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Equip de Ca Na Paulina de Futbol d'Empreses. Com sempre, van els pri-
mers de la classificació.

PUBLICACIO INDEPENDENT DE LA COMARCA DE S'ARENAL

La pedrera del C.F. Coller juga sponsorada  pel Consell de Mallorca.

L'únic club de petanca del Coll d'en Rabassa es troba al Club Parroquial.
Es un misteri que una barriada tan populosa com és ara el Coll no tengui és
clubs de petanca. Als altres pobles de la comarca com el Molinar o s'Arenal

n'hi ha tres o quatre.

Juvenils del Coll d'en Rabassa. Juguen cada quinze dies al Camp Munici-
pal del carrer de Can Caimari i ho fan molt bé. Hi podeu anar tots. L'entrada

és de franc, com a l'Església, i es passa la bacina per no ser menys.

'Arena
1NA amo

TENIM UNA GRAN VARIETAT DE BROLLADORS, COLLS DE  CISTERNA,
ESTATUES, JARDINERES I COSSIOLS PER DECORAR EL VOSTRE JARDI

VISITAU-NOS SENSE COMPROMIS

MATERIAL DE CONSTRUCCIO
1311LIZTO1VIEU NLAIZI

CARRETERA DE MANACOR, 403 - TELF: 24.02.25
SON FERRIOL

DISSABTES DEMATI, OBERT 



Telèfons útils a

S'Arenal

A la part de

Ciutat

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

13'30 i 1500 	 727643-727644
Bombers 	 281250-290017
Residència de l'assegurança social 	  289100
Creo Roja de Can Pastilla 	  264040
Policía Nacional 	  091
Pulida Municipal 	  092
Policia Municipal de S'Arenal 	  490503
La Porciúncula 	  260002
Tele-Taxi 	  401414
Radio-Taxi-Platja 	  755440

A la part de

Llucmajor

Ajuntament 	  660050
Oficina de S'Arenal 	  264071
Bombera 	  660756
Policia Municipal 	  661767
Guardia Civil 	  264121

	

Taxi   263745-263538

	

Parròquia   263265
Aigua potable a domicili 	  261426
Aasociació de Veinats 	  265005
Cruda Sampol 	  264193
Servici Municipal d'aigues SOGESUR 	  262493

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

BOLLETI DE SUBSCRIPCIÓ

Nom 	

Carrer 	

Població 	  Tel. 	

M'interessa una subscripció:

Cl SEMESTRAL 900 Ptes.

Forma de pagament:

Rebut domiciliat a un Banc

Banc 	  Suc. 	

Compte n.° 	  Titular 	

E Comptat	 Firma

Ompliu aquesta tarja i enviau-la al Camí

Camí de les Pedreres, 132, s'Arenal

S'ARENAL DE MALLORCA, 1 DE MARC DE 1989
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Llucmajor: El PSM proposa una llei al
Parlament que protegeixi la Marina

Germá Ventayol dels nacionalistes, «són de dubtosa legalitat».
A més dels ullastres, el Partit Socialista de Mallor-

El grup nacionalista al Parlament, Partit Socialista ca-Entesa de l'Esquerra de Menorca, considera que
de Mallorca-Entesa de l'Esquerra de Menorca, ha hi ha altres comunitats biològiques que presenten un
presentat una proposició de Iley per declarar la Mari-  gran interés per a la seva protecció, com són les  co-
na de Llucmajor com a Area Natural d'Especial Inte- lònies d'aus marines, els conjunts fauno-florístics,
rés. els vertebrats...

Els límits de la zona proposada per a la seva pro-
tecció compren la línia parallela a la costa d'un qui-

	 La proposició de llei per a la declaració de la mari-
lómetre i mig de profunditat des de Cala Pi fins el na de Llucmajor com a Area Natural d'Especial Inte-
Cap de Regana.	 rés preveu, en la seva única disposició transitòria,

A l'exposició de motius de la proposició de llei, el que fins el moment del pla específic de protecció que
PSM-EEM destaca que aquests terrenys, que per-

 haurà de redactar el Govern després de l'eventual
tanyen al terme municipal de Llucmajor, són al catà- aprovació del text, la zona obtingui la qualificació
leg d'espais a protegir tant per l'Institut d'Estudis d'element paisagístic singular.
Econórnics com per l'Institut de Conservació de la

	
El grup parlamentari nacionalista destaca la im-

Naturaiesa. En concret, es fa referencia al fet que a portància de la protecció de la Marina, en base al fet
la Marina es conservin els ullastres més grans de que «a la zona, hi ha  l'amenaça d'unes obres par-
Mallorc,a els quals es podrien veure seriosamente cialment iniciades encara que existeix una sentencia
afectats pels plans urbanístics que, segons l'opinió declarant illegal el pla parcial".

ELECTRÓNICA 	So* t4e4e)

Reparació de TV i vídeos de totes les marques.
Radio - cassettes. Installació d'antenes
collectives, individuals i parabòliques.

Radio de cotxes.

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

IIì z �t ÓVoZgi c
ZAHNARZT - DENTISTA

CLINICA-PRAXIS
CARRER DE LA MAR MENOR, 6

(DAVANT EL BALNEARI 5)
TEL: 491919 LES MERAVELLES

HORARI DE CONSULTA:
DILLUNS, DIMARTS, DIJOUS I

DIVENDRES
DE 930 A 16'30

DIMECRES, DE 13 A 18 HORES

S'ARENAL DE MALLORCA. Publicació independent de la Comarca de s'Are-
nal. Edita: Associació de Veïns. Director: Mateu Joan i 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. Teléfctn:
265005.



LEPANTO, S.A.

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

TELÈFONS: 231306 - 285321

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

L.

••22-%-

Gabinet Mèdic
Assessorament i control

físic-esportiu.
Obesitat i celulitis.

Orientació dietética i de nutrició.
Laserterapia.

Acupuntura i auriculopuntura.
Tractament mèdic personalitzat

de la deshabitud al tabac.
Consulta: Dimarts i dijous.
Doctora: Margarida Arrom.

I ARA!

JUDO
Iniciació de classes pera adults

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

Visiti les nostres instal.lacions.
Estam al seu servei.

Taekwon-Do (Adults, Infantils, com-
petició)
Professor Diplomat: Manuel Garcia.

Fisloculturisme.
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 manten iment
(mixta).
Gimnástica rítmica esportiva de com-
petició.
Jazz per a adults I infantils.
Professora diplomada: Tita Bibiloni.

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

Informació: Telfs.
263834- 263112.

Obert de 8 a 23'30
De dilluns a diumenge

Inclosos.

Tenis Arenal
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(Continuació)
	 Necrològiques Miguel López Crespí

LA MARE

Mira'l aquí, allargassat, després d'haver fet tanta feina. De qué t'ha
servit treballar tant per una senyora de la teva dona, tants d'esforços
perquè els teus fills tinguessin carrera? Més valdría que en Roe de gua-
nyar tantes pessetes per gastar-les de seguida t'haguessis preocupat un
poc més de la teva mare. Perquè, ben mirat, si has estat alguna cosa
en aquesta vida ha estat pel meu treball, per la vigilancia i el control
que sempre vaig exercir damunt teu quasi sense que te n'adonassis. No
eres un home amb vocació de fer negoci. Això ho vérem de seguida
el teu pare i jo mateixa, quan els germans de La Salle, quan feies el
batxiller, ens digueren que els diumenges, en lloc d'anar al futbol, les-

