquesta especie és endémica
de la Mediterrània, i sols creix a llocs
on arribi prou llum de sol al fons de la
mar. És a dir, a llocs de poca profundi-
tat i aigües transparents. Aquesta cir-
cumstància ja determina un punt de
fácil conflicte: sols és possible xuclar
l'arena d'una fondària determinada, i
en tot cas, resulta més econòmic quan
menys aigua hi ha per sobre. Fins als
400 m. de fons, en principi, hi ha Posi-
dónia sobre els fons d'arena.

Aquests alguers són l'equivalent
ecològic dels boscos terrestres, perquè
necessiten molt de temps per créixer,
produeixen una gran quantitat d'oxí-
gen, són a la vegada refugi i aliment
per una gran quantitat d'espècies
d'invertebrats marins i de peixos i
fixen el sustra t entre els seus tizones.

El projecte de Regeneració

El projecte del MOPU suposa la
destrucció segura de l'a lguer on es
tregui l'arena, ja que 500.000 m' d'are-

na no es poden trobar sense alguers a
sobre. L'alteració topográ fica dels
fons marins provocará moviments de
l'arena i aixemplará la destrucció.
Però, a més a més, hem de considerar
insegura la seva utilitat, ja que els co-
rrents marins o les marors canviaran
de lloc una part més o menys impor-
tant de l'arena que es dugui a la costa.
L'exemple de Ca'n Pere Antoni és
massa evident i pròxim per ignorar-
lo. D'aquí es deriva el segon risc: des-
prés de gastar -i molt- d'una manera
com a mínim arriscada, tot i destruint
un ecosistema valuós, ens podem tro-
bar amb que sols ens serveixi pera du-
plicar la destrucció, ja que els alguers
on no s'hagui xuclat poden quedar se-
pultats per l'arena que la mar torni a
moure.

Sense un estudi previ, ningú pot
discutir que fer això no sigui un disba-
rat, sinó una dilapidació imperdona-
ble dels fons públics: sols tenim ga-
ranties de les conseqüències negati-
ves, i el resulta t és a ventu ra t.

El conflicte

La reacció social (que és el que preo-
cupa als polítics en el poder, i no la
conservació) és molt interessant. La
Conselleria d'Obres Públiques, en un
primer moment, intenta aconseguir la
realització de l'estudi i denúncia els
riscs. L'alarma dels ecologistes, dels
pescadors i dels científics no es fa es-
perar. A continuació, la Conselleria
d'Agricultura es troba com a capda-
vantera -en tant que responsable de la
pesca dels contraris al projecte. Més
silenciosos, els interessos turístics s'a-
lien amb el MOPU (la Conselleria d'O-
bres Públiques fa mutis). De cop, re-
sulta que el Govern de la Comunitat
anuncia que pagará als pescadors, a

través d'Agricultura, indemnitza-
cions pels perjudicis. Això és una esta-
fa, perquè els perjudicis són, com han
dit els pescadors, no quantificables:
no sols es perdrà la pesquera un any,
sinó que quedará malmesa molt de
temps: la velocitat máxima de crei-
xença d'un alguer en condicions ópti-
mes és de 5 a 10 cm. per a ny.

Si es destrueixen, posem per cas, 20
ha. d'alguer (una avaluació mínima)
la regeneració no seria completa fins a
l'any 2020 aproximadament, en condi-
cions ideals. I no deixa de ser grotesc
que l'aliat inicial en contra del projecte
ofereixi ara indemnitzacions (que, en
tot cas, serien més esperables pels que
porten a terne el projecte o pels que
en resulten beneficiats).

Perjudicis al turisme

Per?) no és veritat que els hotelers en
surtin tan beneficiats com es prensa.
Tendran més lloc per a ssoleja r clients,
sí, per() la qualitat de l'aigua pot bai-
xar de manera notable: els alguers són
poderoses depuradores naturals. A
Còrsega (en condicions ecològiques
prou similars) s'ha mesurat que un al-
guer arriba a produir... 14 1 nets d'oxí-
gen diari per metre quadrat, en l'estiu!

L'obra prevista pot significar la pèr-
dua de més de tres milions de litres
diarisd'oxígena la nostra badia.

Aquest oxígen és fonamental per a
l'autodepuració de les aigües. Tal com
van les coses, algú proposarà que el
GOB pagui les indemnitzacions als
hotelers, si les aigües s'arribassin a fer
pudentes!

És, per tant, erroni considerar que
sols surten perjudicats els pescadors
d'una tal iniciativa, perquè la destruc-
ció del medi ambient acaba per reper-
cutir, de manera directa o indirecta,
sobre tots els que hi viuen, encara que
sigui temporalment. I per a perjudicis
generals, no hi ha indemnització que
valgui!

S'ha de regenerar la platja? Pot
ser sí, perquè, en efecte, n'han asfalta-
da una bona part, hi han construït ho-
tels a sobre, ja no té dunes... Conside-
ram, per tan t, totes les possibilitats.

Per exemple, la peatonització defi-
nitiva i irreversible de la carretera de
la costa alçant el vial pròxim a la mar:
aquest projecte no alteraria - l'estabili-
tat de la platja, ni tendria repercusions
negatives per la badia. I els meus estu-
dis previs d'impacte ambiental són
tan sòlids com els del MOPU.

Diariode Mallorca

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

Assessorament i control
físic-esportiu.

Obesitat i celulitis.
Orientació dietética i de nutrició.

Laserterápia.
Acupuntura i auriculopuntura.

Tractament mèdic personalitzat
de deshabitud al tabac.
Consulta: Dimai15 dijous.
Doctora: Margarida Aírom.

I ARA!

JUDO
Iniciació de classes pera adults

i infantils
Professor diplomat: Eusebi
Capel (cinturó negre 2° Dan)

Visiti les nostres installacions.
Estam al seu servei.

Taekwon-Do (Adults, Infantils,  com-
petició)
Professor Diplomat: Manual 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 pera adults š infantils.
Professora diplomada: Tita

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

Informació: Telfs.
263834- 263112.

Obert de 8 a 23'30
De dilluns a dlumenge

inclosos.
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C
ULTURA significa com-
prendre les coses i evitar

. la confusió i això és indi-
catili de que el confusionisme
és equivalent a fomentar la in-
cultura. Darrerament la nostra
Ilengua toma esser una víctima
de ferma persecució i provoca-
ció per part dels seus enemics
mitjançant les armes de sem-
brar la confusió per dificultar la
comprensió.

N'hi ha que han volgut
complicar i confondre la realitat
de la nostra llengua manifes-
tant odi cap a ella en defensa
de la !lengua castellana, uns
altres la rebutgen per esser la
mateixa llengua de Catalunya,
perquè és una moda castella-
nista i de foment centralista
abocar-se contra el poble cata-
là; és evident que la nostra co-
munitat i la valenciana, amb-
dues catalanoparlants per natu-
ralesa, són actualment la falca
de les batalles contra la ferme-
sa de la nostra llengua, ja que
tota guerra directa contra el
Principat está perduda.

També n'hi ha que diuen
que es vol imposar la nostra
llengua dins la nostra pròpia te-
rra, i això és una absurda con-
tradicció, quan la !lengua que
s'ens ha imposat durant tants
d'anys de manera obligatòria i
artificial és la castellana.

Es ben clar que tot això és
part de les traves i mangarrufes
dels grups que no han volgut
mai el procés normalitzador i
lluiten per confondre la realitat
de les coses. Precisament,
normalitzar-la és tractar de si-
tuar una llengua viva, encara
desprotegida, a l'àmbit natural
que li correspon, i al mateix
temps alliberar-la dels fets, obs-
tacles i traves que l'han mal-
tractada i transformada o l'han
volguda substituir i desplaçar.

Ja sabem, per tant, que la
nostra llengua está enrevoltada
de contraris: uns des de fora de
la nostra Comunitat són els que
mantenen idees centralistes
que prediquen una sola llengua
"nacional" i uns altres dins les
nostres pròpies Illes, bé perquè
conserven la torta mentalització
a que ens obligaren en el pas-
sat (sense possibilitat d'allibe-
rar-se'n), o alguns dels que han
vengut a arrelar aquí i menys-
preen o no respecten la llengua
del nostre medi, volent encara
imposar-nos la seva.

El Govem Balear, que ac-
tualment tenim, no tan sols no
ha fomentat la normalització,
sinó que ha frenat el seu ús na-
tural, sembrant el confusionis-
me amb una guerra frecra en
contra de la nostra llengua; i és
que les coses fetes de mala
gana i sense bona voluntat no
fruiten mai bé.

No fa molt el "nostre" Go-
vem demanava la TV-2 en cas-
tellà a sol.licitud d'un grup de
castellanopanants i de caste-
Ilanistes en campanya promo-
guda per "Alianza Popular";
dones va faltar temps per
complaure la llengua que no és
la pròpia de la nostra terra (re-
cordau també l'any 1985
aquest mateix govem posà el
màxim de traves per poder-se
veure la TV3).

Però també nosaltres de-
manam i exigim, des de fa es-
tona, el que ens pertany. Es
obligació d'un Govem defensar
les coses del seu poble (sinó
no fa falta tenir un govem pro-

Mateo Picornell

pi), en lloc de fer d'aliat dels
que ens volen imposar les co-
ses de fora (encara que siguin
sucursal d'un partit polític esta-
tal centralista), essent els cul-
pables més directes de fer un
camp adobat per a la cria
d'embrions de terrorisme i con-
fusionisme lingüístic.

Demanam única i senzilla-
ment es compleixi íntegrament
la llei de normalització lingüísti-
ca (Llei 3/1986 de 29 d'abril de
1986); no complir o no respec-
tar les lleis és un delicte per a
tothom. Basta fer una llegida a
la dita Llei per comprovar la
greu culpabilitat del "nostre"
Govern. Sobretot un dels fets
que més denoten la seva poca
sensibilitat respecte a la nóstra
llengua és el de fer totes les
Conselleries (les mínimes ex-
cepcions no fan tant per cent
avaluable per poder dir quasi
totes) els seus avisos en cas-
tellà dins els mitjans de comu-
nicació, utilitzant els noms titu-
lars institucionals en català per
a després fer l'avís en castellà
(això, a més, és fer befa de la
nostra llengua).

Però on es vol crear més

confusionisme és quan fan re-
ferencia a les modalitats lin-
güístiques (anide 14 dels nos-
tres estatuts), aquest és un
tema que apassiona al propi
President Cañellas o almanco
ho manifesta sovint. Això fa
pensar que encara hi ha gover-
nants que com més confús te-

: nen un poble millor poden de-
: senrotllar la seva "política" en

lloc de moure cultura i fer capa-
citat de raonament..

Es tan senzill poder com-
,. prendre la diferencia que hi ha

entre la llengua escrita respec-
te a la parla i fonética pròpia de
cada lloc, i això passa amb to-
tes les llengües vives (seria ab-
surd defensar el "castellano
modalidad balear" propi de la
nostra Comunitat). Pensem que
el castellà com a !lengua que
ha tengut sempre la protecció
dins tot l'Estat espanyol ha
mantengut vives totes les mo-
dalitats parlades.

La riquesa d'una llengua es
composa, en gran part, de les
paraules correctes conegudes i
no conegudes per una determi-
nada persona, de les més utilit-
zades, de les manco utilitza-
des, de les no utilitzades i del
significat més viu i expressiu en
cada medi on aquesta llengua
és comuna. En canvi la degra-
dació i pobresa d'una Ilengua,
bàsicament, va en fundó de
conèixer poques paraules co-
rrectes, d'utilitzar-ne moltes
gramaticalment incorrectes,
d'emprar els vulgarismes, els
barbarismes i les paraules que
pertanyen a una altra Ilengua.

FiXau-vos com dins la llengua
castellana, per posar un
exemple, les persones anome-
nades analfabetes són també
les que més paraules gramati-
calment incorrectes pronun-
cien. Tractant-se d'una mateixa
llengua, tota paraula correcta
de la nostra Ilengua és riquesa
cultural, tant a Balears, com a
Valencia, Catalunya d'Espanya,
Catalunya de Franca, part
d'Aragó, d'Alguer, Andorra i to-
tes les universitats del món.

Fins ara, malgrat tantes ga-
rrotades rebudes, la nostra
llengua ha sobreviscut a totes
les persecucions, mantenint les
arrels ben vives, la tija té saba,
i les branques que no es deixa-
ven fer-se durant tants d'anys,
amb l'arribada de la primavera
de la democràcia i amb l'adob
cultural de tota la societat ba-
lear esdevindran uns nous
brots per arribar a fruitar la
normalització, però... encara
que la gelada sensibilitat dels
enemics vulgui cremar la ten-
dresa dels nous brots, de cada
vegada l'arbre de la nostra
llengua esta més gros i robust.

Per tant no ens hem de de-
sanimar mai per sentir tantes
bajanades, sabem que acon-
seguirem més nosaltres mit-
jançant el sentit comú de la cul-
tura que els altres amb la pro-
vocació i la violencia. A més te-
nim l'obligació d'entregar la
nostra llengua viva, senséra i
desgreujada a futures genera-
cions i és entre tots els que
ens sentim balears de veres
que ho aconseguirem, pel que
fa el contrari imaginau-vos la
tristor que produiria veure el
nostre medi ambient falsejat
per una altra llengua i sobretot
jo no sé de ningú mai que vul-
gui canviar la seva mare per
una altra.
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E Is idiomes no són sim-
plement uns mitjans de
comunicació i d'interre-

lació entre els homes, com
solen dir els diccionaris i les
enciclopèdies. En mollea oca-
siona tenen una projecció polí-
tica, en especial quan s'utilit-
zen públicament. L'idioma o
llengua d'una nació és un dels
elements més sensibles per
representar o expressar aque-
lla nació. I si aquest poble ha
estat dominant i ha subjugat
d'altres nacions, fa segles que
es practica una política lin-
güística per la qual s'imposa la
seva llengua ala altres; la vol
fer present als àmbits més
prestigiosos; i per tenir-la com
a vehicle de comunicació
arreu.