Un bon desgraciat haguessis estat si no hagués estat per la teva ma-
reta. Qué et penses, que en sabies tant? Qué haguessis fet, tu tot solet,
si no hagués estat per les nostres amistats del temps de la guerra? Els
solars barats que compràrem després de la victòria per no res a l'Estat
i que eren dels republicans afusellats, els permisos d'obres allá on no
es podia construir firmats per tots els amics del teu pare a l'Ajunta-
ment, al Col-legi d'Arquitectes, a la Diputació, les recomanacions de
gent pels teus hotels feta per amics alemanys els pares dels quals ha-
viem conegut aquí a la Legió Cóndor. 1 el teu testament! Quin desas-
tre! Quina bogeria! Ja em dirás com acabará la teva hisenda, tot el
que ens costa tant i tant d'aixecar. La teva dona que només pensa a
disfrutar i venjar-se dels anys que la tingueres tancada a casa, la teva
filla sempre darrera els mascles, el fill que és drogaddicte i homose-
xual, i els menuts que encara no conten per ajudar. S'acosta una bona
fallida i jo ja no puc ajudar com abans. Els anys pesen i sense tu, tan-
mateix, quin sentit té ajudar en res a n'aquestes aprofitades? Millor
que ho fonguin tot i així no en quedará res, ni llavor de tot el que hem
fet en aquests quaranta anys, de tot el que hem fet d'ençà que guanyá-
rem la guerra als rojos. Et faig sebre, malgrat que ja no em puguis
sentir, malgrat que ja no em puguis escoltar, que avui mateix, al matí,
quan els teus treballadors s'han assabentat de la teva mort, s'han be-
gut una dotzena d'ampolles de xampany, i en Martí, l'encarregat de
personal, borratxo, ha foradat les quatre rodes del Mercedes nou que
encara no havies estrenat, m'ho ha dit, na Puri, la xivata, que per les
sobres del menjador ens tenia informats de tota quanta cosa a les nos-
tres esquenes succeïa a l'hotel. Després, tot el personal de la neteja,
cantant cançons subversives i aquestes vulgaritats andaluses que mai
no m'han agradat, li han buidat totes les bosses dels fems de l'hotel
al damunt. Pobre Puri! L'han deixada feta una verdadera 'lástima.
1 ara, em vols dir, banastre, qui els treurá al carrer, qui restablirà l'or-
dre una vegada que has mort i jo ja no hi puc anar, car ho has deixat
tot a la dona? Ho has fet molt malament, fill meu. Sempre has estat

un desastre, un vertader desastre i això que et creies que eres l'home
més viu i més intel.ligent del món. Mira de qué et serveix ara tota la
leva inteldigéncia. Tothom té pressa per enterrar-te i repartir-se aviat
la hisenda, el teu treball, els meus somnis que se'n van amb tu.
timaves més Ilegir novelles d'amagat o pintar. Figura't! Un artista a
la familia! Quina vergonya! Quina desgracia! Un pobretó d'aquests
que escriuen, fan quadres, estátues o música! On s'havia vist mai aixó
a una familia que s'havia enriquit fent baionetes per a l'exércit d'en
Franco! En Franco sí que va sebre entendre tots aquests rojos catala-
nistes i maçons que escrivien en català! Tots a la paret del cementiri,
amb socialistes i àcrates, amb republicans i comunistes, com pertoca,
com mana la llei. I així poguérem disfrutar de quaranta anys de pau
i tranquil.litat. Tu, que et feres ric precisament a causa d'aquesta pau
i aquest ordre que impedí, en els teus anys més difícils que tinguessis
aldarulls, vagues, manifestacions, protestes dels treballadors dels teus
hotels. No sé com t'hagués nat ara, amb aquesta fastigosa democra-
cia. No cree que poguessis fer els diners que feres amb el nostre invicte
Caudillo. Per aixó mateix diguérem als frares que fora 'libres i més
esports. Els llibres només serveixen per decorar els prestatges del men-
jador de les cases. Les novel.les, qualsevol tipus de libre que no ser-
vesqui per progressar dins la vida, s'haurien de cremar, talment colo
féu en Hitler a Alemanya o en Pinochet a Xile. Quins dos gratis bo-
rnes! Per sort, durant els primers anys et vaig poder ajudar a controlar
el personal. Tota la gentussa forastera que només volen cobrar a final
de mes però que no volen produir corn pertoca. Al carrer tothom! Era
la meya máxima. Durant molts d'anys, cada vespre, et donava el "par-
te". Els cambrers que no treballaven a bastament, els cncarregats que
no feien treballar al cent per cent, els que dernanaven baixa massa so-
vint, les dones que cada any estaven embarassades... i sempre dema-
nant al proveidor que portés els queviures, la carn, la fruita més bara-
ta. Qué sap un turista que menja de Ilauncs o hamburgueses, el que
és bon menjar! Massa els hi donam pel preu que paguen I mentrestant
la leva dona pintant-se tot lo dia a casa seva sense comparéixer mai
pel negoci, i la filla, deu meu la teva filia! Fins i tot amb mariners ame-
ricans l'he vista sortir quan tu eres de viatge. I el teu fill, jo no sé si
es droga o és homosexual. Amb la feina que he fet i no m'has deixat
res. O no veus que la teva dona es va casar amb tu només per la nostra
posició, pels nostres diners? Una desgraciada, una morta de fam que
cercava un bon partit per deixar de fer feina. Una mestra d'escota! Qua-
si em vaig morir del disgust quan em digueres que et casaves amb una
mestreta. Nosaltres, que en temps de la guerra anávem a les festes que
donava el Capita General a l'Hotel Mediterrani, que ens relacionàvem
amb el comte Rossi, els aviadors italians, tots els herois que allá hi ro-
manien! I que una vegada, fins i tot, fórem rebuts, en audiéncia espe-
cial, pel Caudillo al Palau del Pardo.



almacenes
femenías

Almacenes Femenías, S.A. Materials de Construcció

POL1GON DE LA V1C7'ÓRIA:
Gran Via Asinta, 1- Tels. 20 47 62 i 20 47 02

PALMA CENTRE:
Carrer d'Aragó, 139- Tels. 27 23 56 i 27 23 64

S'ARENAL:
Carrer de Diego Zaforteza, 1 -Tels. 26 00 87 i 49 1611

LLUCMAJOR:
Ronda de Migjorn, sin. - Tel. 66 07 01

El prestigi aconseguit per
ALMACENES FEMENIAS

és el resultat de 50 anys de qualitat,
servei i professionalitat.

ALMACENES FEMENIAS
posa a la seva disposició tot tipus de

materials de construcció,
destacant les rajoles i paviments,

no només pels seus bellíssimsdissenys
sinó també per la gran varietat

d'estils que ens ofereix aquesta prestigiosa
firma mallorquina.

ALMACENES FEMENIAS
demostra la seva professionalitat

acostant als residents d'aquestes illes
les més importants marques
nacionals i internacionals.

CUT
Mobiliari de Cuina & Bany

ELS OFERIM LA NOSTRA GAMMA DE
CUINES EN FUSTES NOBLES I LACADES

LI FEIM EL PRESUPOST SENSE COMPROMÍS

VISITI'NS
Capita Ramonell Boix, 48 - Tel. 247417 - 07006 ES MOL1NAR
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Una jornada per la
pau

El passat mes de gener
va fer 41 anys que va
morir una de les figures
més brillants que ha do-
nat mai la humanitat:
Gandhi, que va morir
assassinat per les bales de
l'odi i el fanatisme...

Jo avui, des d'aquí,
vull retre el meu petit
homenatge, tot recordant
la seva figura; Gandhi
fou un personatge singu-
lar, anomenat pels seus
deixebles mahatma (áni-
ma gran) va estar sempre
compromès en la lluita
per la llibertat, això és la
idependéncia, de la seva
gran nació. La gran apor-
tació de Gandhi a la hu-
manitat va ser la seva
interpretació de la digni-
tat humana i de la forma
de lluitar per apesta, no
va predicar mai la rendi-
ció, l'abandó ni la renún-

cia. Ell va ser sobretot un
lluitador, un lluitador
pacífic però persistent, ell
tenia un gran objectiu: la
llibertat del seu poble, i
una gran manera d'arri-
bar a aquest objectiu, el
«satyagraha» (lluita no-
violenta).

Gandhi, el seu missat-
ge i el seu exemple conti-
nuen ben presents qua-
ranta anys després de la
seva mort, sobretot entre
els pobles que encara
avui lluitam per la nostra
dignitat, per la nostra lli-
bertat, per la nostra iden-
pendéncia .
PAU COLOM I OLIVER/
Palma
(Hospital Son Dureta )

Cabrera
Sr. Serra, Sr. Canyelles:

Sé que no som més que un
vot. Un vot amb el que vostès
no compten. Ni vostè, Senyor
Canyelles, ni vostè, Senyor Se-
rra, representants d'ideologies
aparentment diferents. Però,

encara que jo compti tan poc,
hi ha un sentiment dedins mi
que em fa escriure aquesta car-
ta.

Jo .vaig esser un dels que
participarem a la manifestació
per Cabrera. Hi he estat quatre
vegades, allá. Dues fent de
soldat, durant les maniobres, i
dues com a simple excursionis-
ta i amant de la natura. Sé que
si deman la creació d'un Parc
Nacional potser no hi pugui tor-
nar més.

Será un petit sacrifici pel bé
de les especies que tenen més
dret que jo a ser-hi. El que és
segur és que no m'hi faran anar
més a pegar tirs, de la mateixa
manera que no ho haurà de fer
cap deis pobres al.lots que hi
envien perjugar a la guerra.

El meu cap, el meu cervell,
em diu que vostès tenen les
seves raons per a no escoltar
l'opinió pública i, encara que
sembli estrany, política d'un
noble massa vegades despre-
ciat.

Perú el meu cor i la meya
dignitat se senten ferits, trepi-
jats i ignorats.

No sé quins són els seus
plans per a Cabrera, ni si se
n'adonen de que tenen el seu
futur a les seves mans. Només
els doman una cosa, davant la
seva manifesta irresponsabilitat
i la seva actitut egoistament
materialista: per vostès, que
potser arribin a pagar les con-
seqüencies d'una societat sui-
cida, i per nosaltres, els qui no
comptam, per favor, no ens
tomin trepijar.

Possiblement no ens quedi
res més que la memória, penó
hi ha un lloc per a vostès dins
ella.

Domingo Garcias Gomila

Sobre
l'autodeterminació
deis pobles

El dret a la lliure autode-
terminació dels pobles és
un dret universal reconegut
per l'ONU. És en l'aplica-
ció d'aquest dret quan la
democracia assumeix un
deis punts més espinosos
de Les relaciones humanes:.
el de deixar que una col-
lectivitat, que una nació,
decideixi lliurement si vol
constituir-se o no en un
Estat independent.

En el cas concret de
l'Estat espanyol la constitu-
ció vigent ens nega el dret a
autodeterminar-nos. Peló
aquesta constitució, com
totes les lleis marc, no són
perpètues, sino que es po-
den canviar per adequar-se
a la realitat i necessitats de
cada moment històric.

Que a Mallorca, com a la
resta de la nació catalana,
reclamen el dret a la inde-
pendencia em pareix una
cosa normal, ja que cada
poble nacionalment opri-
miz, quan té un mínim de
llibertat reclama immedia-
taraent el dret a existir. Si
no vegeu els exemples que
s'han donat després del
tímid procés d'obertura
política a l'URSS, on Ar-
menia, Ucraïna, Estónia,
Letónia, Lituania i moltes

anres nacions s'han llençat
a exigir aquest dret.

La llibertat de les na-
cions com podeu veure no
és una qüestió que depen-
gui del model polític. Si-
guin capitalistes, siguin co-
munistes, tots els estats so-
len pensar el mateix quan
es tracta de negar els drets
nacionals dels pobles que
sotmeten. Però retornant
al cas de l'Estat espanyol,
jo em deman si hi ha qual-
cú que reclami el dret a
l'autodeterminació de Cas-
tella-La Manxa o de la
Regió Murciana. Pens que
tots els seus habitants es
senten nacionalment ben
còmodes dins Espanya.
Tan còmodes, que si es
celebras un referéndum,
selur que guanyaria per un
99 9% el NO a la indepen-
dencia.

Si vertaderament l'Estat
espanyol és tan demócrata
com diu, i es sent tan segur
de sí mateix, el rept, des
d'aquestes modestes línies
a que s'atreveixi a convocar
un referéndum d'autode-
terrninació als Paisos Cata-
lans. Perquè més tard o
més prest haurem de passar
per aquesta important pro-
va de convivencia demo-
crática.
JAUME RIPOLL
SASTRE/Palma.

Autodefensa per a
dones joves

El nombre de partid-
pants ha estat positiu. Al-
gunes dones estan a l'espe-
ra de que n'organitzem un
altre. Hi ha possibilitats de
fer-ne un per a dones jo-
ves. Ha estat un curset
limitat en el temps .però
hem tret molt de profit.

L'Assemblea de Dones
de Palma ha duit a terme
un curset d'auto-defensa.
Al curset hem après bas-
tants tècniques d'autode-
fensa, que encara que no
sabem si les podrem posar
a la práctica davant una
situació sexual o d'intimi-
dació, ens han ajudat per a
poder estar i caminar amb
més seguretat i confiança
en nosaltres mateixes.

Hem de continuar practi-
cant aquestes tècniques per
quan ens faci falta, i hem
de donar-les a conèixer a
les demés dones.

Hem valorat la necessitat
d'anar trencant amb l'es-
quema de guardar silenci.
Som més conscients que
qualsevol dona pot ésser

violada ja sigui nina, jove,
major, casada, soltera,
vídua o prostituta. I això és
bo de saber-ho.

No acceptem ni ,ens
creiem les justificacions
d'impulsos sexuals, tares
psíquiques, etc. etc. Som
conscients que podem ésser
violades en el carrer, a
casa, de dia o de nit, per

conegut (pare, germà, xu-
lo, amant, amic, company
o marit) o per un descone-
gut. Els fets ho demostren.

La violació és un delicte
contra la llibertat de les
dones, un delicte de carác-
ter social que ten'm que
continuar denunciant.

Hem après que no és
necessari tenir força física
per respondre i evitar situa-
cions de violacions. En ge-
neral no ens sentim capaces
o no desitgem ferir a l'altra
pesona. Per això ens que-
dem més paralitzades, però
es tracta d'anar desfent-nos
de la ideologia victimista
que té el greu inconvenient
de desarmar-nos, que con-
tribueix a interiortzar la
impossibilitat de canviar les
coses, reforça la impoten-
cia i ens fa sentir-nos més
febles.

Y per acabar i sense
negar la realitat que tenim
les dones, es fa necessària
la denún'cia de tot acte
d'intimidació sexual i la
Huna per constiutir-nos en
subjectes sexuals; la de-
núncia de les actituds mas-
culines cap a les dones i de
les estructures de poder
que regeixen tals actituds,
sigui en la institució judi-
cial, l'exèrcit, la policia i
guardia civil; sigui en la
jerarquia eclesiástica, els
empresaris o siguin aquells
homes que violen o aquells
que seguint al peu de la
lletra el que marquen ca-
dascuna d'aquestes institu-
cions amb el propòsit d'ob-
tenir uns privilegis en
aquesta societat. És neces-

sària també la denúncia al
Govern com a máxim res-
ponsable que, tenint conei-
xement de la situació de les
dones, no s'ocupa de pren-
dre mesures reals concretes
que posin fre, i un fre
radical a la violencia que
específicament patim les
dones en aquesta societat.
LOLA GONZALEZ/Palma.

Quan complireu la
Dei?
Els senyors del Govem Balear,
quan es dignaran a complir
d'una punyetera vegada la Llei
de Normalització Ilingüística?
Quan es dignaran a cumplir la
llei (Llei 3/1986 de 29 d'abril
de 1986)?.

L'únic que deman, com la
majoria del poble de les Illes
Balears és el compliment d'una
Ilei. aprovada pel Parlament. No
fer—ho és una estafa cap als
ciutadans i un delicte flagrant
per part de la colla dels del Go-
ven 1.

Crec és el meu dret i deure
demanar als senyors "naciona-
listes "del CIM i del Govem Ba-
lear començin a rotolar topò-
nims de carreteres, indicadors,
anuncis a la premsa, publica-
cions, i tot alió que hauna d'és-
ser normal en un pais corn
Mallorca.