Els catalana hem patit
exemples ben clara que ens
palesen aquestes politiquea, i
hauríem de ser mestres a
escapolir-nos-en. I aquestes
politiquea encara són vigents.
Darrerament hi han estats,
corn el francés, que fan veri-
tables esforços per no ser ani-
quilats en els àmbits interna-
cionals. El senador Cirici Pelli-
cer (a.c.s.) em va explicar que
al Consell d'Europa el grup
francbfon li havia assegurat
que votarien a favor de les
seves propostes, si les presen-
tava en francés davant de
l'Assemblea.

Els estats del sud dels
EUA també darrerament
s'han vist obligats a declarar
oficial la llengua anglesa, per-
qué el seu idioma no sigui
engolit per les llengües dels
immigrants. El govern espa-
nyol, malgrat el mandat cons-
titucional, també pren mesures
contínuament sobre la preemi-
nència del castellà damunt de
les altres llengües peninsulars,
per tal de fer prevaler la seva
prioritat.

D arrerament s'han vis-
cut dos esdeveniments
que es refereixen a la

llengua catalana, on hom pot
comprovar la manca de sensi-
bilitat d'aquest concepte sim-
bòlic o polític que les llengües
tenen respecte a la nació que

El govern dóna
preeminència

al castellà damunt
de les altres llengües

pertanyen, i per altra banda,
es constata que els catalana
patim encara negativament la
política dels nostres opressors
seculars.

El primer cas va ser quan
una munió de catalana varen
peregrinar al Vaticà per a
celebrar-hi el Mil-lenari de
Catalunya, i el Sant Pare,
com a cap visible de Jesucrist,
s'hi va adreçar en llengua
castellana. Els xiulets que va
sentir el Sant Pare en iniciar
el seu parlament, segons
m'han dit, no els havien sentit
mai i varen saber molt de
greu a la nomenclatura vati-
cana.

Si s'examina aquest fet
superficialment, és ben
estrany que un grup de fidels
d'una confessió religiosa xiuli
en senyal de rebuig el cap
suprem que encarna la seva
espiritualitat. Per?) si s'estu-
dia el fet amb més profundi-
tat el que no s'enten és com
pot ser que un cap suprem
d'una religió universal com la
católica cometi errors d'a-
questa mena, sempre que
aquest cap suprem no esti-
gués actuant com a polític o
capdavanter de l'Estat del
Vaticà, i sí com a represen-
tant de Jesucrist a la terra.

Hom no pot entendre que
milers de catalans vagin a
Roma a celebrar el naixement
de la seva independència polí-
tica, i el seu cap espiritual,
allunyat de qualsevol conno-
tació terrena, i que no está

vinculat a cap poder efímer,
se'ls adreci en una llengua,
que a 'més de no ésser-los
pròpia, era la que representa-
va l'Estat que per la força de
les armes els va prohibir
durant 270 anys l'ús de la
seva.
..

E s com si haguessin
anat peregrins polone-
sos a Roma, i el Sant

Pare s'hi hagués dirigit en la
llengua de l'Estat que va
oprimir i sotmetre durant
molts anys Polònia.

En aquest cas concret,

podem observar que la llen-
gua no tenia problemes de
comunicació, ates que els
milers de catalana només
tenien com a pròpia la llengua
catalana. La llengua si ha-
gués agafat un sentit polític
positiu i se l'hagués conside-
rat com emblema i símbol de
la nació de la qual hom cele-
brava la seva configuració
mil-lenária, no hi ha dubte
que només s'hauria d'haver
parlat en català.

Però això que la diplomá-
cia vaticana no va saber des-
triar i que la nomenclatura

El Vaticá, i Jordi
Pujol fan política

lingüística
en refusar el català

romana, pela seus Iligams
amb els estats terrenals, no
fou capaç de superar, també
es va donar el dia de les Ile-
tres catalanes de Santa
da, a Perpinyà.

El president de la Genera-
litat de Catalunya, en exercici
del seu càrrec, quan es va
adreçar als mulera de catalana
que estaven celebrant el dia
de Santa Llúcia, s'hi va adre-
çar en llengua francesa, la
llengua que va imposar coer-
citavament Lluís XIV el 1700
a les comarques del Nord de
Catalunya, i els xiulets i les
mostres de rebuig que es
varen sentir el feren gairebé

I aquest cas encara va ser
molt mes greu. Penseu
que el representant o

president Jacques Blanc, del
Llenguadoc-Rosselló, es va
dirigir a l'assemblea en occità
i el batlle de Perpinyà, Paul
Alduy, per primera vegada en
el seu llarg i continuat mandat
municipal, utilitzava el català,
i qual li va tocar el torn al pre-
sident de la Generalitat,
aquest va parlar en francés.

I en aquells momentos,
aquella llengua francesa
representava l'Estat que el dia
2 d'abril de 1700 va prohibir
l'ús de la llengua catalana a
les comarques del Nord.

Si el president només
tenia intencions culturals i
literàries, com era escaient i,
per tant, només cercava la

comunicació i la celebració de
les Lletres Catalanes, és
absurd que volgués parlar en
francés, sobretot si pensem
que les autoritats que estaven
sota la jurisdicció de l'Estat
franchfon s'havien dirigit al
públic en occità ien català.

Allá, si una Ilengua
només podia ser utilitzada per
la comunicació era la catala-
na. I si calia ésser un home
gentil, elegant i diplomàtic
només s'havia d'haver usat la
llengua occitana.

La nomenclatura vaticana
i el president Pujol no havien
utilitzat la llengua per a
comunicar-se, ates que s'a-
dreçaven a una massa de
catalanoparlants. Tots dos
varen fer política lingüística
en refusar la nostra llengua,
però tanmateix una política
de feblesa i de sotmetiment
davant dels poders política
que ens han conreat la diglòs-
sia.

Heus ací, dones, dos
errors greus que en poques
setmanes hem hagut de patir.
Els catalana som aflebits
davant de les politiquea lin-
güístiques dels Estats que ens
oprimeixen i ens dominen.

La llengua els catalana
l'hauríem de tenir com el
màxim valor de la nostra
nacionalitat, i hauríem de
pensar que només quan nos-
altres siguem prou amatents
a defensar-la, podrem esperar
que ho facin les altres
nacions.

Francesc Ferrer i Gironès
és senador independent per Gi-
rona a les llistes del Partit So-
cialista de Catalunya (PSC).

Wojtyla i Pujol
MINIAALCABA

	 Francesc Ferrer i Gironès

Llucmajor

El GOB denuncia l'obertura il.legal de carrers a Capocorb
El GOB ha

l'Ajuntament de
denunciat, davant el Consell
Llucmajor i davant	 realització

Insular de Mallorca, la
d'obres illegals a Ca-

pocorb Nou.
Segons indica la denúncia pre-

sentada pels ecologistes «la set-
mana passada es començaren di-
verses obres a la fina esmentada.
En concret, l'obertura de nous ca-
rrers i camins camb una amplada
de 10 a 30 metres des de Cas
Busso fins a Cala Pi».

El GOB indica que aquesta
zona es troba afectada per una
decisió judicial dictada per l'Au-
diència Territorial de Palma, per la
qual es suspèn el Pla Parcial de
Capocorb, que ha estat recorregut
pel GOB i pel Collegi d'Arquitec-
tes de Balears.

Actualment el tema es troba en
mans del Tribunal Suprem, per la
qual cosa qualsevol obra realitza-
da a la finca de Capocorb s'ha de
considerar segons el

GOB. Segons aquests, «s'ha
constatat l'ampliació dels carrers
ja existents, construïts també
illegalment l'any 1983, d'una ma-
nera notable. Hem calculat que
s'han obert un total de 5.000 me-
tres de carrers de forma
arrassant una important área de
garriga, pins, ullastres i savines».

El GOB recorda que, a més de
la illegalitat de l'obra, «la zona de
Capocorb és, sense dubte, un
dels millors exemples del paisatge
de la Marina de Llucmajor, un
espai reivindicat des de fa anys
pel moviment ecologista i una
área inclosa dins l'inventari realit-
zat per l'Institut de Conservació de
la Naturalesa, i a la proposta del
Govern Balear com a espai a pro-
tegir».
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Des de la meva butaca

Una emissora de F.M. per l'Arenal
per Manolo Manión

No, de veritat, no ha estat la meya intenció sor-
prendre'ls des de la meya columna. Com m'agrada-
ria que, en lloc de fer un article d'opinió, aquest en
fos un d'informació i els titulars diguessin: «Nova
emissora de freqüència modulada a l'Arenal», o
«Comença a emetre Ràdio Costa-Arenal»; però no,
com els deia, de moment res de res.

No em diguin que no seria interessant i agradable
escoltar al dial dels nostres receptors «aquí Ràdio
Costa-Arenal», escoltar alguna cosa nostra, que fos
un vehicle d'unió entre tots els ciutadans i visitants
de la comarca arenalera. Aquesta iniciativa tant po-
dria ser municipal com privada. Per ser sincer, jo
preferiria que aquesta emissora fos en mans priva-
des. Que fos una ràdio lliure, on s'oferís bona músi-
ca i informació local, on tinguessin cabuda els pro-
grames culturals, així com petits espais en diferents
idiomes per als visitants europeus.

Tot això ho dic perquè existeix un esboç del Pla
Tècnic Nacional de Freqüències Modulades que
possiblement quan aquest exemplar del periòdic
surti al carrer ja estigui aprovat en forma de Decret-
llei pel Consell de Ministres. Aixímateix, el Consell
de Ministres enviará al Parlament el projecte de Llei
Orgánica de concessió d'emissores municipals.
Aquestes emissores municipals operaran a les ban-

Manolo Manján

Com ja és habitual any rere anys, i als distinguits
salons del Reial Club Nàutic de l'Arenal, el pròxim
dia 3 de febrer es celebrará el Ball de Carnaval.
Aquest ball anirà precedit d'un suculent sopar per als
que els interessi. Durant la festa es lliuraran una
sèrie de premis: un primer i un segon premi per a les
dues millors parelles disfressades i un altre premi
per a la millor disfressa individual.

Aquesta festa obri les jornades de Carnaval, els
«darerrs dies», a la zona arenalera, on l'endemà, el
4 de febrer, al llarg de la primera línia de la platja
desfilaran comparses, carrosses, disfresses i altres
en el tradicional Carnaval de la Platja de Palma. Es-
perem que la climatologia sigui la idònia per al
ment dels participants, així com per al gaudi de l'in-
nombrable públic que presenciará la desfilada car-
navalesca.

OBRES

Continuen a bon ritme les obres per a la conducció
del gas-ciutat als carrers de l'Exèrcit Espanyol i del 2
de maig (carretera de Cala Blava), Així, durant la
temporada baixa és quan s'han d'escometre les
obres, esperem que les millores al, en temps pas-
sats, polèmic carrer 2 de maig tinguin un próxim co-
mençament per a la millora de la zona. Ja hi ha
hagut algun «xiringuito» que s'ha retirat i altres (Sa
Foganya— que canvien la seva situació actual,
quasi al costat del seu actual lloc.

FUNDACIO JOAN MARCH

Rebem el butlletí de la Fundació Joan March co-
rresponent al mes de gener. Hi podem llegir coses
sobre teatre, pintura, música i altres temes científics.

des entre els 107 i els 108 megahertzs, amb  potèn-
cies reduïdes, segons el nombre d'habitants del mu-
nicipi.

Aquí, el que hi ha és un petit-gran problema, i
aquest és que l'Arenal pertany a dos municipis dis-
tints. Aleshores, si l'emissora fos municipal, a quin
dels dos municipis estaria: a Palma o a Llucmajor?
La potència no seria la mateixa des de la zona ciuta-
dana que des de la Ilucmajorera, mentre que a la pri-
mera seria de 500 watts, a la segona seria de només
150 watts.

Per això és perquè jo demanaria que l'emissora
fos privada, ja que, d'acord amb la nova Llei, es po-
dran crear tres-centes trenta noves emissores de
freqüència modulada, emissores que emetran a la
banda de freqüència que va entre els 88 i els 107
megahertzs.

Bé, la idea ja hi és, ara només queda recollir el
testimoni (Obra Cultural Balear, Associacions diver-
ses...) i escoltar, d'aquí a poc temps, «aló, aló, aquí
Radio Costa-Arenal».

Uf! Jo somnio despert, o no?

PREMSA BRITÁNICA
I HOTELS

ESPANYOLS

La premsa londinenca está alarmada pel perill

Pel que fa al teatre, illustra les pagines amb un
treball d'assaig el catedràtic Ricard Domènech, el
qual intenta respondre a la pregunta de quina és, ac-
tualment, la situació dels estudis teatrals a l'Estat es-
panyol.

Quant a la pintura, la Fundació oferirà una exposi-
ció retrospectiva del pintor belga Renée Magritte
(1898-1967). Hi haurá seixanta-cinc obres exposa-
des d'aquest digne representant del surrealisme.

Dins l'apartat musical, la Fundació Joan March
presentará els pianistes Ramon Coll i Josep Colom,
els quals interpretaran sis concerts per a piano de
Brahms. Hem de dir que Ramon Coll estudia al Con-
servatori de Balears, mentre que Josep Colom és
barceloní.

Llàstima que a tots aquests actes i a molts més
com els anunciats no hi puguem assitir, i la raó és
ben simple: tots es celebren a Madrid, a l'adreça de
la Fundació Joan March.

que, segons un informe, representen els hotels es-
panyols per als turistes britànics, que no arriben als
mínims de seguretat contra-incendi.

Doncs mirin, a edicions anteriors i des d'aquesta
mateixa secció jo em demanava el mateix. Reunei-
xen les suficients mesures de seguretat els hotels de
la zona arenalera pel que fa als incendis? També
deia que, per exemple, a un hotel tenien escales
contra-incendis a l'exterior i que no les havia pogut
observar gairebé a cap altres establiment hoteler.

Perú tampoc la cosa és com perquè s'alarmin tant

els periodistes britànics. «La Costa de la Trampa de
la Mort», erenels titulars de primera página del sen-
sacionalista «Daily Mirror», encara que no es feia
esment directament de Mallorca. La premsa londi-
nenca ens afavoreix molt. La cosa curiosa del cas és
que tenen una bona part de raó. Es clar que es
poden contrarestar les seves manifestacions dient-
los que també alguns turistes britànics (els «hooli-
gans») són perillosos i tampoc no en feiem tants es-
carafalls.