També, els pregaria, dei-
xássin anar de banda peticions
estúpides i reaccionàries com
demanar TV2 en foraster.

Si ho fessin així, per ventu-
ra, el poble mallorqúí els hi sa-
bria agrair.

Roger Gotarredona 1%1 i
Jaume Serra 10brador
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Els boscos de
les Nies Balears

Si ens situam a qualsevol
lloc elevat de l'illa i giram la
nostra mirada per tot arreu, po-
drem observar com el paisatge
presenta discontinuïtat evi-
dents.

Quan parlam de paisatges
naturals, feim referència a
aquells espais on la relació
d'elements vius i morts no s'ha
vist interferida per la interven-
ció humana.

En canvi quan parlam de
paisatge humanitzat o cultural
feim referència a aquells es-
pais on l'actuació de l'home ha
estat decisiva en la seva confi-
guració. Aquest tipus de pai-
satge el podem dividr en pai-
satge agrari i paisatge urbà.

En el nostre bosc o en un
altre bosc el paper de les plan-
tes és el més important en el
paisatge com en el medi am-
bient.

Els boscos sempre han estat
per a l'home una font de rique-
sa i d'aprofitament.

Primer es tragué la cala i els
fruits que li eren necessaris per
alimentar-se. Després, al llarg
dels segles, n'ha tret fusta, i els
ha convertit en terreny per a
l'agricultura i la ramaderia.

L'home en aquests anys no
ha fet res per cuidar i protegir
els nostres boscos per això hi
ha tanta degradació, hi ha in-
cendis forestals, sobretot hi ha
implantació de residències hu-
manes en els espais més va-
luosos.

Marisol Martínez Heras

dibertat

«Llibertat», paraula que
molts desitgen i demanen a la
societa: snese adonar-se que
han nat com les flors o els oce-
lls cantants. Tots, hem estt
així, però molts menys pream
ens fem responsables de
quants actes varen fer, com
Déu ens ha mostrat.

Si, ja sé que s'ha d'estudiar
de veres, però la veritat está
dedins. Com el vent de l'embull

--entre les branques, aquesta,
aquesta la vertadera, la que jo
vull tenir sempre i el possible
faré per no perdre-la mai
doncs, sense ella la meya vida
seria un infern, sense bones
obres, sense el blau transpa-
rent de la mar, sense el calor
del dia, en fi, com si no ten-
gués amor ni alegria. Quan mir
el cel sent la causa inmensa
per la que hem estat creats,
per tot el que em passa, pel
desti marcat o perquè el cor o
l'ànima entetinguda la vida mig
dormida i el sentit o raó.

Si vols un consell sortit de
molt endins aprèn d'esser lliure
però honest el mateix que- els
pensaments vostres.

. ,

Antoni Mol! Lladó

El M.S.C.

Realment ara no sé qué con-
tar-vos. Però m'agradaria par-
lar del M.S.C. supós que sa-
breu que és, si us dic boys
scouts.

Ara us contaré que feim
cada setmana:

— Feim una reunió cada dis-
sabte de les 4 a les 6.

—Es fa una sortida (o acam-
pañada) cada mes.

—El dissabte després de la
sortida (o acampada) es fa una
revisió i xerrades.

— Els dissabtes que no hi ha
excursió preparam una opera-
ció.

Qué és una operació?
Doncs es presenta un treball
per cada patrulla. Cada un de-
fensa el seu, però al final es
decideix democràticament.

La unitat esta formada per:
•—Patruller.--- Es 0,IJi ens

guia sempre, sol esser dels
més malors.

—Segon patruller.— Es Que
ajuda el primer i decideix quan
ell no hi és.

—Secretad.— Es qui s'en-
carrega d'agafar dados.

—Tresorer.— Es qui guardia
els doblers.

— E. material.— Es qui revi-
sa les tendes de campanya.

L'agrupament está format
per:

—Cap d'agrupament.— Re-
presenta totes les unitats i és
el màxim responsable d'ells.

— Cap de llops.— Duen la
unitat més petita a partir dels 8
anys fins el 11.

— Cap de Rangers.— Duen
la unitat mitjana a partir dels 11
anys fins els 14.

— Cap de Pioners.— Duen
la unitat entre mitjana i grans a
partir dels 14 fins els 17.

— Cap de Ruta.— Duen la
unitat dels majors a partir dels
17 fins els 19-20, després ja
poden esser caps.

—Tresorer.-- Administra els
doblers de tot l'agrupamen t.

—Representant de pares.—
Es cuiden de les relacions amb
els pares.

— Secretad.— Es cuida de
tot el paperum.

—Altres adults.
Es un moviment que pretén

l'educació a través del joc,
també preten fer allots crítics i
responsables que destaquin
dins la societat.

El distintiu de cada agrupa-
ment és un faulard, está fet
d'un tros de roba triangulada
de distints colors (segons l'a-
grupament).

El desig de cada allot quan
comença, és aconseguir pel
seu mèrit, el foulard, que l'ha
de rebre després de fer un
compromís davant els com-
panys i amb ell mateix. Aques-
ta promesa es va renovant a
mesura que passen a les dis-
tintes unitats, aconseguint així
distintes insignies, a mi en
manquen dues de la meya uni-
tat.

Cada unitat du una camisa
de diversos colors, a fi de co-
neixer-los de lluny.

Ens ensenyen a estimar la
natura, ser respectuosos ami)
tothom i a ter servei ais aitres.

A vegades les nostres sorti-
des són molt pesades, però de
totes en treim profit , conèixer
les rutes amagados de Mallor-
ca és una forma de per país.

M'agradaria que en corle-

guessiu més a fons, perquè
comprovássiu que la joventut
té moltes maneres de viure i
conviure amb els altres, ja que
no tot és violència.

Virginia Garcí
Rosselló

La imaginación no
és tan difícil

d'imaginar

Joant arribá del collegi. Es
va asseure a una cadira i es va
posar a pensar.

La mare, horroritzada per
aquest espectacle, va pensar:

—Normalment quan arriba a
casa, deixa la maleta, em de-
mana un entrepà de formatge,
i se'n va a jugar.

Vertaderament el panorama
era desconcertant.

Joanet estava assegut amb
els colzes en el genoll. Les
seveá mans feien un arc a on
dipositava el cap. Ulls tancats i
expressió pensarosa. Pareixia
estar en tràngol.

La mare, va demanar:
— Però, Joanet. Qué fas?
Joanet va contestar:
—Estic pensant.
— En qué?
Però Joanet ja no escoltava.
—Me'n vaig a comprar —va

dir la mare—, ignorant si Joa-
net escoltava.

Aquests són els pensaments
de Joanet:

—Aquest professor! Está
malament del cap? Quina pre-
gunta ens ha fet! Com ens pot
demanar als seus alumnes
que facin una redacció de la
imaginació.

En efecte, Joanet, un nin de
dotze anys no sabia el que era
la imaginació. Aquella nit, va
somniar amb ella. Era una per-
sona amb dents Ilargues i éls
per tot.

Aquest ésser perseguia en
Joanet. I just quan l'agafava,
Joanet va despertar.

No se'n va recordar de res.
Qué poc podia imaginar Joa-

net, el que imaginava quan
somniava, de la imaginació!

Marc Felip Llabrés Hill

El meu carrer

Jo sóc una al.lota ,que visc a
s'Arenal, malta prop de la plat-
a del Club Neutic yeti.

Això no estava molt mala-
ment, però aquest any está
fatal, porqué han aixecat quasi
tcis els carrera de primera i se-
gcna línia i has de fer molles
virgueries per poder passar.

Pero, no totes les coses que
fan estan malament, perquè
també estan posant ara una
bona quantitat de sorra nova a
les platges per ampliar-les
més, ja que són molt petites
per totes les quantitats de tu-
ristes que venen a les vacan-
ces de l'estiu.

En el meu carrer hi ha diver-
sos establiments, com: una pe-
rruqueria, dos supermercats,
una adrogueria, un bar, un
vídeo-club, etc,...