Pero, per al sí o per al no, jo em demano nova-
ment: Són segurs els hotels de la zona arenalera en
cas d'incendi? Voldria que algú respongués que sí.

S'Arenal de Mallorca

Carnaval al Club Nàutic Arenal



SI VENIU
A L'ARCADA

PER L'AUTOPISTA HI HA
4 O 5 CAMINS

RESTAURANT

I_ EDID,41

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

TELÈFON: 261450/54
S'ARENAL DE MALLORCA

OBERT TOT L'ANY
SALIDA N 2 3SALIDA N

E. so.41 '" .<

--+  MARBELLA - - -

	Ir,
CARRETERA DEL ARENAL

-•-•••••-

-Y -....:_,-----------\.Z.&.,,

L12I
/

DO	 1
(éC	 g,...8

,

BAENA

DE
PALMA

URBANI AC
SA TORRE

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

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

Visites: cada dia manco els dimecres.

S'ARENAL DE MALLORCA, 1 DE FEBRER DE 1989

Per segon any conse-
cutiu es celebrà al vedat
de Son Albertí el con-
curs anual de caça. Els
vencedors d'aquesta
prova foren Ricard
Pérez i Paco Moragues,
que sumaren 910 punts,
a dos•cents punts dels
segons classificats,
Damià Sastre Bauzá i

Josep Pomares Tomás.
El tercer premi, amb 520
punts, va ser per a la pa-
rella formada per Miguel
Mir Pizá i Lluís Picó For-
teza-Rei. El premi al
major nombre d'animals
caçats va ser per a
Damià Sastre i Josep
Pomares.

El concurs de caça es

celebrà al vedat de Son
Albertí i el va orgnitzar
Damià Sastre, elegit va
poc Personatge Agrícola
de l'any per un diari
illenc. Abans de comen-
çar la jornada de caça,
els participants feren un
bon berenar de camaiot,
llonganisses i pa pagès,
tot regat amb un bon vi

de potada i finalment el
café rebentat amb rom

Després de la jornada
de caça es feren els lliu-
raments dels premis,
acabant amb un premi
especial que consistia
en una placa on hi figu-
rayen els noms dels par-
ticipants en aquest
segon concurs de caça.

Llucmajor 

Pérez i Moragues vencedors
del segon concurs de caga

S'Arenal de Mallorca

Els hotelers van a les fires turístiques
Tomeu Sbert

Una representació de s'Arenal i de Can Pastilla,
del ram de l'hostaleria, han assistit a la Primera Fira
del Turisme a Belfast (Irlanda), fira que s'anomena
Holiday World i que es fa fer entre els dies 11 i 14 de
gener.

La mateixa representació hotelera va anara des-
prés a Dublín on, durant els dies 24 a 29 de gener,
s'hi farà la fira anual sobre temes turístics.

L'expedició va ser encapçalada i dirigida per
Jaume Porcel Mas i patrocinada per l'Associació
d'Hotelers.

NOU PRESIDENT AL C.N. SANT ANTONI

El Club Nàutic Sant Antoni de la Platja, de Can

FORN CAS DAMIÀ
TOTA CLASSE DE PANS 1 DE

PASTISSOS
PLAÇA DELS NINS,

CANTONADA CARR. MILITAR

Pastilla, té un nou president. Es tracta de Bartomeu
Planisi, que substitueix Josep Torralba. Donam l'en-
horabona a l'ex-president i la benvinguda al nou pre-
sident.

CLAUSURA DELS CURSOS D'IDIOMES

Aquests darrers dies ha tingut lloc la clausura deis
cinc cursos d'idiomes que durant l'any passat es
feren als locals de l'Associació d'Hotelers de s'Are-
nal i Can Pastilla. Bartomeu Xamena presidi l'entre-
ga de diplomes.

DIRECTIUS D'EMAYA

Directius d'EMAYA i representants de l'Associació
d'Hotelers es reuniren dies passats per tractar d'una
série de temes, entre ells la sollicitud que també els
dissabtes hi hagi recollida de fems, sobretot durant
l'estiu, així com la possible contractació d'un servei
de neteja per als diumenges i informar i mentalitzar
:a gent de la necessitat de conservar neta la nostra
ciutat.

CONCURS DE BETLEMS

L'Obra Cultural Balear organitzà un concurs de
betlems durant el passat Nadal. Els resultats donats
pel jurat han estat els següents: el guanyador dels
comerços ha estat «Modes Donna», del carrer de
l'Exèrcit Espanyol; el segon premi ha estat per a la
Peixateria Carmen del carrer de Berga i per la Pas-
tisseria Ballester del carrer de Maria  Antònia Salvà.
El guanyador de l'apartat de famílies ha estat David
martínez Catany i el segon Andreu Vidal Cerdà.
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INSTALIACIONS
ELECTRIIES

INSTAL.LACIONS I
REPARACIONS
ELÈCTRIQUES

* SOM TÈCNICS EN
IL.LUMINACIÓ DE

GRANS ESPAIS
INSTAL.LAM

PORTERS AUTOMÀTICS

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

CRISTALLERIA
LLUCMAJOR

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

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

LLUCMAJOR (Mallorca)

ÓVozgic'
ZAHNARZT - DENTISTA

CLINICA-PRAXIS
CAR RE R DE LA MAR IVIENOR, 6

(DAVANT EL BALNEARI 5)
TEL: 491919 LES MERAVELLES

HORARI DE CONSULTA:
DILLUNS, DIMARTS, DIJOUS I

DIVEND RES
DE 9'30 A 16'30

DIMECRES, DE 13 A 18 HORES
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N'Antoni Mut i Catany és el nou sergent de la Policia
Municipal de Llucmajor. La 'lengua catalana va puntuar 2
punts sobre 30 a les oposicions per accedir a aquesta gra-
duació. I Ilavors, diuen que la nostra Mengua no serveix per
totes les coses, ens promociona i ens ajuda socialment i
econòmicament.

Dos-cents vint cotxes en devuit mesos, és a dir una dot-
zena cada mes, ha venut la concessionària Opel que está
situada a Ses Cadenes de s'Arenal. Cotxes grossos d'a-
quests que valen més d'un milió i mig de pessetes. Un pro-
mig de vendes ben difícil de superar i que confirma la bona
salut económica dels arenalers.

fri•

El dia de Sant Sebastià fou festa a s'Arenal, però només
a la part de Ciutat. A la part de Llucmajor era dia feiner. I
és que a vegades oblidam que s'Arenal és un poble dividit
entre dos municipis. Ho oblidam fins que hi ha una festa
municipal.

Una bona partida de forasters han decidit tornar a «Su
Tierra» en vista que a Mallorca ja hi ha més televisió en
mallorquí que en castellà. Han decidit acompanyar-los un
estol de botiflers com en Feliu Truiols, n'Antoni Corró, en
Jaime Martorell i en Cerdó Fernández.

•••

Les ximbombes foren les protagonistes de la revetla de
Sant Antoni a s'Arenal. Les ximbombes fetes al tallers de
l'Obra Cultural, a la cotxeria de la parroquia, i les ximbom-
bes del Club de Petanca de Ses Cadenes. Una barriada,
la nostra, que consera els costums dels mallorquins amb
tota la força que disposa.

•••

El Carnaval s'acosta, enguany será la primera setmana
d'aquest mes de febrer. Els nins i nines se disfressaran
quasi tots. Els grans no se disfressaran. De totes mane-
res, recomanam a la gent gran que se disfressi. Ho passa-
ran molt més bé i acompanyaran millor als seus nins.
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Rehabilitació
(Puig de

Sant Pere)

Reforma de
les Muralles

Hotel de luxe
(El Molinar)

ig 20.000 MILLONES PARA
LA NUEVA FACHADA DE PALMA

ALECentre Comercial
(Portopí)

Parc d'atraccions
(Portopí)

Nou Jardí
(La Faixina)

Talús estètic
'	 (El Jonquet)

Passeig marítim
(El Molinar)

Passeig marítim
(Can Pastilla)

Parc firal
(Les Fontanelles)

Platja nova
(L'Arenal)

Canvi d'imatge de la badia de Palma
Durant els pròxims anys, la «façana» de la badia de Palma veurà

canviada la seva imatge substancialment. Es tracta d'un projecte a
gran escala que va des d'un parc d'atraccions Protopí fins a una
platja nova per s'Arenal.

El projecte compta amb la intervenció d'entitats públiques i priva-
des. El conjunt de les inversions previstes suposaran més de vint

mil milions de pessetes. La meitat d'aquest pressupost es destina-
rá a la construcció, per part d'una empresa hispano-finesa d'un
gran complex turístic al Portitxol.

També es preveu la construcció d'un passeig marítim al Molinar i
a Can Pastilla, d'un recinte firal a les Fontanelles i de l'ampliació de
la platja de s'Arenal.

SUPERMERCAT ORLANDO
DIUMENGES DEMATI, OBERT

CARRER CARES, 15
LES MERAVELLES (DEVORA a OBELISCO)

?RE AM
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ

Palma de Mallorca.
Exposició: Arx. L. Salvador, 84 - Teb3.: 251631-292997.
Magatzem: Pol. S. Castelló-Gran Via Asirna - Tel.: 294004.
Mag: Pol. La Pau (Ca'n Valero), 4 de Novembre, 11 - Tel. 206666.
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Em fa la impressió d'un home prudent i seré. EH
afirma ser un home inquiet, és possible, però  això no
será obstacle perquè sigui prudent.

—Jo em record molt del s'Arenal antic, veníem
molt per aquí, mon pare solia venir a caçar ánneres.

Els seus pares eren propietaris del bar-restaurant
Avenida, a Palma, que encara existeix com a bar-
cafeteria. Varen tenir algunes pensions que va ser
on el jove Tomeu va anar adquirint coneixement dels
problemes dels hotelers.

De totes maneres, les seves idees juvenils duien
altres camins i estudié peritatge mercantil a l'Escola
de Comerç. Al meu parer, alió i això Ii havien de ser
molt útil més endavant en la seva vida d'amo i direc-
tor d'hotels.

Ingressà a l'exèrcit l'any quaranta i serví a engin-
yers on va ser alférez provisional. S'entén que alió el
degué interessar perquè, al cap i a la fi, allá es va
quedar, especialitzant-se en sapadors i transmis-
sions.

Això de l'enginyeria Ii devia anar bé perquè, a la
!larga, derivé en una activitat relativa a la construc-
ció. En efecte, fundà una empresa constructora on
arribé a donar feina a cent cinquanta homes, sota el
seu comandament i control.

—Qué construïa vostè?
—Vaig fer uns vint xalets, però principalment em

vaig dedicar als hotels. El primer va ser el Dunas
Blancas, després el Negresco, del qual som co-
propietari, després vàrem comprar el Ayron, el Prín-
cipe...

—I fora de s'Arenal no?
—Sí, també vaig construir hotels a Cala Ratjada, a

Santa Ponça, a Peguera...
—I tot això sent militar?
—Es que ja fa vint anys que em vaig jubilar.
—Amb quina graduació?
—Com a comandant.
—I quin temps fa que és president de l'Associació

d'Hotelers de s'Arenal?
—Uns deu anys, més o manco.
—De totes les seves activitats, de quina d'elles es

troba més orgullós?
—Sense cap dubte de la meya etapa de construc-

tor.
—I de l'hotelera?
—Es molt important, però ara les he delegades en

els meus fills.
—Però com a president segueix treballant, qué

em diu d'això?
—Hi ha problemes que un no pot resoldre tot sol,

per molt que ho intenti, perquè depenen d'un
col-lectiu i, majorment, de les autoritats. A pesar de
tot, algunes coses les hem aconseguides els hote-
lers amb molta empenta.

—Com quines?
—Per exemple la prolongació de l'autopista. No es

cregui, emperò, que estam del tot satisfets perquè
és una qüestió que no va seguir el camí que havia de
seguir.

—En quin sentit?
—Al mateix temps que l'autopista, s'havien d'ha-

ver habilitat els camins distribuïdors del trànsit cap
als hotels i la platja. Això no es va fer perquè, en pri-
mer lloc, depenia del municipi.

—Però, esteva previst?
—Es dar. Es el projecte de la 1.)ia del Parc, elmar

d'Aral, segona i tercera línia. Però s'ha retrassat més
del que convenia.

—Per qué creu vostè que s'ha retrassat?
—Per la desídia i la falta d'interès per part de l'a-

juntament de Palma. 	 .
—Qué passa, que no es preocupen pels barris?

—Sí, se'n preocupen molt, la prova és l'enllume-
nat tan estupend que col-loquen al Pil-larí, encara
que després la platja de Palma es quedi dins la
fosca, sent la que més ingressos proporciona.
Aquesta zona podria ser la millor de Mallorca, dins
l'ordre turístic, i ha arribat a ser la més abandonada.

—A vostè, Ii ho sembla?
—N'hi ha prou amb fixar-se amb el que fa rejunta-

ment de Calvià a les seves platges, o el d'Alcúdia, on
s'estan urbanitzant grans zones i hi ha un fabulós
augment de l'oferta de Bits.

—Quan diu que ens tenen abandonats, inclou
també la qüestió de la «peatonització»?

—Efectivament, en aquest aspecte falta informa-
ció. Vostè mateix parla de «peatonitzar», quan hau-
ria de parlar de «semi-peatonització». S'ha d'infor-
mar de tots els detalls ja que, en principi, la gent hi
está d'acord i ho estaria molt més si sapigués com
és el que falta.

—Qué falta?
—Falta una infraestructura, zones verdes, neteja

de solars, construcció de voreres, etc... Tot això a la
zona de darrere on ni tan sols hi ha enllumenat. No
pot ni s'ha d'acabar un conjunt sense que estigui
llest la banda de darrere. Quan es fará? Una platja
acabada sense que primer estiguin Ilestes les altres
coses és ridícul.

—Tot depèn del senyor Aguiló?
—Comparem una altra vegada amb Calvià, que

també tenen batle socialista, i ens adonarem del
desgavell que tenim. El senyor Aguiló no coneix,
sense dubte, una máxima que diu: «S'ha d'alimentar
la vaca abans de munyir-la». S'ha de crear riquesa
abans de poder-la repartir.

—Una altra pregunta, qué passa amb l'arena que
volen posar a la platja?

—Aquesta és una altra cosa. Passam pena que
quedin embussats els embornals, els albellons de le
spluges que van a la mar. Si l'arena puja, és molt
probable que les canonades s'embussin. Nosaltres
ho hem avisat. Tant de bo ens equivocássim.

—Però, vostè, personalment, qué aporta a la solu-
ció d'aquest problema?

—La veritat és que no m'agrada bravejar del que
faig.

—Vostè digui, que el lector ja sabrá qué pensar.
La seva fama de persona capacitada no es ressenti-
rá amb això.

—Sense voler presumir de protagonisme, com
dic, no em queda altre remei que enumerar alguns
detalls.

—Endavant...
—Als hotelers se'ns assenyala moltes vegades

amb el dit despectivament per entendre que som els

grans beneficiats, i uns presumptuosos. Per evitar
aquesta reacció formam una entitat, el FENPLA, que
s'ocupa de la neteja de solars, comprérem una pala
mecánica per això, encara que hem de reconèixer
que l'ajuntament ha posat els camions. Donàrem un
solar per a la construcció d'una comissaria de poli-
cia, com un termini de cinc anys. Acomplit el termini
ni s'ha construït la comissaria ni se'ns ha reintegrat
el solar com era de precepte. La policia segueix a ca
nostra. Férem un parc de bombers, o com a mínim
posàrem el solar. Ara hem muntat un gabinet d'ad-
vocats per seguir les ordenances municipals i no
transgredir-les. Això ens ha costat molts de diners.
Jo, el primer, he pagat cinc-centes pessetes per
plaça, cosa que em suposa tres o quatre-centes mil
pessetes. Sempre he de ser el primer a banyar-me
quan fa falta donar una má. Es això protagonisme?

—Supós que no s'hauria de considerar així.
-Idó a pesar de tot a mi m'agrada quedar a segona

fila i no Iluir.
—Voldria tocar una altra qüestió, senyor Xamena.
—Vostè dirá.
—Que passa amb la qualitat dels serveis a hosta-

leria?
—En quin sentit?
—Quant a l'atenció al client. Abans hi havia un mi-

llor servei d'habitacions, es destapaven els llits du-
rant el vespre, per exemple, hi havia missatgets al
servei del client, per servir una taula hi havia cam-
brers, ajudants, mossos... Avui els clients se servei-
xen ells mateixos.

S'ha de tenir en compte que, encara que els preus
al client han pujat, no ho han fet en la proporció de
les despeses del personal. A causa d'aquets proble-
ma haguérem d'introduir els «bufetts» fa una vintena
d'anys. Però no es cregui, el client está content de
servir-se personalment perquè no ha d'esperar que
vengui el cambrer i perqué es posa al plat alió que
vol, tant en quantitat com per gust.Diu  vostè que
hem reduït la qualitat, potser sigui així i, efectiva-
ment, ho és, en qualque sentit, però l'hem augmen-
tada en altres com és en l'alimentació.

—I qué més?
—Bé, qualitat en materials, les habitacions amb

bany, que abans no n'hi havia... De totes maneres,
tot el que s'hagi fet en un sentit o en un altre ha estat
a causa de la pressió dels tour-operators. Desegan-
yem-nos, l'única llei válida és la de l'oferta i la de-
manda, no n'hi ha d'altra.

—Qué passa amb INSERSO?
—Jo no tenc clients d'INSERSO. Senzillament

perquè pel preu diari que paguen no puc donar el
que els don als clients normals de l'hotel. El que
donam val molt mes.

—Aleshores, senyor Xamena, això de la mala
qualitat no és válid per a tots els casos...

—En el nostre cas és ben clar que no.
—Idó moltes gràcies per haver-nos ates i fins una

altra.

Entrevista 

Bartomeu Xamena Simonet
Per José Alvarado (traduït de s'Unió de s'Arenal)



Associació
d'Hotelers
de la Platja
de Palma,
Can Pastilla
i s'Arenal.

Programa d e
Carnavals 89

Patrocina: «Un Hivern a Mallorca».
Divendres, dia 3

Ball de Carnaval:
—Plaça de les Meravelles, des de les 16'30 hs.

Dissabte, dia 4
Passacarrers musical per la zona, des de les

1000 hs.
Gran desfilada de Carnaval:
—concentració davant el Tenis Arenal Son Verí,

14'30 hs.
—desfilada per la carretera de la platja, 1530 hs.
—arribada a la plaça de les Meravelles i desfilada

davant del jurat, 1600 hs.
—gran ball de fi de festa amb actuacions i degus-

tacions gratuïtes, 17'00 hs.
Sopar i ball de Carnaval
—al restaurant Rancho Picadero a les 21'30 hs.
Tickets a 3.000 ptes. a l'Associació d'Hotelers.

Sorteig de viatges i regals.
Diumenge, dia 5

Sa Rua a Palma
—sortida des de l'Associació d'Hotelers, 15'30 hs.
—tornada a les 1800 hs.
trasllat de clients d'hotels amb places limitades.

Tickets gratuïts a l'Associació d'Hotelers.
Dilluns, dia 6

Rueta escolar.
—A s'Arenal, amb desfilada pels carrers de Berga,

de Miramar, de sant Bartomeu, de les Balears, de
Maria Antònia Salvà i arribada i fi de festa a la plaça
Major de s'Arenal, 10'00 hs.
Dimarts, dia 7

Enterro de Carnaval
—concentració a la plaça de l'ambulatori, 20'30

hs.
—desfilada fins a la plaga Major de s'Arenal, 21'00

hs.
—ball vestit de Carnaval a la plaça major de s'Are-

nal, 21'30 hs.
organitzat per l'Obra Cultural Balear.

Associació d'Hotelera
carrer de Marbella, 39

Tel.— 267654

CF VIDEO PROFESSIONAL
SPOTS T.V.

VIDEOS D'EMPRESA
NOCES * BATEIGS
COMUNIÓNS, ETC.

ARRER DE SANT CRISTÓFOR, 31
TEL.: 26 48 59

07600 S'ARENAL DE MALLORCA
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Diada nacional
En ~posta a la sonora

Palmessana
Senyora:
brhavia promès, ho jur,

no Intervenir en la absurda
polémica de cartas al direc-
tor entom al teta succeits el
31 de desembre en motiu
de la !lastra Macla Nacio-
nal.

Havla anat seguint les
cartas l contracartes amb el
somriure que em produeix
veure com els enemlcs de
Mallorca-feixistes, gonelles
1 demás animabts d'aglà-
treien foc pels queixals, da-
vant réxit conseguit per la
Diada. (Actes de La Crida,
PSM-EN I MDT).

Paró la carta de la Sra.
Palmessana em va treure
de solc, m'esbutzava de
riure. Es pot ser més anna-
rot!?

Deia ella que els catala-
nistas enestiren als ciuta-
dans de Ciutat...quina bajo-
nada! Ldlque va passar fou
que en una manifestació
legal convocada sota el
tema No som espanyols un
grup de pixetes de 15 anys
ens ho pretengueren impe-
dir...infeliços (encara els hi
deuen coure les singlades).

I, la Sra. Palmessana, ja
veig lo molt que estima Ma-
llorca escrivint en foraster,
(está bé això de predicar lo
que no feim). l de pàtria
dels mallorquins, España,
no en té res. La nostra
nació és, ha estat i será-ca-
talana. (I a qui li piqui que
se grati).

Que estimi Catalunya em
sembla maravellós, ara An-
dalussia i Extremadura li
regal, per alió dAfrica pels
africans (...)

Pel que fa a Europa jo la
vull, més que vosté, però
una Europa solidària de po-
bles Nimias i no d'estats ca-
ducs i decadents com pre-
tén la CEE. Per a ser inter-
nacionalista primer has
d'estimar ca teva. Així que
ja ho sap, si els mallorquins
ens manifestam per Mallor-
ca tots els qui ho vulguin
impedir tornaran rebre Ilan-
dera. SI els avantpassats
d'alguns mallorquins aixe-
cassin el cap, per mi n'hi

hauria molts que espitxa-
den a correr... o no Sra.
Palmessana?

En Joanet de sa gerra.

El català és
comercial

A les conselleries que
encara no ho saben.

Som un botiguer de
Palma 1 si nrhe decida a
escriure aquesta carta és
per vides raons:

La primera, per agrair a
la conselleria de Cultura
del Govern Balear, que
amb la, seva campanya; -El
catalá és comercial- ens
oferebc a tots l'oportunitat
de renovar els rètols de les
nostres tandas, a més de
posar-los en la nostra llen-
gua.

La segona per fer ex-
tenssiu aquest agraïment a
la Pimem, per la seva
col.laboració en l'esmenta-
da campanya.

La tercera per animar a
tots els comerciants de Ma-
llorca a que s'adhereixin a
la campanya, canviant els
satis rètols.

I la quarta per dir a les
conselleries que encara no
ho saben, que: -El catalá
tambo es oficial».

B.F.A.

Sobre la manifestació del pas-
sat 31 de desembre, que sota
el lema "No som espanyols. In-
dependencia" havia convocat
el Moviment de Defensa de la
Terra i que varen seguir uns
200 independentistes, volem
fer les següents aclaracions:

-La manifestació havia es-
tar convenientment notificada a
govem civil des de feia, quasi
bé un més i convocada púb!i-
cament en més de 15 dies
d'antelació.

-En el moment de comen-
çar la manifestació varem rebre
la provocació d'uns elements
feixistes, que intentaven impe-
dir l'ús de la Ilibertat d'un poble
en reclamar la independencia.

-La contundent actuació
del servei d'ordre de la mani-

testació i el rebuig unánim de
tots els manifestants en gene-
ral va fer fracassar l'intent
d'agressió deis espanyolistes.
La manifestació es va dur a
terme tal com era previst.

Davant aquests incidents
volem denunciar:

- La maniobra de l'estat es-
panyol en l'utilització de gru-
pusculs feixistes com un intent
més d'intimidació contra el
poble català.

-La col.laboració de la poli-
cia espanyola amb els provo-
cadors, deixant i garantint la
seva impune actuació.

Valoran!, per altra banda,
molt pcsitivament aquesta mo-
bilització pels següents motius:

- Es una mostra més del
creixernent i maduració de l'in-
dependentisme a Mallorca.

- Perquè ha quedat demos-
trat que els vertaders enemics
de Mallorca i de tot el poble ca-
tala són els que han imposat i
segueixen imposant l'idioma
espanyol als nostres fills, els
que permeten la destrucció
ecológica de la Terra i l'expolia-
ció económica del poble amb
l'únic fí de mantenir així els
seus privilegis.

Reiteram el compromís en
la lluita per la Terra i la Nació,
en la confiança i seguretat de
ser un poble que vol viure i Hui-
tarà par la supervivencia i la lli-
bertat nacional.

Visca la Terra!

Assemblea de Mallorca

Moviment de Defensa de la TerTe

Benvolgut Sr. Director:
He llegit amb mona d'aten-

ció la carta del Sr. Francisco
Ruiz Navas publicada a Diari de

Mallorca, el passat dimecres, i
he quedat bocabadat. Quina
fòbia odi i manca de respecte
total cap a la 'lengua dels
mallorquins, d'un personatge
que deu viure més que bé a la
riostra terra (mistral), i que no
és altra cosa que un insolidari,
un colonialista i un malagrait.

Es increible que aquest
senyor parli de civilització i de
democràcia, donant-nos a en-
tendre que els catalanoparlants
només pel simple fet de tenir
una llengua pròpia, som uns
civililzats i uns energumens.

Déu meu!
El seu desconeixement de

la història (?), arriba al més ab-
solut deliri quan parla de la im-
posició de la llengua catalana,
quan rúnica llengua imposada
a Mallorca és l'espanyol, des
de cops de baioneta, vergon-
yoses vexacions escolars, fins
a anibar a la promulgació de la
constitució vigent que eternitza

castellano-andalu-
sa. Per tant, jo Ii proposana al
Sr. Ruiz, un pacte: que cap de
les dues llengües fossin obliga-
tòries i que el ciutadà trias en-
tre el ventall d'idiomes mun-
dials. Se n'enduria una escal-
dada, perquè milers de mallar-
quins Mallen el català perquè el
dufm al cor i a l'ànima, i l'angjés
per alió deis turistes i de la in-
temacionalitat. I com que per-
sonatges corn el Sr. Ruiz .no
mos posaran dins -un barco de
rejilla", Sr. Ruiz: vaixell i anuix.

Francesc Montaner Malles

Sobre el 31 de
desembre
Escric aquesta carta responent
als qui pretenen tergiversar els
fets que van succeir a la pas-
sada Diada del 31 de desem-
bre.

Vull començar aclarint que
només hi havia una manifesta-
ció autoritzada, per tant legal,
que era la independentista.
Que el conflicte estallé perquè

la policia en cap moment va
complir amb el seu deure, que
era el de disoldre rápidament a
aquell grupuscule de provoca-
dors feixistes-espanyolistes,
que pretenien únicament boico-
tejar lacte.

Des d'aquí també vull de-
nunciar les amenaces fetes
públiques d'una fantasmal
"Coordinadora de Fuerzas Na,
cionales de Mallorca" en el
sentit de que se dedicarien a
"sofocar todo brote de separa-
tismo por pequeño que sea".

Aquests són els principals
enemics de Mallorca. Són els
paranoides que s'amaguen en
sigles com Orden Negra, els
matemos que atacaren amb
coctels molotov la seu de
l'Obra Cultural Balear, els que
varen provocar l'enfrontament
contra els mallorquins que es
manifestaven pacíficament el
dia de la seva Diada.

A la Mallorca dels albors del
S. XXI no hi pot haver lloc pels
anti-demòcrates i enemics de
la nostra terra. Els mallorquins
anam avançant dia a dia en la
Huna per construir una Mallorca
nitre en uns Països Catalans
independents.