La perruqueria está a un
cantó del carrer i no és molt
gran; un deis supermercats
abans era una botigueta, per-
qué no hi era l'altre, però, quan
ho varen posar, ells la varen
fer més grossa, i per aixó n'hi
ha dos, ara; l'adrogueria tam-
poc no és molt gran, a l'igual
que el vídeo-club i el bar.

També en el meu carrer hi
ha dos grans contenidors per
les escombreries i encara que
són sempre plens, hi ha es-
combreries per tot el terra i per
la carretera.

El meu carrer no és que
sigui molt renover, i això que
está molt a prop de la platja,
com ja he dit, a no ser qualque
estranguer (o espanyol!) que
vagi al bar i s'embriagui, i co-
menci a cantar fort.

Natalia Llaneras Barrio

«Les platges»

Com tots sabem les platges
de Mallorca quan arriba l'estiu
estan plenes de gent. Gent
prenent el sol, nadant, nins ju-
gant amb la sorra, etc...

Però quan arriba l'hivern les
platges estan buides, sense
gent, amb silenci, no se senten
els nins cridar, només se sent
el renou de les ones arribar a
la vorera.

Ara han arreglat les platges,
és a dir, les han engrandit po-
sant més sorra. Ara han que-
dat molt més grans.

Hi ha llocs a l'illa que tenen
petites platges que necessiten
arreglar peró com ningú ho fa
s'han anat destrossant dia a
dia.

El millor seria que tots, quan
anam a la platja, no tirassim
escombreries, i que si en tro-
bam qualcuna l'hem de tirar a
la paperera.

Jo crec que si tots nensás-
sim un poc en tot això les nos-
tres platges estarien molt més
millor, i serien un punt d'aten-
ció per a tots els tuestes.

,i4.9.;-r;arida Calmen'

S'Arenal, poble
turístic

La meya localitat és s'Are-
nal. S'Arenal és gran i molt
bonic. També está ple d'hotels
porqué és una zona turística.
Durant l'estiu tots els hotels
estan oberts i s'Arenal és ple
d'estrangers. Els estrangers
fan molt soroll per la nit porqué
van a la discoteca i criden pel
carrer. Els dijous hi ha merca!,
no pots caminar per cap lloc.
Peró a l'hivern quasi tots els
hotels estan tancats i no hi ha
molts estrangers. S'Arenal té
també una platja molt gran i
bonica„ que en l'estiu está
plena de gent. Ara l'estan aliar-
gant amb sorra que porten dels
fons de la mar. També estan
canviat la carretera de la platja
de Palma. Abans era dreta
sense cap desviació i es podia
circular pels dos costats. En
canvi ara l'estan espatllant per-
qué han fet moltes desviacions
i només es pot circular per un
costat. S'Arenal té moltes  boti-
gues, vídeo-clubs, discoteques
també té un gimnàs i una pis-

cina pública. Peró el que no té
és cinema.

El meu poble,
s'Arenal

El meu poble, s'Arenal, sem-
pre alegre, ple de gent, grups
de joves que parlen entreten-
guts, en aquella plaga color de
taronja. Motos que van i vénen
i quin soroll! Per la vora de la
platja, gent passejant i per da-
munt la sorra (que ara han
posat nova) juguetegen nois i
qualcun ca que es passeja
amb el seu amo.

A principis de maig, comen-
cen a venir el estrangers, la
platja que és gran a l'hiver
torna petita a l'estiu.

No hi cap ni una agulla!
A l'hoar de la diversió hi ha

moltes maneres per divertir-se;
hi ha sales de festa i per les
disfresses, es fa una gran
festa, normalment els dissab-
tes, és on es pot veure gran di-
versitat de carrosses, compar-
ses, disfresses i moltes coses
més.

Cada vegada hi ha més i
més contaminació, i crec que
hauriem de fer alguna cosa per
conservar Mallorca bonica i
neta. Hi podria haver qualque
parc, • perquè els nins pogues-
sin jugar miilor i no haguessin
de jugar pel mig del carrer.
Malgrat tot, s'Arenal, m'agrada
així com és, a l'estiu renou,
corn a massa i (ot, però m'a-
grada I a l'hiver silencies!

Guetglas !?Mort
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CoLlegi Lladó-Coll d'en
Rabassa

Es Pillarí

El meu barri és un barri petit,
el seu nom és «San Francis-
co» i és més conegut per «Es
Pillarí», «Es Pillad» va co-
mençar a existir fa molt de
temps, lotes les terres del
Pil.larí eren d'un senyor, el
senyor de Son Sunyer, i la gent
va començar a comprar terres i
d'aquetes terres, cases, i així

Arena a la platja

El meu barri no és molt gran
però tampoc no és molt petit, a
l'estiu, vénen molta gent es-
trangera i totes les platges
s'omplen.

En el rneu barri hi ha tres
col-legis:

El col-legi Sant Vicenç de
Paül qu está subvencionat el
100%.

El col-legi Can Lladó és un
col-legi de pago.

El col-legi públic Coll d'en
Rabassa que és l'únic
públic que hi ha en tot el Coll
d'En Rabassa.

En la platja de la Ciutat
Jardí, han passat a la platja
una máquina que ha posat
més arena per tota la platja,
també han posat quatre bal-
nearis.

Hi ha un bar restaurant, Cala
Gamba, que a l'estiu hi ha
malta gent, edificis nous, etc...

El que no está bé del meu
barri és que abans a la platja hi
havia moltes xeringues.

Olga Sánchez

La fábrica
del Ilum

El meu barri es diu Col! d'En
Rabassa. El Coll pertany el
terme de Palma. Aquest barri
és molt petit, paró té de tot
com: platja, hotels, bars, etc.
Encara que el Coll és molt petit
té molts de carrers. Aquí tenim
un castell que va servir per de-
fensar-se en l'any 1939 fins
1946 en el període de la Sego-
na Guerra Civil. El nostre barri
és molt brut però no són els
únic sinó que tots ho son. Paró
si nosaltres tirrásim els papers
i fems dins els contenidors ¡les
papereras tot seria millor.

Ara a la platja l'estan am-
pliant per l'estiu parqué hi
cabrá més gent.

En el meu barri a la nit, i tot
el dia, fa rnolta pudor per culpa
de la depuradora. També pro-
testen perquè llevin la fábrica
de Ilum que de vegades des-
prén gases que són per madet-
jar i fa un sabor estrany a la
boca

Vicente Cabanillas Costa

es va formar el Pil-larí. El
Pillar está situat enfront del
balneari cinc, té una escola pú-
blica, i está ben il»luminat, jo
visc a un barri que m'agrada,
visc a prop de la platja i estic
content d'això, és un barri tran-
quil, i de poca gent, jo calcul
d'unes set-centes o vuit-
cantes, el meu barri, té diver-
sas botigues, una papereria,
un estanc, una bodega i dos
bars, també té una perruqueria

El meu barri

El meu barri és el del Coll
d'En Rabassa, és bastant gros
i té moltes de casses, també té
quatre o cinc hotels.

A l'estiu hi ha molts d'estran-
gers que van a la platja de la
Ciutat Jardí.

Pels nins i nines hi ha tres
col»legis, un és «Sa Pública»,
un altre «Sant Vicenç de Paül»
i per últim «Can Lladó» aquest
últim és privat.

Prop de ca meya hi ha un
ambulatori.

També hi ha moltes de ten-
des i una bolera, la bolera
abans era un cine.

Per les afores del meu barri
passa el «Torrent Gros» que
va a desembocar a la platja de
la Ciutat Jardí. A l'altra part de
les afores del Coll d'En Rabas-
sa está situat l'hipermercat
«Continente».

Jo crec que no hi ha moltes
de coses més per contar.

Cristina Merenciano

El Coll d'En
Rabassa

El Coll d'En Rabassa está si-
tuat a l'illa de Mallorca, entre la
ciutat de Palma per les afores
hi ha un barri que es diu el Mo-
linar. Entre el Molinar i Can
Pastilla.

La seva extensió és d'uns
dos o tres quilòmetres més o
manco.