Per això vull encoratjar a
tots els qui encara ens sentim
orgullosos d'esser mallorquins
perque ens organitzem i facem
front a l'espanyolisme que pre-
tén esborrar la nostra lengua,
cultural nació.

Per la nostra dignitat! Per
Mallorca jets PaisosCatalans!

Jame RIpoll ISsatre

Shrenal
47 de Mallorca

Cartes al director

31 de desembre «Barco de
rejilla»
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S'Arenal de Mallorca

K.I.O. fa una urbanització de luxe a Son Verí Nou
La Kuwait Invesment

Office, K.1.0., té projec-
tada la construcció d'una
urbanització de luxe a
Son Verí Nou, a les te-
rres que un temps eren
de FECSA (Forces Elèc-

triques de Catalunya) i
que l'empresa àrab va
comprar per dos mil cent
milions de pessetes.

Les seixanta-nou par-
cel-les amb qué compta
la nova urbanització ja

estan totes venudes, el
vuitanta per cent dels
compradors són mallor-
quins o residents a l'illa.

Urbanor, S.A., l'em-
presa promotora d'a-
quest nou complex urba-

nístic a s'Arenal, ha in-
vertit tres mil milions de
pessetes en aquesta
magna obra a terres de
Son Verí Nou, cinquanta
hectàrees que es troben
entre s'Arenal i Cala
Blava. Urbanor, S.A., és
propietat en un cinquan-
ta per cent de Prima In-
ternacional, una empre-
sa on KIO té un impor-

tant paquest d'accions
borsàries.

També es preve cons-
truir-hi un hotel de cinc
estrelles, per a la qual
cosa, Urbanor, S.A.,
está cercant un soci ho-
teler que se'n vulgui fer
cárrec. A part de l'hotel,
la urbanització está pen-
sada per fer uns sis-
cents habitatges fami-
liars. També hi ha pro-

jectat la construcció d'un
club social i d'una zona
esportiva.

FOTO KAMAL
QUICK SISTEM

Després del VI aniver-
sari de l'obertura de la
tenda de FOTOS
KAMAL al RIU CEN-

,TRE, ara el negoci s'am-
plia amb un nou
ment de fotografia a fi de
donar un millor servei als
dients.

Aquesta nova tenda
está ubicada al carrer
Llaut, als nous locals de
l'hotel Latino, just al cos-
tat del Riu Centre, a les
Meravelles de s'Arenal.

La Familia Ruiz Franco va inaugurar aquesta setmana passada una botiga
de venda de vídeo, radio 1 televisió al carrer de Sant Cristofor, 31 de s'Are-
nal. A aquesta botiga, també fan reportatges comercials 1 personals de
vídeo. Una botiga que, estam segurs tendrá éxit a l'estar situada a la zona

comercial de s'Arenal.

Josep Peralta Minan s'ha retirat com a cap del
bar del Club Falcó Sol, de Menorca, i ha obert el
bar Peralta just devora de l'escola pública de

Son Ferriol.
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- Escrivlu un sol ariuncl per cupó.
- Useu Iletres majúscules.
	  -EscrIviu din:L.21~d texL__

ATENCICS

ANUNCIAU-VOS DE FRANC A S'ARENAL DE MALLORCA

Nom:
Cognom:

D.N.I.

TELF:

TEXT:

-Ompll aquest cupó I envlau-lo a:
S'ARENAL DE MALLORCA: Comí de les Pedreras, 132 - 07600 -
	  SES CADES DE S'ARENAL

S IAFGES

brena?A
BItIlets d'avió 1 de vaixell.

Vol* viniera.
Credlvlatge.

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

dornIcIll. AmlIcar, 16.
Tela. 266673-261265.
S'Arenal de Mallorca.
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Petits anuncis
Aquests anuncis poden ser remesos a la nostra re-

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

Cada paraula, 10 pessetes.

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,
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).

VENC Aparcaments al ca-
rrer de Cannas de s'Arenal.
A unes 750.000 pessetes
cadascun. 262401.

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 1
lligador, cuina-menjador i
saleta, 120 metres de terra-
ça. Segona linea, garatge
opcional. 7.200.000 ptes.
Tel. 267470.

LLUCMAJOR. Venc casa
en bon estat. Facilitats de
pagament. Tel. 662468.

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

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

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

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

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

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

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

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

MONTUIRI, pis 3 dormito-
ris, amoblat, bones vistes,
tranquil. 26.000 Ptes.
AMENGUAL. 718987.
EL TERRENO, pis un dor-
mitori, sense mobles, cuina
americana, per estrenar,
30.000 Ptes. AMENGUAL.
71,8987.

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
hes despeses incloses, tot
l'any. 36.000 ptes. AMEN-
CUAL 269250.

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

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

CONTESTADORS AUTO-
teléfons sense

mans, telèfons sense fds.
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-
rnent 1 dormitori, amoblat,
200 mts. de terrassa, per
temporada o per tot l'any.
AMENGUAL. 269250.

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

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

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

TRASPAS LOCAL de 250
rn 2 a l'altura del balneari 8
de S'Arenal, per tres mi-
1,ons de pessetes, Hopo'
70.000 ptes. Tel. 261671.

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

S'ARENAL, balneari 7, un
garatge per Hogar, 5.000
Ptes. AMENGUAL.
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, venc el local
n. 10 del carrer Marbella,
41, Edifici Ribera. Dues
sales, portes metálliques,
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 ptes. CELA-
BERT 721730.

PASSEIG DE Mallorca, llog
local preparat per perru-
queda de senyors i senyo-
res. Preu 45.000 ptes. Te-
lefonar al 721730 de 9,00 a
13,00 hores. GELABF.RT.

ZONA BALMES Vgli: 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 Oales de
bany completes, apte per a
farmacia, pastisseria, elec-
trodomèstics
6.800.000 ptes. acilitats.
Telefonar de 9,00 a 13,00
al 721730.

VENC FINCA tres quarte-
nades a Son Manió. Entrada
carr. Randa i camí veïnal. 1
Km. del centre de Llucma-
jor. Casa de roters i de cis-
telladors. 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 m 2 .
prop de la mar, 4 habita-
cions, gran terrassa, cuina
amb rebost i bany.
5.500.00 ptes. Tel. 236293.

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

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

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

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 Iloga pis 4 dormitoris
dobles, gran saló-
menjador, terraça de 40
m 2 ., 2 sales de bany, Higa-
don, cuina equipada amb
ofice, rebredor gran, re-
bost, galenia. 75.000 ptes.
Tel. 719327.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMPREMTA .

.-- r-/i)--•20-cLe..3.-.49-ct, •
Tota classe d'impressos, de lux, comercials de propaganda.

PAPERERIA

Tos en material escolar i ,objectes . d'escnpsort

PERFUMERIA

oan exposició d'objectes de regal.

-50<1()0C1.1-5,1

Carrer d• Sa Fira, 10	 Tel. 660310
	

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

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

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

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

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

ANIMALS DE
COMPANYIA

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

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

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

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

VIATGES
VIATJES S'ARENAL

Billets d'avió i de vaixell
Vols xirter
Crediviatge.

Lloguer de cotxes.
Reserves per telèfon i en-
trega de billets a domicili.
Telèfons: 266673-26 1265.

S'Arenal.

VIATGES XALOKL Bit-
llets de vaixell i d'avió.
Telèfon: 26 7450.

BORSA DEL
MOTOR

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

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

LLIBRL:;:iiA DE VERD EN
BLAU. Libres en català i en
castellà. Especialitat en
lectures juvenils i infantils.
Comandes de llibres en 24
hores. Avinguda del Cid,
56. Tel. 248360 - Son Fe-
rriol

OUS FRESCS
de gallina rossa

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

Granja Acosta.
Llucmajor.

Tel. 660432.

VENC SOMO 2 de 10 me-
tres. 4 veles corredera
electrónica, motor fora
borda Mariner de 8 H.P.,
canya I larga. 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
Si ndicat.

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, llegir, 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, li donaré
molla felicitat, tota la que
necessiti. Cridi'm al
710087.

FADRI, 42 ANYS, estudis
superiors. Em vull relacio-
nar amb senyoreta culta.
710087.

FADRI, 25 anys, sense
problemes 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 doble,
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 conèi-
xer senyor culto, 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 ven i cada dia se'm
fan inacabables els segons
sense tú, dona. Som fadrí,
no m'impo rta 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'impo rta 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'impo rta 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 l'home 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'espera.
Fins matrimonials. Crida'm
al 710087.

AL.LOTA de 25 anys, fadri-
na, vull l'amistat de mo-
ment, som morena, ulls
verds, estatura 1'70. Si
tens temps lliure i em vols
conèixer, crida'm al
710087. Et faré el meu rei.

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

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

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

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

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 a1710087.

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

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,
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-
sència, crida'm al 710087.

LLICENCIADA en Medici-
na, 34 anys, fadrina, tonc
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, idá
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 llarg és el dia cer-
cant-te, 'á tu, horno, 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 conèi-
xer una dona per compartir
les seves 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, víudo
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, propio-
tária d'un parell de comer-
ços, 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
al-lota per formar una famí-
lia feliç. Aparat 10.236 -
07080- Palma.

M'ES IGUAL la teva situa-
ció. Si tu m'estimes, et faré
feliç. Som vfuda de 40
anys, bona feina, pis, estal-
vis. Per refer la meya vida
em manca un horno amo-
rós i bo per viure feliços i
tenir fills. Escriure aviat.
Apartat 10.236 - 07080 -
Palma.
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PERSONALS
PROFESSORA de dibuix
artístic, 31 anys, som d'Uta-
tes, - fadrina, agradable,
cerc senyor senzill, traba-
Ilador, amant de la casa i
del camp per formar una fa-
mília. 710087.

SERGENT, excellent es-
devenidor, voldria conèixer
senyora atractiva i distingi-
da, bons fins, gran felicitat
entre nosaltres dos. No si-
guis tímida i crida'm.
277990.

SEPARADA LEGAL, sense
fills, feina segura, estalvis,
fortuna hereditària, 56
anys, vull formar una llar
amb senyor, amb fills, se-
riós, respectable, que no
begui. 247912.

ADMINISTRATIVA,
100.000 ptes., atractiva,
seriosa, 160, el meu pro-
blema és la soledat, triste-
sa. Senyor comprensiu,
que faci feina i Ii agradi la
pesca. De mitjana edat.
710087.

FADRI, 29 anys, estranger,
ben plantat, estudis univer-
sitaris, gran esdevenidor.
Cerc senyoreta agradable
per formar una parella sen-
sacional amb molt d'amor.
277990.

SENYOR, negoci, 200.000
al mes, xalet, propietari d'a-
parcaments, estalvis ele-
vats, 1'87, 68 Kg., moreno.
Senyora de 35 a 48 anys,
formal, amb fins matrimo-
nials. 277990.

FUNCIONARI de l'Estat,
60 anys, alt, ben plantat,
simpàtic, esdevenidor re-
solt. Vull refer la meya llar
amb senyora amorosa,
agradable, que li agradi la
naturalesa. 710087.

TRADUCTORA de mitjana
edat, guapa, intelligent,
afeccionada als esports i a
la cultura, vull amistat amb
fins matrimonials amb sen-
yor bo, de salut normal.
247912.

VIUDO, negoci propi, estal-
vis importants, xalet i cotxe
propi, futurs béns, vull sen-
yoreta o senyora de 34 a
57 anys per amistat amb
fins més seriosos. 710087.

PENINSULAR, resident a
Muro, 65 anys, alguns ne-
gocis, pens viure molt de
temps, voldria formar pare-
la amb senyor senzill que
estigui sa. Crida'm aviat.
277990.

FADRI, 24 anys, professió
a hostaleria, 180, prim,
viso sol, anglès perfecte,
nocions d'italià. Senyoreta
indiferent nacionalitat.
247912.

FADRI, 28 anys, fotògraf,
honrat sense vicis, vida
molt sana, tinc motta solo-
dat. Senyoreta de 23 a 34
anys. Amistat amb fins se-
dosos. 710087.

PROPIETARIA d'una sa-
bateria, 34 anys, 167, resi-
dent a Menorca, m'agrada-
ria conèixer senyor bo i
amorós, que faci feina i tin-
gui una bona presència.
Per correspondre'ns.
247912.

VIUDO, sense fills, pis,
cotxe, negoci de restau-
rants, economia bona,
només vull la companyia
d'una senyora seriosa,
amb bons fins, entre els 40
i els 45 anys, sana.
710087.

DEPENDENTA, 51 anys,
francés, nocions d'italià,
m'agrada bailar, caminar,
afeccionada • a la pesca.
Senyor bo, de la casa, qua-
litats similars. Per formar
parella. 277990.

PENINSULAR, 25 anys,
amb casa a Valldemossa,
professora de piano, vol-
dria amistat seriosa amb
senyor educat, que li agradi
la música clàssica. 247912.

MESTRESSA DE CASA,
mitjana edat, responsable,
estudis mitjans, estalvis,
sana. Si ets alegre, engin-
yós, especial interés per
formar una llar. Et vull co-
néixer. 710087.

FUNCIONARI de l'Estat,
esdevenidor resolt, no tinc
problemas, pis i xalet, es-
talvis, carácter alegre, sin-
cer. Vull formar parella amb
senyora amb personalitat.
710087.

SENYORA, 47 anys, ma-
llorquina, som responsa-
ble, pis propi, hobbies: la
pesca i la pintura. Si vols
trobar la felicitat, de mo-
ment una sincera amistat,
entre els 58 i els 60 anys.
247912.

ESTUDIANT de solfeig, 19
anys, senzill, tímid, tinc
molts amics i amigues paró
cerc una al.lota seriosa,
sense problemas, respon-
sable, amb fins formals, de
25 a 30 anys. 710087.

ADVOCAT, 40 anys, im-
portants béns, som more-
no, alt i seriós. M'agrada la
senzillesa, senyora femeni-
na i bona. Per formar una
llar. Per conéixe'ns crida al
277990.

FADRINA, alta càrrec en
una empresa de construc-
ció, a causa de la feina no
tonc tamos per trobar un
senyor responsable, edu-
cat. De 36 a 49 anys. Amb
fins matrimonials. 710087.