La carretera més Ilarga es
diu: «Cardenal Rossell». Co-
mença des del principi del
poble al final a ón hi ha un pont
d'un torrent que va cap a la
platja.

Devora el pont hi ha una fá-
brica de llet, que fa molts
d'anys que hi és. Un poc más
avall hi tenim un ambulatori,
que és molt gros amb un par-
king.

Tenim una platja un poc peti-
ta, paró bonica. A l'estiu hi
vénen molts d'estrangers a la
platja, pels carrers de la platja
hi ha molts de souvenirs.

A l'hiver no hi ha gent,
només els diumenges que
passegen els cans.

Hi ha moltes palmeres a la
platja i hoteis o pensions

Als carrers hi ha molts d'ar-
bres i cotxes. Les carreteres

d'homes i una perruqueria de
dones, la perruqueria d'homes
está situada al costat d'un bar,
també hi ha fusteries i ferrete-
rs. En el meu carrer hi ha una
fusteria, un estanc i una ferre-
teria, i just al front de l'escola
és ca meya, és un carrer que
abans de fer l'autopista passa-
va molt de trànsit, l'autopista
va llevar el trànsit a la carretera
de davant ca meya, jo crec que
si no haguéssin fet l'autopista

están brutas de sorra de les
obres que hi fan als solars

Hi sobren molts de bars al
poble, hi una bolera a la Car-
denal Rossell on hi havia un ci-
nema molt barat.

Al davora de la meya escola
hi ha una fábrica de Ilum:
GESA, que fa molt de fum hi
molesta un poc.

A las afores hi ha una depu-
radora d'aigües brutes que fa
un poc de pudor. Perú aquí
visc i aquí viviré, estic molt
content!

Adéu!

Biel Niel! Salieras

Al meu barrí hi
ha molts de cans

Jo viso en un barri gran, hi
ha molts de cans, però també
a l'estiu hi ha maltés motos, la
nit, la discoteca, fa molt de

el Pillan s'hagués fer a poc a
poc a prop de s'Arenal, i de
Les Cadenes, això de l'auto-
pista, ho ha romput, pera en
canvi així és un barri tranquil,
al barri no hi ha feina, la gent
s'en va a fer feina a s'Arenal,
Palma, i altres indrets, és pot di
que és un barri dormitori, pera
m'agrada.

Miguel Angel Soler Capó

renou, allá tot són xalets, hi ha
una piscina pública.

Hi ha 1 camp de futbol, 3 de
futbito, 5 de tennis i molts de
bars, hi ha 2 supermercats.

Hi ha molts de solars que
donen a les roaues de la mar.
pera hi ha una carretera que
du fins abaix, hi ha molts eri-
çons, i l'aigua és freda, neta i
profunda.

Hi ha 5 cabines telefòniques
però una mai no ha funcionat.
També un poliesportiu destros-
sat i abandonat. Hi havia una
piscina climatitzada i una sala
de billar.

A l'hivern fa moltíssim de
fred i tot el món té la xemeneia
encesa o estufes.

De vegades a l'hivern neva
un poc. Hi ha un club on hi ha
un billar, un futbolín, una pisci-
na, un bar i maquines de joc.

Bernat Salieras

Escola Pública-Coll d'en
Rabassa
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De 12 a 16 anys
Els mètodes anticoncept ius

Josep F. Delgado

• Tenir relacions sexuals pot ser molt
arriscat o pot ser-ho molt poc en funció de
la informació que es tingui i de les pre-
cauciona que es prenguin. Mantenir rela-.
cions sexuals és un desig natural que
cadascú pot realitzar a l'edat i de la
manera que cregui segons les seves con-
viccions. Ara bé, el que no s'ha de fer és
realitzar l'acte sexual sense pendre pre-
caucions i arriscar-se a un embaràs en
uns moments en qué encara no s'està en
situació de fer-se càrrec d'una criatura.

Els anomenats mètodes anticoncep-
tius permeten actualment de mantenir
relacions sexuals amb molt poc risc de
quedar embarassada i ajuden, d'aquesta
manera, a concebre un fill quan realment
es desitgi.

Popularment es coneixen una colla de
mètodes anticonceptius que en realitat
són falsos. El més estés de tots és el de
l'anomenada mama enrera o, técnica-
ment, coitus interruptus. Si el penis del
noi penetra la vagina de la noia és molt
normal que abans que en surti hagi
expulsat —sense que ell se n'adoni— uns
quants espermatozoides, encarregats de
la fecundació.

Els falsos sistemes
Això vol dir que una noia pot quedar

embarassada sense que el noi hagi ejacu-
lat. S'ha de desconfiar dels nois que pre-
sumeixin de ser capaços de fer "retirades
supersòniques". No solament perquè en
cas que realment ho facin es pot produir
l'embaràs igualment, sinó perquè,  a més a
més, normalment el noi arriba a l'orgas-
me abans que la noia i, en el cas que retiri
el penis de la vagina, pot deixar-se anar a
la sortida i la vagina actua com una
esponja. S'han donat casos de noies que
han tingut el penis només tocant la super-
ficie i s'han quedat embarassades sense
"haver-ho fet". La marxa enrera dones,
és ineficaç i, a més a més, interrompre
Pacte a l'últim moment resulta decebedor.

Un altre dels falsos mètodes és el del
bidet. Hi ha qui creu que una bona neteja
amb aigua al bidet pot eliminar els
espermatozoides introduïts en l'ejaculació.
Efectivament, l'aigua té un efecte esteri-
litzador contra els espermatozoides, però
n'hi ha molts, i en quedaran molts i a més
són espavilats. Tenen unes capacitats
grimpadores excel-lents i pugen amunt de
pressa.

Un mètode bastant usat per?) arriscat
és l'anomenat Ogino. Consisteix a mante-
nir relacions sexuals els dies immediata-
ment anteriors i posteriors a la regla, que
són els més allunyats de l'ovulació de la
dona. Aquest mètode té un problema: es
poden produir ovulacions espontànies en
dies no previstos i així fallen els  càlculs.
Aquest sistema pot ser apte per matrimo-
nis que ja estiguin disposats a acceptar
l'eventualitat d'un embaràs però que no
els vingui d'un temps, però no pas per
joves que encara són lluny del matrimoni.

Són moltes les parelles que es deixen
endur per l'emoció del moment i no pre-
nen precauciona. Cal ser honest i plante-
jar-li a la noia quin mètode s'usa encara
que això pugui tallar una mica l'emoció
del flirteig. Després la noia apreciara

Fer l'amor sense
precaucions pot

dur a un embaràs
. no desitjat

aquest gest.
Hi ha mètodes d'una eficàcia total,

com la vasectomia per homes o el Higa-
ment de trompes per dones. Perol) aquests
dos mètodes no són aconsellables per
joves perquè sovint poden ser irreversibles
i es recomanen a parelles que ja hagin
tingut fílis i que no en vulguin tenir més.

El dispositiu intrauterí (DIU) —popu-
larment anomenat espiral— és també efi-
caç, reversible i còmode. Cal per?), la
intervenció d'un ginecòleg per posar-lo i
vigilar-lo.

La pastilla
El mètode amb més acceptació és la

píndola. Té una eficàcia gairebé absoluta
sempre que es prengui correctament. Ve
presentada en capses de 28 o 21 unitats.
En el primer cas se n'ha de pendre una
cada dia i en el segon es fa una setmana

ANTOMO NODAR

Hi ha sistemes
falsos, altres

d'insegurs i uns
quants de vàlids

de descans després de la darrera. Se n'ha
de prendre una cada dia, i per anar bé, a
la mateixa hora. En el cas que un dia es
deixi de pendre convé pendre'n dues el dia
següent. Més val no descuidar-se'n perquè
els efectes immunitzadors baixen de
seguida.

L'avantatge fonamental de la pindola
és que permet fer l'acte sexual sense cap
mena d'angoixa ni de preocupació que no
sigui la de pencire's la dosi diària. Els
desavantatges recauen bàsicament sobre
la dona. La píndola actua químicament
sobre l'organisme femení —és normal, per
exemple que creixin una mica els pits. Cal
anar al ginecòleg abans de començar a
pendre-la i mentre es pren. Amb un con-
trol mèdic no cal tenir por de res, però de
cap de les maneres s'ha de pendre la pín-
dola sense aquest control. Actualment, hi
ha serveis de ginecologia a clíniques i

consultes privades i també a la Seguretat
Social. Totes les dones tenen dret a un
tracte agradable. En general un ginecòleg
no posa problemes si veu la noia prou
conscient i madura.

Relacione estables o inestables
La píndola és un bon sistema per noi-

es que mantinguin relacions sexuals con-
tinuades, estables i que no siguin despis-
tades. Actualment, però, ha crescut molt
l'ús de l'anomenat preservatiu o condó:
una funda de plàstic que cobreix el penis i
impedeix el pas del semen cap a la vagi-
na. La causa de la moda és la por de la
SIDA, ja que el condó evita el contagi de
qualsevol malaltia de transmissió sexual.

El preservatiu és molt útil per aquells
joves que mantinguin relacions sexuals
esporàdiques. Es pot adquirir a qualsevol
farmàcia. S'agafa per la punta i es des-
plega sobre el penis dret fins a baix. Cal
posar-se'l en el moment que es comenci a
produir l'erecció: d'aquesta manera s'es-
talvien riscos.

Els avantatges són per la noia: no
necessita pendre pastilles, ni consultar el
ginecòleg, i no hi ha risc d'encomanar-se
malalties. Els desavantatges són una
lleugera pèrdua de tacte pel noi mentre
l'usa i el perill, improbable per?) no impos-
sible, que la funda es trenqui, bé per
defecte del plàstic o per una erecció
abrupta i fora del comú.

De tota manera, la técnica avança
una barbaritat, i els japonesos, tan afeccio-
nats a miniaturitzar-ho tot, estan fent  au-
tèntiques meravelles en el terreny dels pre-
servatius per aconseguir-ne uns de més
prims que no privin tant el noi de sensibili-
tat. Si el preservatiu es trenca, el millor
que es pot fer és consultar immediata-
ment un ginecòleg. Aquest pot interrom-
pre aviat l'embaràs amb una píndola
avortiva.

Tallar un embaràs a les primeres
hores i dies és millor que fer-ho després.
És clar que en aquest cas ja no s'està pre-
venint l'embaràs sinó interrompent-lo. Es
tracta d'un avortament, un acte que está
subjecte a disposicions legals i principis
morals.

Propostes de treball 

• 1. Busca els següents mots al diccionari
i recull-ne la definició: ejacular, esperma-
tozoide, penis, vagina, orgasme. Fes el
mateix amb qualsevol altre que surti al
text i del qual no comprenguis bé el signi-
ficat.

2. Fes un article de fons on respon-
guis la pregunta següent: relacions
sexuals, quan?

3. Després de llegir l'article, fes-te un
quadre en el qual es recullin els avantat-
ges i desavantatges de cada un dels diver-
sos mètodes anticonceptius. Raona per
escrit quin mètode d'entre tots triaries
tu i per qué escolliries aquest i no un
altre.
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Qüestió de dignitat
Ens demanam sovint perquè no s'integren els im-

migrants a la nostra societat quan tenen totes les
possibilitats per realment poder-ho fer al seu abast. I
és que amb l'exemple que els donam els mallorquins
no hem de voler que aquesta gent faci miracles. Ells
veuen que els primers en despreciar la nostra Ilen-
pa, cultura i tradicions som nosaltres mateixos. Ells
simplement pensen «si a ells no els hi agrada, si a
ells no els hi convé, ens ha d'agradar-convenir a no-
saltres?».

No és necessari haver estudiat molta sociolingüís-
tica per adonar-se que és aquí i enlloc més on está
el quid de la qüestió. El nostre és simplement un pro-
blema de falta de dignitat nacional. Ens hem deixat
trepitjar massa i durant massa temps. I hem arribat
al punt, que si no som capaços de crear unes condi-
cions d'orgull nacional prou fortes, no aconseguirem
mai que la població immigrant se'ns apropi.

Per crear aquest sentiment de dignitat nacional no
és necessari tenir el control dels mitjans de comuni-
cació i el poder polític, encara que seria quelcom de-
sitjable però avui per avui impossible, n'hi ha prou
creant uns nuclis de consciència nacinoal que vagin
generant les actituts que condueixin cap a la cons-
trucció d'aquest sentiment que, en el fons, tenim
amagat tots els mallorquins, però que la ferotge re-
pressió que hem patit sempre, després de cada Ilui-
ta, després de cada revolta al Ilarg de la  història, ens
ha marcat el carácter fins delimitar-ho al famos
«seny», que no és més que por, submissió i covardia
davant el poder, sigui aquest quin sigui.

Es necessari, idó, superar l'actual estat de covar-
dia per a enfrontar-nos a cara descoberta, amb
noms i llinatges, als mitjans d'opressió nacionals,
pacíficament, sense violència, perquè només dema-
nam el que és nostre: el Dret a parlar i viure en cata-
là. Hem d'aconseguir que alzó no es quedi en només
unes belles paraules. Hem de fer-les realitat. Així de-
mostrarem dia a dia als espanyols que hi som i que

mai ens podran véncer. Aquesta será l'única manera
de demostrar als mallorquins que han renegat de sr
ells mateixos, i als immigrants que som un poble or-
gullós, amb un projecte nacional de futur clar i ple de
ganes de viure. En aquesta Iluita la Ilengua és i será
la millor arma en defensa de la nostra dignitat, contra
ella no poden ni les sentències, ni els decrets, ni la
repressió, perquè davant els fets de la raó de tot un
poble no hi cal la discusió.

Sabem que la feina será llarga, dura i difícil, però

«La primera gran onada de colinització europa
está acompanyada de fet per la destrucció de les ci-
vilitzacions pre-colombines i per la subjecció brutal
dels seus habitants», segons es Ilegeix al document
«L'Església contra el racisme», elaborat per la co-
missió pontifícia de «Justícia i Pau».

«Els doldats i els comerciants (...) mataven per
installar-s e, esclavitzaven els indis per aprofitar-se
de la seva mà d'obra, com després es va fer amb els
negres, i es comenc[a a elaborar una teoria racista
per justificar-se».

precisament alió que caracteritza la maduresa i la
dignitat d'una nació és la seva capacitat de Iluita i
d'autosuperació constants. I si algun dia arribam a
ser lliures i independents, no será perquè ningú ens
ho hagi regalat, será perquè haurem estat capaços
de demostrar al món, no ja la nostra voluntat d'exis-
tir, sinó la nostra capacitat i l'autosuficiència per a
poder autogovernar-nos.

Joan Alfons Marí i Torres

Per altra banda, s'elogia la tasca dels missioners:
«els teòlegs i el missioners havien assumit ja la de-
fensa dels autòctons. El compromís decidit en favor
dels indis d'un Bartolomé de las Casas, seguit ben
aviat per altres missioners, conduïa els governs
d'Espanya i Portugal al rebuit de la teoria de la infe-
rioritat humana dels indis i a la imposició d'una I egis-
lació protectora, de la qual es beneficiaren també,
d'alguna manera, un segle més tard, els esclaus ne-
gres portats des d'Africa».
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Comunicat a l'opinió pública
Grup de Defensa de la Badia de Palma

Carrer de Montenegro, 8-1. Palma

El Grup de Defensa de la Badia de Palma, mani-
festa i dóna la seva opinió de forma pública sobre els
vaixells de guerra que propulsats amb energia nu-
clear i amb possible armament nuclear, recalen de
forma habitual a la nostra badia.

Ens preoucupa que no es compleixi sistemática-
ment el punt del Referéndum que diu «Es mantindrá
la prohibició de installar enmagatzemar o introduk
armes nuclears dins el territori espanyol. (Punt 2on.
Referéndum 1986).