SENYOR, 47 anys, 176,
bona presència, estudis
mitjans, treball fix, voldria
conèixer senyora, indife-
rent l'edat, per fer amistat.
Cridar al 247987.

INDUSTRIAL, fadrí, 43
anys, cultura amplia, im-
portants béns. Vull fer
amistat amb fins seriosos
amb senyoreta per fer-la
molt felik. 277990.

SECRETARIA, 25 anys,
bonica i sola, em sent
trista, aficions 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, 23 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,
viso de rendes i fortuna,
ben plantat, vull fer amistat
amb companya que li agra-
di viatjar i la llar. 277990.

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

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

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

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

DIVORCIADA, 1 fill, fun-
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 amistoses amb
fadrí / vidu finsals 37
anys, que sigui alegre,
sense problemas, fins
matrimonials. 277990.

EMPLEADA DE COMERÇ,
28 anys, sana, neta, m'a-
grada 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 nins. 277990.

TRANSPORTISTA, 43
anys, 178, prim, ben plan-
tat, voldria fer amistat sa-
ñosa 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
familia, voldria senyora o
senyoreta fins als 30 anys,
bona presència, sense
vicis, culta. 247912.

FADRINA, cero 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, tenc 50
anys, pis, cotxe, em dic
Pera. 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 horno que en faci
feliç i jo a ell. Crida'm al
710087.

DIRECTOR GERENT, 50
anys, sense problemas
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 horno 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 homo
que sigui amorós i que em
sàpiga estimar, si estás Ile-
gint les mayas quatre línies
que tu siguis la meya mitja
poma com Adam i Eva. Cri-
da'm al 710087.

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

FADRI, 55 anys, bona pro-
sibncia, 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 conèixer
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 home molt home.
Crida'm al 710087.

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

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

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

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

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

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

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

FADRINA, futura metges-
s?, 32 anys, alt i de bona
presencia, sense proble-
mes econòmics, visc sola,
som Aquari, original. Cerc
cavaller amb personalitat.
710087.

COMERCIANT, 300.000 al
mes, xalet, pis, mallorqui-
na, simpática, molt bonica,
qualitats: amor, molt d'a-
mor per oferir-te sempre. Si
em vols conèixer crida al
277990.

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

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

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

RESTAURANT «EL GRA-
NERO», cuina típica ma-
llorquina. Obert cada dia.
Aparcament fácil. Carrer de
la Torre Rodona, s/n, Ca'n
Pastilla. Telf. 268398.

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

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

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

OS CANTEIROS RES-
TAURANT. A casa galega
do Ca'n Pastilla. Comidas
e vinhos galegos. Av. Bar-
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 PARADIS DE L'HAM-
BURGUESA. Hamburgue-
ses, salxitxes i pollastres a
l'ast. Marbela, 43. Devora
el quarter de la Policía 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.

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.

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

RESTP.L'7;ANT CAN TIA
TALECA. Porcella rostida,
xot rostit i altres especiali-
tats. Presuposts per a
bodes i comunions. Avin-
guda de Caries V. Tel.
660297 - Llucmajor.

RESTAURANT - TORRA-
DOR LLUCMAJOR. Xot i
porcella rostida. Avinguda
de Caries V, cantonada
Carretera de Campos Tel.
660139 - Llucmajor.

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

SERVEIS
PROFESSIONALS

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

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

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

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

ARREGLAM rentadores,
màquines registradores, ra-
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, al.lota jove
en dóna classes. Grups re-
duïts. Econbmic. Per infor-
mació: 416445. Demanau
per na Maite.
S'ARENAL, s'Estanyol, la
Rápida. Mallorquina de 34
anys amb cotxe prbpi s'ofe-
reix per fer feines de la
casa. Tel. 650017.

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

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

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

METALURGIGA S'ARE-
NAL. Reixats, barandilles,
ferro forjat, treballs en
alumini per a obres, sol-
dadura eléctrica i antele-
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-

ls. 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 - Col]
d'En Rabassa.

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

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

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

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

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

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

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

CRISTAL.LERIA TO-
RRES. Carrer Lisboa, 35-
S'Arenal de Mallor9a. Tel.
266517.

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

Academia

BARCELO

091916

RKBI&DATI) A   BANCA
CALCULO  

C. BALEARES,25.2

•11 Arenal
T'oferim cursos de pro-

gramació en:
BASIC

dBASE III PLUS
COBOL

TURBO - PASCAL
TURBO - C

TURBO - BASIC
BASIC2 *

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

ABILITY 2000
OPEN ACCESS II

SYMPHONY
LOTUS 1-2-3.

LOCO SCRIPT.
A més 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, pesas,
g. rítmica, jazz. Professors:
Tita, Manolo Garcia i Do-
mingo Peláez. Plaga de
Sant Marí, 6. Tel. 267994.
Coll d'en Rebassa.

PERSONALS
	

GASTRONOMIA
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Picades
per Manolo Manfón

Es parla molt de soli-
darital, d'integrad& de
responsabilitat ciutada-
na, d'amor al paisatge i
almedi ambient, però
això és solament de cara
a la galeria,d espiés el
que de ventat es fa és
tancar-se dins la seva
«torre. , pensant que un
és únic al món i que els
altres no compten. Inso-
lidaris i egoistes, això és
el que som.

Doncs l'ajuntament de
Llucmajor té la idea de
peatonitzar el carrer de
Fra Juníper Serra, a la
urbanització de Son
Verí, de l'Arenal, una
obra que donaria relleu a
la zona, així com tran-
quilita: als vianants lo-
cals o visitants que no
disfruten de vies exclusi-
ves per als vianants, i
ras, que la idea no és
bona. Algun veí addueix
que, és clar, com es
prestarien els serveis de
repart ment (butà, etc...)
i com arribarien les visi-
tes a les cases dels resi-
dents al carrer. Doncs el
repartiment es faria com
es fa al carrer Sindicat
de Palma, o a la zona de
vianants de Cala d'Or, i
les visites, doncs arriba-
rien caminant, que és un
bon exercici. Es clar que
possiblement això de ca-
minar no vesteixi, és
més elegant arribar en
«limousine».

marna, no sé qué
m'he de posar. Peró per
qué filia. Doncs perquè
és Carnaval. Però si tu
sempre vas disfressada.
Venga, mama, deixa't
d'horterades.

En una paraula, que el
pròxim dia 4 es celebra
el Carnaval. Els carrers
arena ers esveuran
plens de mascares: an-
gelets, romans i roma-
nes, marc-Antoni i Cleo-
patra, xarangues, cava-
'listes i contxes endiu-
menjats. Des del Club
Nautic de l'Arenal fins a
la plaça de les Merave-
lles tot será bulla i
vacil-lades, llàstima que
els disfressats siguin
més nens que majors.
Més badocs que partici-
pants. Jo, si m'hagués

L'idioma
estonià será
obligatori

de disfressar, m'agrada-
ria fer-ho de Gurrucha-
ga, rro per res, per es-
glaiar un poc la gent,
com diuen que és el di-
moni i estam a Carnaval.
Que no se m'oblidi: l'As-
sociació d'Hotelers.
ánima de l'esdeveni-
ments carnavalesc , ge-
nerosa com sempre, lliu-
rarà els diferents premis
en metál-lic, entre les
3.000 i les 100.000 pes-
setes Quin s'emportarà
aquests pre,rnis? Carna-
val, Carnaval... i per
favor, es diverteixin.

Fa goig veure la nos-
tra policia municipal en
el moment de l'entrada i
la sortida d'alumnes del
Col-legi de les Germa-
nes de la Caritat. Doncs
regulant el trànsit al ca-
rrer de sant Cristòfor fan
una tasca immillorable.
La pena és que aquesta
tasca no es pugui com-
pletar amb la que farien
els papes i les mames
de les alumnes, deixant
el cotxe a casa. Es que
qualsevol dia voldran
entrar amb el cc:4)(e fins
el pati de l'escola, i m'ex-
plico: durant aquestes
hores d'entrada i sortida
escolar la circulació al
carrer de la Vicaria i al
carrer d'Antoni Catany
és desastrosa, per això,
perquè tots volen arribar
amb cotxe el més aprop
possible de la porta del
recinte escolar... qué tin-
drà l'automòbil qu eno
puguem passar sense
ell?

El contenciós sobre la
«regeneració i millora de
la platja» sembla que té
solució, almenys els
pescadors ja no posen
obstacles a l'extracció
d'arena. .1 el G.O.B.? I
els clubs nàutics de Can
Pastilla i l'Arenal? Es
senten molt feliços amb
aquestes obres. El que
sembla adormit és la
qüestió de la «peatonit-
zació» de al carretera de
l'Arenal, jo crec que per
devers l'agost es veuran
els resultats. Malsortat,
que són un malsortat.

AFP
MOSCOIJ — El vot del Parla-
ment d'Estónia, que abans-d'a-
hir va aprovar una llei que ins-
taura l'estonià com a llengua
obligatòria en els serveis pú-
blics d'aquesta república bálti-
ca, constitueix un "pas histò-
ric" cap a la restauració de la
sobirania d'Estónia, segons
consideren els representants del
moviment nacionalista.

La nova Ilei dóna quatre
anys als russos que treballen en
serveis públics a Estónia, inclo-
sa la policia, per aprendre la
llengua local. "Es una Dei con-

tra els buròcrates, dins l'espera
de la perestroilca", va estimar a
la Tallinn Rain Veldeman, un
dels dirigents del potent Front
Popular d'Estónia.

Un responsable del ministeri
estonià d'Afers Estrangers, Va-
lle Feldman, va remarcar que
la nova Dei era una contribució
al caminar d'Estónia cap a la
sobirania económica, politica i
cultural.

Dels 260 diputats presents al
Soviet (Parlament) estonià, 204
van aprovar la llei i 50 van vo-
tar en contra, mentre sis es van
abstenir. Segons alguns Perio-

distes presents, un "debat ani-
mat" va precedir el vot del pre-
àmbul i de cadascuna de les
deu parts del text. Nombroses
esmenes es van presentar i el
resultat és un "compronús" que
monté les grans línies del pro-
jecte de llei.

Segons les disposicions del
projecte, els soviètica no esto-
nians que han de tractar amb el
públic en la seva ocupació pro-
fessional, com ara funcionaris,
metges, policies, periodistes i
empleats de correus, hauran de
conéixer alhora les llengües
russa i estoniana.

Foguerons
Jaume Fuster

L a nit de Sant Antoni, amb les de Sant
Joan i Sant Josep, completa el tercet de

nits del foc dels Paisos Catalans. Són nits
màgiques on les práctiques religioses ances-
trals es camuflen de devoció a sants casolans
i es barregen amb les tradicions de festa al
carrer de la Mediterránia.

La nit de Sant Antoni, a gairebé tots els
pobles del Pla de Mallorca es fan uns irn-
menscs foguerons amb rabasses d'ametller
que cremaran fins a les petites. A Sa Pobla,
que és festa grossa, al voltant dels foguerons
s'hi aplega una gernació amb ximbornbes,
aiguardent i espinagades —que són coques
d'anguiles de s'Albufera— per cantar-hi can-
çons verdes i satíriques amb una tonada mo-
nocorde i obsessiva.

El fogueró és una peça mestra de l'arqui-
tectura del foc. Les falles del Pirineu, que
baixen dels cims la nit de Sant Joan, són
romàniques i les que es planten al mig deis
carrers de València, la nit de Sant Josep, són
barroques. Les del Pla de Mallorca són Mi-
gues. D'una alçada increible, els arcbotants i
les creueries cremen gairebé sense flama,
amb un caliu que espireja i que serveix per
torrar-hi bones llesques de pa rodó i sense sal,
llonganissa —sobrassada embutxada en un
budell prim—, xulla i botifarrons.

La nit de Sant Antoni, els pobles del Pla
de Mallorca fan una olor especial: de llenya
d'ametller cremada, de fum i de torradissa de
porc. Solen ser nits fredes i humides i el baf
de la gent es mescla amb el fum dels fogue-
rons. La conversa amb la tonada, el festeig
deis joves amb la glosa picant. Al voltant
dels foguerons de Sant Antoni, a Sa Pobla o
a Muro, a Manacor o a Petra, a Algaida o a
Santa Margalida, a Sencelles o a Costitx,
sents l'escalfor del caliu a la cara i a les mans,
la cremor de l'aiguardent i del pebre de la
llonganissa a l'estómac i un calfred d'humitat
a l'esquena. I enyores altres èpoques que mai
has conegut: els temps de la má,gia del foc.

Son 10 milions
Pere Verdaguer
III El tltol aquest suggereix potser que es
tracta d'una glossa més sobre la població total
dels PaLsos Catalans, una suma de catalans
per antonomasia, de catalans del nord, de
valencians, de mallorquins, d'andorrans,
d'algueresos, de frangesos (els de la Franja
d'Aragó), siguin o no catalanófons i
catalanófils, catalans d'expressiófrancesa,
castellana o italiana, bilingües diglòssies o
no diglóssics, trilingües, poliglotes, alienats o
sense alienar. Doncs, no: es tracta, en
aquest cas, de la població total del triangle
Barcelona-Tolosa-Montpeller, o més
precisament del conjunt format pel Principat,
la regió del Migdia-Pirineus i la regió del
Llenguadoc-Rosselló. De fet, en les dues
maneres de comptar passem ja dels 10
milions, però ja se sap que som modests de
mena i que no ens agrada d'avançar més el
peu que la sabata. El Llenguadoc-Rosselló
comptabilitza més de dos milions de
ciutadans, i el Migdia-Pirineus prop de dos
milions i mig.

Des de Perpinyà, ja ens va bé aquesta
revenja sobre la història frustrada, és a dir, la
constitució, mancada al segle XIII, d'una
nació que cavalqués el Pirineu tot abrapant el
Mediterrani. Sobretot que això ens treu de
la situació septentrional i, cal dir-ho, marginal
en la qual ens col. loquen els Pabos
Catalans, i ens situa, com Déu mana, en una
posició de lligam com qui diria vital. Ara bé
si els interessos econòmics de tots plegats a
l'Europa  que es pasta ens inciten cap a
aquesta correcció de trajectòria, vigilem
tanmateix que no s'hi perdi la nostra ánima
de catalans.

Juguem el joc un instant El triangle
Barcelona-Tolosa-Montpeller té la densitat
demográfica a baix, però l'espal geogràfic a
dalt. Pensem, en efecte, que la regló Migdia-
Pirineus té més de 45.000 km2, és a dir més
que el Principat, ¡la regló Llenguadoc-Rosselló
més de 27.000; entre totes dues sumen més
de 72.000, és a dir més del doble del Principat
L7NSEE regional ha donat recentment més
xifres sobre el Llenguadoc-Rossela la seva
població ha augmentat en un any de 22.400
habitants, però 20.300 són deguts al saldo
migratori, la qual cosa demostra que el
proas de substitucló de la població continua.
L'índex de natalitat hi és més feble i el de
mortalitat més fort que al conjunt francés.



Vuitanta-nou dones varen morir a causa dels maltractaments soferts durant
l'any 1988 a l'Estat espanyol, segons les informacions de la directora de l'Institut
de la Dona de Bilbao, Carmen Martínez Ten.

Durant el mateix any hi ha hagut 1.400 denúncies per violacions, encara que,
segons Carmen Martínez, no representen ni un deu per cent de les que es donen
realment.

En el mateix ordre de coses, la directora de l'Institut de la Dona va valorar po-
sitvament la tasca que fan les cases-refugis de dones maltractades, així com els
centres d'informació a la dona. De totes maneres, considera que aquestes no
són més una mesura d'urgència i demanà solucions de més llarg termini.

Guanyen setanta-sis mil dòlars i ara
viuen dins la misa

CAFETERIA PERALTA
ESPECIALITATS EN
TAPES VARIADES 1

CARNS A LA GRAELLA
CARRER DEL MARQUÉS DE TENERIFE, 47

DEVORA L'ESCOLA PÚBLICA
TEL, 247308

07198 SON FERRIOL
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Vuitanta-nou dones moriren per
maltractaments durant l'any passatSon Ferriol

Els veïns indignats
per la poca seguretat

En çleu dies hi va
haver quatorze robatoris
a cases particulars de
Son Ferrior. Davant
aquest alarmant aug-
ment dels robatoris a
cases, els veïns de Son
Ferriol han començat a
reunir-se per donar solu-
cions al problema.

Els veïns sospiten de
dos individus que tenen
una clau falsa que els
obri les portes. «Els dos
individus no han estat
molestats per les po-
ques dotacions policials
que patrullen pel barri
—han dit els
benel contrari del que
ens passa a nosaltres
(luan hem d'anar a de-
nunciar els robatoris, pri-
mer hem d'esperar bas-
tant de temps a Jefatura
Superior fins que ens
d'esperar bastant de
temps a Jefatura Supe-
rior fins que ens atenen i
després hem de respon-
dre a les nombroses pre-
guntes que ens fan, i tot
perquè les coses se-
guesquin igual».

Els dos individus que
efectuen aquests roba-
toris tenen el costum de
no tocar els bitllets de

banc, com tampoc els
equips de música o els
de fotografia. Les seves
Dreferències es decan-
ten pels aparells de
vídeo, les joies i les mo-
nedes, així com diversos
aliments que troben disn
les cases i comerços on
roben.

Per altra banda, dos
individus armats, no es
sap si són els mateixos,
efectuaren un robatori a
mà armada dins un esta-
bliment comercial de
Son Ferriol. Els dos indi-
vidus amenaçaren amb
navalles la propietària
de la tenda i la seva filla
de cinc anys.

Un altre dia, a princi-

pis d'any, els Iladres
aprofitaren que s'estava
celebrant el funeral d'un
jove mort en accident de
circulació per robar dins
la casa de la família del
mort. El mateix dia, els
lladres robaren dins la
casa del propietari del
vehicle amb el qual
collisioná el jove. En
aquesta casa, els liad res
varen ser descoberts
pels propietaris de la
casa.

Els veïns demanen
una major vigilància poli-
cial de la zona, emperò
per ara no troben res-
posta per part de les au-
toritats.

Un matrimoni que es
trobava en l'atur va
guanyar quaranta-tres
mil lliures esterlines
(més de setanta-sis mil
dòlars) a un bingo de
Londres. En aquests
moments es trobaven en
l'atur dies després, es
donaren de baixa a la
Seguretat Social británi-
ca. Unes mesos després
hagueren de tornar a l'o-
ficina de la Seguretat
Social per reclamar un
altre cop el subsidi d'atur
ja que els milions que
havien guanyat al bingo,
els havien ja gastat tots.

La Seguretat Social
els demanà que determi-
nassin amb qué s'havien
gastat els milions del
bingo i el matrimoni con-
testé que en juguetes
per al seu fill de quatre

anys, amb un cotxe de
segona mà, una carava-
na, la decoració de la
seva casa i en sortides
de diversió.

Hores d'ara, el matri-
moni torna a viure amb

les vint-i-set lliures del
subsidi d'atur i es plan-
yen d'haver viscut du-
rant uns mesos perquè
«ara estam pagant els
mesos que vàrem gau-
dir».



ESCOLA IYINFANTS0

Watilet
GUARDERIA

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

CARNIQUES SEMAR, S.A.

SEMAR
EMBOTITS I CARNS FRESQUES
LLUCMAJOR - MALLORCA

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

El Molinar

Provoquen l'incendi
d'una barraca habitada      

Llet d'Avui
CPALMA

Certificada
Llet natural, pura, fresca i del dia,

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

de Palma de Mallorca.
Llet munyida, pasteuritzada,

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

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

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

Ingredients: Llet pura de vaca
No cal bullir-la       

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

Dies passats es declarà un incendi en una de les
barraques habitades del Molinar Vell, a l'entrada de
Ciutat. El foc destruí completament la barraca i pro-
vocà l'explosió d'una bombona de gas butà, però
sortosament no hi hagué desgràcies personals.

La policia municipal detingué al presumpte res-
ponsable de l'incendi, Eduardo Santiago Flores, fill
de l'amo de la barraca. Segons sembla, les causes
que feren que Eduardo Santiago calás foc a la casa
varen ser produïdes per una disputa familiar entre el
pare i el fill.

El fet que la barraca afectada es trobás un poc
lluny de les altres barraques, també habitades, va fer
que el loc no s'estengués a aquestes, quedant reduït
només a una barraca.

El pare del presumpte piròman no va voler presen-
tar cap denúncia contra el seu fill, justificant la seva
acció dient que es trobava molt nerviós durant
aquests dies.

BONA BONA PELS NINS
BONA PELS

GASEOSA PADRINS
REPARTIDA PER GASOSES MONTSERRAT, S. A.

Tel. 260090.
Carrer J. Verdaguer, 26
S'Arenal de Mallorca.
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Electrodomèstics, lintipares, televisors,
objectes de regal

CASA BONET
Cardenal Rossell, 86 - TeL: 269620

Joan Miró, 295 - TeL: 401083
Cardenal Rossell 295 - TeL: 262160

CIUTAT DE MALLORCA
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TALLERS MARINA
j (DAN IZA.MONT CLAR.

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

Roba un cotxe a Muro i té un accident a s'Arenal

A l'autopita de s'Arenal, a l'altura del Coll d'en Ra-
bassa, es produí un accident de circulació quan un
vehicle marca Ford xocà contra una paret.

Una dotació de la policia i l'ambulància es presen-
taren al lloc del fets i s'encarregaren del jove con-
ductor del vehicle que es trobava en un greu estat.
Dins el vehicle accidentat hi havia unes cinquanta
mil pessetes en efectiu, sobretot monedes, i quatre
desengramponadors, a més altres objectes.

La policia constata que el cotxe havia estat robat
d'un garatge particular de Muro i que presumible-
ment l'ocupant era l'autor del robatori. El jove va ser
identificat com Joan P.M., de sobrenom “el xino», de
27 anys. La propietaria del vehicle indica que havien
robat el cotxe el vespre anterior i que havia interpo-
s , at una denúncia a la policia.

Sembla que després d'haver robat el vehicle, el
jove es dedica a robar les monedes de maquines es-
cura-butxaques de dins establiments comercials de
Muro. Posteriorment, el jove es dirigí a Palma i des
d'aquí cap a s'Arenal per l'autopista on va tenir l'ac-
cident que li provoca la fractura de la pelvis i diver-
sos cops.

Un ferit greu en un accident múltiple
A l'autopista de s'Arenal hi va haver

dies passats un greu accident de tren-
sit, en el qual es veren implicats dos
turismes i un autobús. La col.lisic,ó es
produí prop del quilómetre sis de l'au-
topista.

Com a conseqüència de l'accident
una persona va quedar greument feri-
da. Es tracta de Joan Huguet, de 41
anys, que conduïa un Opel Kadett, el
qual collisioná amb el Citroén OS
conduït per Francesc Garcia, de 55
anys, que no sofrí danys. Com a con-
seqüència de la col-lisió d'aquests
dos vehicles, un tercer vehicle, un au-
tobús conduït per Joan González, de
43 anys, col-lisiona amb els das cot-
xes anteriors.

El conductor del primer vehicle va
ser traslladat a Son Dureta amb feri-
des qualificades de greus pels met-
ges. la Guardia Civil de trànsit es fa
ver càrrec de les diligencies del cas.

S'Arenal de Mallorca 

Denúncies de robatoris
a cases particulars

S'han formulat dues denúncies per robatoris a l'in-
terior de cases particulars a la comissaria de s'Are-
nal. Els robatoris s'efectuaren a dues cases situades
als carrers de Santander i de Villagarcía de Arosa,
de s'Arenal.

De la primera casa, els lladres se'n dugueren ob-
jectes valorats en uns dos milions de pessetes, a
més de diners en metállic. De la segona casa se'n
dugueren, després de desfer una de les portes de la
casa, peces de joieria i unes 230.000 pessetes en di-
vises.

Es dóna la circumstància que les dues cases es
troben molt pròximes i que, a més, els dos robatoris
es feren en un breu interval de temps, cosa que fa
pensar que es tracta dels mateixos lladres.

Per altra banda, i també a s'Arenal, unes descone-
guts entraren dins una tenda de sabates de l'Avingu-
da Nacional i se'n dugueren objectes de pell valorats
en unes cent mil pessetes.

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



Mercè Remolí

22	 S'ARENAL DE MALLORCA, 1 DE FEBRER DE 1989

El tabac mata cada dila unes 7.000 persones

Vuit anys de lluita de roms
contra els efectes del fum

GINEBRA — Dos milions i mig de
persones moren prematurament cada
any a causa del tabac. Són unes set
mil persones diàries. L'hàbit de fumar
és responsable de la tercera part de les
morts per cáncer, un 75 per cent de les
que es produeixen per bronquitis crò-
niques i emfisemes i un 25 per cent de
les que són a causa d'una cardiopatía
coronària. Un 90 per cent dels
660.000 nous casos de cáncer de pul-
mó que s'enregistren cada any es
deuen també a les cigarretes.

Es poden atribuir a l'hábil de fumar
mig milió de morts anuals a Europa i
més de 300.000 als EUA. Aquestes
dades formen part de l'informe que els
experts de l'Organització Mundial de
la Salut estudien aquests dies a Gine-
bra, en el marc de la 83a reunió del
censen executiu de l'OMS. Els espe-
cialistes repasen el seu programa de
Salut per a tothom l'any 2000, i trac-
ten totes les qüestions que cal conside-
rar perquè aquest objectiu sigui una
realitat.

Perill per a 
les criatures

Segons els experts reunits a Ginebra,
l'hàbit de fumar és perillós també per
als que no fumen, principalment els
nens, que pateixen els efectes nocius
del fumador obligat. A més l'hàbit de
fumar pot crear una addicció tan in-
tensa i tan dificil 1e trencar com l'al-
cohol o l'heroïna. L'Organització ha
volgut alertar també contra l'hàbit de
mastegar tabac o aspirar-lo, aixl com
altres formes d'utilització sense pro-
ducció de fum. Un informe del direc-
tor de Sanitat dels EUA posa de mani-
fest que aquests hàbits són tan perillo-
sos com el de fumar pel que fa a
l'addicció a la nicotina i al cáncer de
boca.

A llarg termini, el consum del tabac
comporta una cárrega ftnancera per a
les economies nacionals, a causa dels
costos socials i sanitaris afegits. Però
l'OMS ha volgut tractar el problema
amb cautela, ja que avui dia la pro-
ducció de tabac és important per a l'e-
conomia d'un gran nombre de paises
en desenvolupament. Per tant —diu
l'informe dels experts— "será necessa-
ri tenir cura que les campanyes desti-
nades a reduir la producció i el con-
sum de tabac no pertorbin la situació
financera ja delicada d'alguns paises.
Aixl, parqué un programa de lluita
contra el tabac sigui compkt caldrá
que inclogui estratégies destinades a
trobar alternatives en el terreny eco-
nómic que puguin compensar els
guanys que s'obtenen per la producciá
de tabac".

Les dones i els nens de molts pasos
en desenvolupament continuen aficio-
nant-se a fumar i augmenta rápida-
ment el nombre dels que fumen. Per
tia() l'OMS ha assenyalat la importán-
cia deis programes educatius destinats

a escolars eit el context positiu de la
defensa de sistemes de vida sana. Es
considera també que s'ha d'anar
creant un moviment d'oposició davant
del fet que el ram industrial del tabac
gasta cada any més de 2.500 milions
de dòlars (287.500 milions de pessetes)
en promoció del tabac.

Es compta que als pasos industria-
litzats fumen cigarretes una tercera
part dels homes de més de 15 anys.
Als paises en desenvolupament fumen
la meitat dels varons adults. Pel que fa
a les dones, el percentatge en el món
industrialitzat és lleugerament inferior
als homes, mentre que al Tercer Món
fumen un 10 per cent de dones, pro-
porció que augmenta ràpidament. La
falta de mesures legislatives que per-
metin limitar la promoció l'U del ta-
bac, la inexisténcia de campanyes d'e-
ducació i informació pública sobre els
perills del consum de tabac fan que les
poblacions dels paises en desenvolupa-
ment siguin especialment susceptibles
a una epidémia futura de malalties re-
lacionades amb el tabaquisme.

En alguns palitos industrialitzats
fa anys que funcionen programes de
prevenció del tabaquisme.

GINEBRA — Des de l'any 1980,
l'Organitzadó Mundial de k Salut
prepara estratégica 1 métodes per a
programes de bita contra el tabac.
Intenta dur a tenue acdons multidisci-
plináries amb aquesta finalitat. La
seva fundó prindpal consista." a fad-
litar una informadó válida, contribuir
a Pestabliment d'activitats nadonals,
regionals 1 mundials dirigido a redulr
el consum del tabac la més coLlaborar
en la mobilltzadó de recursos per do-
nar supon a tot aquest tipus d'adi-
vitats.

Les acdons sobre Tabac o Salmt
fondones en colieboradó amb abres
programes similar% com el del cáncer,
malaldes ea:dio-usa:1ms o educadó
per a k salut. Més de 50 experta de
35 pahos fan la *en contribudó per

recollir dado sobre legisladó entiba
bac, nacos que comporta el seo con-
stan, dades econòmiques 1 enquestes
sobre eh fumadora

En el programa sobre el tabac, el
pla d'acdó 1988-1995 estableix que
POrganitzadó tindrà la fundó primor-
dial en la promodó, com a norma soci-
al positiva, del concepte de' sodetat 1
sistema; de vida que contemplin l'ex-
dusió del tabac. En Pámbit mundial,
s'intentará la prevendó I la reducdó
del tabac. Per tant, la disminudó de
les malalties que causa. Una de les A-
tes de l'OMS seda aconseguir que
Pany 1995 com a minim un 20 per
cent dele Wats membres hamo&
ralle en más d'un 10 per cok el com-
al= del tabac, en comparadó amb
Pany 1988.

S'Arenal de
Mallorca

La policía
agafa un grup
de delinqüents
argelians

Efectius de la poli-
cia municipal de s'Are-
nal han detingut qua-
tre presumptes delin-
qüents argelians que
es dedicaven a roba-
tori de bosses pel pro-
cediment de l'estirada
i també al de carteres.
Els detinguts són tots
de nacionalitat arge-
liana i la seva edat
oscil.la entre els onze
i els vint anys.

Un cop a comissa-
ria, la policia compro-
và que sobre Mo ha-
med B.A.B., de 18
anys, hi havia una
ordre de recerca i cap-
tura, per la qual cosa
va ser traslladat a la
Jefatura Superior de
Policia. Els dos me-
nors, 11 i 15 anys,
varen ser traslladats
al Tribunal Tutelar de
Menors i el major de la
banda, Karin L., de 20
anys, va ser presentat
davant el jutgue de •
guàrdia.

Presumptes
innocents

s cert que els delictes sexuals en general i la viola-
ció en particular són sovint silenciats o considerats
per la justícia i la societat una provocació de la víc-

És cert que en aquesta mena de delictes, especialment
terribles pel qui els pateix –perquè atempten contra la
integritat física i psíquica de les persones– hi ha hagut
sempre una mena de complot de silenci i encobriment.

Es lògic que les dones, no úniques víctimes d'aquestes
agressions, però sí les més afectades, estiguin disposades
a lluitar contra els prejudicis i el mur de masclisme i silen-
ci que sol erivoltar molts casos de violació. Per?) aquesta
actitud militant i justa no pot conculcar altres drets de les
persones corn és, per exemple, el dret a la presumpció
d'innocència. Tothom és innocent fins que es demostra el
contrari i aquest és un dret jurídic important que reconeix
la Constitució.

Algunes organitzacions feministes han estat durant

dos anys fent campanya contra un policia de Badalona
acusat de violació. El tribunal que havia de jutjar el cas ha
decidit no fer el processament,  perquè ha trobat proves fe-
faents que demostren que no hi ha hagut violació, sinó que
la pretesa víctima i el policia mantenien relacions sexuals,
des de feia temps, voluntàriament acceptades.

Hi ha una dada que en aquest cas és especialment
significativa: jutge forense i fiscal, principals responsables
de decidir si s'havia d'obrir procés o no, han estat dones,
cosa que fa pensaren una actuació lluny de tota sospita.

El llegir no ens pot fer perdre l'escriure
La defensa d'un dret, la integritat física de les perso-

nes i la pròpia sexualitat, no es pot fer en contra d'un
altre dret: la presumpció d'innocència.



Català
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge

Llatí
Die Lunae
Die Martis
Die Mercuris
Dia lovis
Die Veneris
Die Sabbati
Die Dominus

Significa
Dia de la lluna
Dia de Mart
Dia de Mercuri
Dia de Júpiter
Dia de Venus
Dia del Sàbat
Dia del Senyor

8 PISTES AMF
5 COLUMNES

DIRECTOR, L'ACTUAL CAMPIÓ
D'ESPANYA LLORENÇ MAS

CARRER DEL CARDENAL ROSSELL, 64
TEL.: 268813 COLL DEN RABASSA
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Dia de mercat
El divendres de matí
la plaga s'umpl de marxaires
que vénen a vendre aquí
gran varietat d'efectes.

S'instal-len pel lloc sagrat
escampen bé el que tenen,
i de tota la ciutat
vénen a veure qué estenen.

Tovalloles i llençols,
sabates no massa bones...
Mai no estan totsols,
sempre enrevoltats de dones.

Les criden amb bona veu
amb paraules afinades;
millor si no les beveu
ja que són exagerades.

I aviat acudeixen
carregades de doblers;
si un bon preu aconsegueixen
retornen als seus quefers.

I la festa, perquè és festa,
poc a poc va acabant
i l'alegria que resta
se'n va, amb ells, allunyant.

Ja el poble torna al treball
—callat, feiner i amatent—
ni se sent remor de rail:
són a casa finalment.

Carme Roca

La Crida organitza una «bústia
de la llengua catalana»

La Crida a la Solidaritat, secció de Mallor-
ca, ha organitzat una «bústia de la  llengua
catalana» amb la finalitat de recollir i fer un
seguiment de les agressions o discrimina-
cions respecte del catalá que es puguin fer
a les illes.

Les denúncies es poden fer a l'apartat de
correus 897, de Palma. La Crida comprova-
rá la veracitat de les denúncies i es posará
en contacte amb els denunciats per resol-
dre el cas en un termini breu 1, finalment, in-
formará els denunciants sobre les accions
realitzades i del possible resultat d'aques-
tes.

Manual d'urbanitat

Si anau d'excursió o de passejada, i arribau a un lloc
agradós, a on vos fa ganes quedar-hi, hi podeu estar tran-
quils. Però en anar-vos-ne l'heu de deixar talment com es-
tava abans d'arribar vosaltres. No facem de Mallorca un
femer de plàstics, papers i vidres.

No faceu foc. Ouaci mai fa falta. Els embotits, conserfes,
etc. que solem dur d'excursió no han de menester enca-
lentir. En vanvi si feim foc posam en perill d'incendi tot el
bosc. En cas de necessitat preniu totes les mesures que
pogueu per no calar foc a la vegetació. Els pins, el cárritx,
els arbuts secs, prenen com a tea, i una vegada han pres
són molt mals d'apagar.

Respectau els arbres. També són essers vius. No els
pegueu destralades, ni els faceu inscripcions amb el trin-
xet.

En anar a la muntanya també és molt agradable escoltar
el silenci, o el cant dels ocells, el renou de les branques
dels pins, o les ones de la mar. No dugueu cassettes ira-
dios a tot volum. A ca vostra ja els hi posareu, i no pertor-
bareu la pau de la natura.

Caminar per qualsevol caminoi del pla o de la muntanya
s'ho paga de bon de veres. No vos fiqueu amb el cotxe fins

L'any es reparteix en cinquanta-dues setmanes, i que
cada SETmana, com el seu nom indica, té SET dies:

En anar al camp
allá on voleu anar. Deixau-lo un tros lluny, i caminau un
poc.

Intentau saber i aprendre coses deis llocs, els noms de
les plantes i els ocells... hi ha moltes coses noves que el
contacte amb la natura ens pot oferir. Segur que com mé
coses sapiguem més estimarem la nostra terra.

No espanyeu les czses. A la muntanya, i al pla, tot té un
propietari. Les barreres estan tancades per guardar el bes-
tiar, els marges aaaunten la terra, les casestes són per
guardar-hi les eines. Si feis naugraig, si rompeu, si embru-
tau, el propietari acabará per no deixar passar per aquest
lloc. Tots hi perdrem.

Respectau la gent. La gen: Jei camp vos pot ensenyar
moltes coses. Saben més ells que tots el 'libres plegats.
Coneixem els ocells pel seu cant, saben si  plourà per la
forma dels niguls, i saben millor que ningú els camins i les
dreceres. Si heu de passar per dins ca seva demanau-los
permís. I si teniu ocasió de conversar, escoltau, no per-
dreu el temas. .

Respectau els essers vius. No mateu. Tots els animals
hi són per alguna cosa, deixau-los viure. Sereu més  feli-
ços.

saBíeu
oue...

Aries
orne Avui en dirás de molt
grosses i potser faràs mal amb
les teves paraules. Sigues
menys contundent.

Taure
Comença un cicle d'ex-

pansió professional molt impor-
tant. Bon dia per plantejar-te
els teus dubtes.

Géminis
Perill d'indigestió, no

pas perquè siguis golafre, sinó
per menjar massa de pressa o
malament. Seu i dina.
owl Cáncer

Avui et trobaràs molt
energètic i voldràs córrer mas-
sa. Més val que caminis molt,
tot cercant follets al bosc.

Lleó
Boires matinals men-

als. És millor estar-se al llit
Sns a l'hora de dinar i llegir
lquesta secció ben tapat.

4 Verge -
aam.d• Reflexiona els darrers
ets. 	cap endavant sense

fer-ho será molt perillós. Pri-
mer pensa qué ha passat.

Libra
Dia ple d'erotisme

musical. Si vols conquerir un
cor molt desitjat, fes un
streap- tease íntim.

Eseorpió
Vés amb compte, que

avui serás la diana de les
dèries i bestieses que facin els
altres. Queda't a casa, solet.

Sagitari
Bon dia per visitar llocs

antics i pendre un bany cultu-
ral ben reconfortant per l'es-
perit. Amb els nens i  l'àvia.

Capricorn
Fa temps vas intuir una

sigui una intuïció positiva.
6fA Aquari

Bon dia per posar sobre
la taula, amb la teva parella,
tots els punts crítics que fan
malbé la vostra relació.
>per Peixos
gano L'excés de tensió emo-
cional pot convertir-se en una
petita molèstia física. La mi-
llor medicina és el relax.

ASTROLOGIA

Joan Tomás Hernández

Tensions nervioses atot arreu. L'epicentre d'aquest
fenomen psico- atmosfèric estará en lespersones que
s'irriten amb els que van per la vida dient mentides.

situació. Avui es produirà qua-
si al cent per cent. Tant de be
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S'Arenal de Mallorca 

Bona marxa de l'equip S'Arenal de Mallorca 

benjamí de s'Arenal La U.E. Arenal perd
davant el Constància

L'equip benjamí de s'Arenal és el líder de la categoria C de
Palma del Torneig de Futbol Benjamí Consell Insular de Mallorca,
després d'haver guanyat tots els partits que ha disputat fins a l'hora
de tancar aquesta edició. L'equip arenaler ha marcat 67 gols i
només m'hi han fet 5, una marxa imparable cap al títol.

LeS altres categories estan encapçalades per l'Atlètic Rafal a la
categoria A de Palma, l'Atlètic Son Gotleu a la categoria B de
Palma, el Consell a la categoria A de pobles, el Campos a la cate-
goria B de pobles i el Poblenc a le categoria C de pobles.

Des de S'ARENAL DE MALLORCA seguim l'excellent campio-
nat que estan disputant els benjamins de s'Arenal.

El s'Arenal va perder per 1 a 3 dins el seu camp davant del Cons-
tancia d'Inca. De totes maneres, el s'Arenal va jugar un bon partit,
almenys hi hagué una mica de recuperació en relació a diumenges
passats, recuperació que dura fins que el Constancia va marcar el
seu primer gol al minut 65 de partit.

Després del gol del Constancia, el s'Arenal es va anar enfonsant
poc a poc, cosa que aprofitaren els inquers per marcar el seu
segon gol. Un minut després d'aquest segon gol, Calvo transforma-
va un ciar penalti dins l'àrea visitant i el marcador es posava 1 a 2.
Encara quedaven vuit minuts de partit per intentar igualar el marca-
dor, per-O, a cinc minuts del final, el Cosntáncia va marcar el defini-
tiu 3 a 1 i l'equip d'Inca se'n va dur els dos positius del Camp
Roses.

•

•
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ampionat de billar americà
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:,•• S'ARENAL DE MALLORCA

DINS POC TEMPS
HO VEURÀ

LA MAR DE CLAR
iO ESCOL 
Ràdio Mediterrània

Manolo Manjón

Dins el relaxat recinte de la «Cafeteria la
Estrella», situada al carrer de l'Exèrcit Es-
panyol, núm. 63 de l'Arenal, i amb un espe-
rit de companyonia i esportivitat es celebra
el ll Campionat de Billar Americà local.
Aquest campionat començà dia 18 de gener
i la final está prevista per al dia 10 de febrer.

Hem parlat amb el seu organitzador,
Angel Font Ayuso, aquest ens manifestà
que la inscripció, encara que no tan nom-
brosa com l'anterior campionat, es trobava
dins d'una participació normal.

Un cop celebrada la final es procedirà al
lliurament de premis i trofeus, essent el dia
del lliurament el pròxim 12 de febrer, durant
un sopar fred.

Per al primer classificat hi haurà un viatge
a les illes Canàries per a dues persones, i
per als segons i tercer classificat hi haurà
begues de solera de gran qualitat. També
es lliuraran deu trofeus. Collaboren en el
campionat les següents firmes comercials:

Inse ma, Coca-Cola, Bitburger, Pastisseria
s'Arenal, Tallers Serviauto, Neteges Peñal-
ver, Viatges Xaloqui i Comercial Ansa.