El trànsit nuclear per la badia de Palma, comporta
un risc immens al qual tristament ens hi estam acos-
tumant i que ha estat denunciat per altres grups i  or-
ganitzacions, però per tota resposta l'Administració
fa silenci o un malabarisme de paraules afirmant que
una cosa és la installació i una altra molt diferent el

trànsit.
La sola presència d'aquestes máquines de guerra,

resten credibilitat a qualsevol signe d'esperança i
desarmament que ultimament proposen les grans
potències, així com un perill no menys important que
pot suposar el recel pel turisme que ens visita en el
qual es basa la nostra principal activitat económica,
preicsament en uns moments en qué s'entreveuen
dificultats pel descens del turisme.

El Grup de Defensa vol informar l'opinió pública al
mateix temps que demana i convida les forces políti-
ques, socials a iniciar un debat i estudi generós del
qual rsulti una clarificació en benefici dels ciutadans
de Palma i de Mallorca.

Palma, 1 de febrer de 1989
Signat, Joan Font i Darder

President del Grup de Defensa de la
Badia de Palma

SERVEI 30
Si vostè té una urgència GENERAL
OPTICA té la técnica per fer-li les ulle-
res en trenta minuts.

Escollir muntura
D'entre	 les 	més	 modernes

col.leccions, moltes d'elles amb models

Adaptar les ulleres
Centres de visió, tensat de varetes,

adaptació del pont i acoblament fun-
cional a la cara.

J.J. AMENGUAL, DIPLOMAT PER LA UNIVERSTTAT DE BARCELONA
Carrer de Berlín, 11 (cantó amb el carrer de Trasimé)
Tel. 49 00 61
S'ARENAL
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Racons de Déu (I) 

El consumisme necessita una cura
«Racó de Déu» és el nom d'un racó, petit i humil,

pobre, del Jonquet, adosat a una torre de molí. Es la
«capella» del Jonquet. Es la «seu» del Crist oblidat
en un món de marginació. Es el racó que mostra
com l'experiència cristiana ha de conjuntar la nit de
l'home i la glòria de Déu, la plaga del mercat i el san-

tuari, l'angoixa de l'home i el missatge del Crist.
A aquesta experiència nosaltres hi aportam l'an-

hel, la nit, l'angoixa, la plaça, la marginació, els su-
permercats. Déu hi aportará la glòria, el santuari, la
paraula. Déu hi donará també la terra, la carn, el
blat, i sobretot, la darrera profunditat.

Si la Pascua de Crist i del cristians ha de tenir
qualque significança la primera és la serietat de la
Quaresma. La serietat amb qué els cristians hem
d'empendre l'esforç quaresmal.

El consumisme actual necessita una cura de
Transcendencia i de Pobresa. En el consumisme hi
convergeixen tres grans temptacions de la vida mo-
derna.

—Per una banda hi ha les implicacions demonía-
ques de tot poder. Tal volta de tot poder il-limitat. La
temptació del poder consisteix en utilitzar en profit
propi el que hauria d'estat al servei dels altres. Obli-
dam que darrere el poder hi ha buidor.

—Per altra banda, la temptació del plaer mostra el
buit i la desesperança engendrats pe l'anhel il.limitat
de disfrutar.

—Per tercera banda, hi ha la temptació del  Conèi-
xer, en el sentit de vincular a sí mateix tot el conegut.
Saber és poder.

Per desgrácia les temptacions no són  teòriques.
Són evidents. Desemboquen a les esplenades deis
Supermercats. Els «carros» plens de plaers possi-
bles necessiten una cura de Transcendència.

El c,onsumisme necessita la cura de la  Transcen-
dència. Diu un cristià:

«Jo cercava Déu, i no el vaig trobar.
Me cercava a mi mateix, i no me vaig trobar
Vaig cercar els altres i vaig trobar Deú i a mi mateix».

Manuel Baugá
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S'Aranjassa 

Un soldat condemnat a 12 anys
per un delicte de violació

Un jove de 21 anys, José Luis Real, que es troba
fent el servei militar a Mallorca, ha estat condemnat
a dotze anys de presó per un delicte de violació
comès a la carretera de s'Aranjassa a s'Arenal. A
més, haurà de pagar una indemnització de 500.000
pessetes a la víctima.

Els fets succeíren el 22 de maig de 1988, quan l'a-
gressor es va oferir per acompanyar la víctima, la
qual es trobava al bar Opium de s'Arenal, fins a s'A-
ranjassa. Víctima i agressor es coneixien, raó per la
qual l'al-lota va accedir a ser acompanyada pel jove
fins a la casa d'aquesta. Pel camí de s'Arenal cap a
s'Aranjassa, el jove aturà el vehicle i «l'agafà pels
cabells i la va dur prop d'una casa de  pagès». Allá li
va pegar i la violé, encara que lavíctima es resistís.

Moments després, l'agressor se'n va anar, ame-
naçant la víctima de matar-la si deia res del que
havia passat. Aquesta, tot d'una que va poder, va
donar avís a la policia que, pocs moments després,
va detenir l'agressor.

Una veVan relaté a la policia que la jove cridá a la
porta de la casa iq ue l'estat de l'agredida era lamen-
table. Els metges forenses varen fer un ampli  anàlisi
de la víctima i pogueren comprovar que presentava
una ferida al cap i traumatisme nasal, així com le-
sions a les espatlles. Sobre la falta de lesions als ge-
nitals, els doctors que declararen al judici digueren
que, tal vegada la víctima es va deixar anar quan ja
havia estat colpejada. Assenyalaren la presència de
semen al frotis vaginal. El defensor del jove soldat
assenyalà que l'única prova que hi ha de la pre-
sumpta violació és la presència de semen a la vagi-
na de la víctima, al mateix temps que  demanà un
análisis sobre la pertinença d'aquest semen. Per
altra banda, l'advocat defensor assenyalà la cir-
cumstància que l'acusat i la víctima passaren per
nombrosos llocs deshabitats abans de la presumpta
violació, justament a un lloc habitat.

Can Pastilla

Dos ferits en una
brega de bar

La policia está intentat treure l'entrellat d'uns fets
que ocorregueren el passat 10 de febrer quan un
matrimoni que es trobava a l'interior d'un bar de Can
Pastilla varen ser copejats amb ferides que provoca-
ren l'hospitalització del matrimoni.

L'amo de l'establiment no només no  donà informa-
ció a la policia, sinó que fins i tot els insultà i els tirà
un vas de cervesa a la cara, cosa que provocà la de-
tenció d'aquest. Segon sembla, els agressors del
matrimoni eren de nacionalitat estrangera.
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Coll d'en Rabassa

Acusat d'intentar
matar la seva dona

Agustín Jiménez, de 60 anys veí del Coll d'en Ra-
bassa, ha estat acusat d'intentar matar la seva dona
amb un ganivet. Els fets ocorregueren el passat 10
d'abril de 1988 quan, de matinada, l'encausat  aprofi-
tà que la'seva dona dormia per  llançar-li un ganivet
des dels peus del Hit. Com a conseqüència, la dona
de l'encausat sofrí lesions greus al coll i al maxiblar
inferior que li provocaren una forta hemorràgia.

Després, Agustín Jiménez, fermà la seva dona al
Hit amb una correja i el cable del secador de cabells, i
li va tirar a la cara una fotografia del fill del matrirrroni
al mateix temps que li deia: «vaig a pel teu fill, que es
reunirá amb tu al cel». Hores després, l'home aban-
doná la casa i la dona es va desfermar i va donar
avís a la policia.

El fiscal sol.licita per l'acusat una pena de quator-
ze anys de presó per l'acusació de parricidi frustrat.
També demana una indemnització per a la seva
dona, Encarnación Moreno, de cinc mil pessetes per
cada dia que tardi a curar-se.

Segons l'acusat, la causa de tot va ser la negativa
de la seva dona a fer l'amor, fet que  provocà una
forta discusió entre el matrimoni i que encengué
massa els ànims.

S'Arenal de Mallorca

Un individu amenaça amb
un ganivet un membre de
la Guàrdia Civil

Elies M.H., de 56 anys, va ser detingut acusat d'a-
menaçar de mort un mebre de la Benemérita amb un
ganivet de cuina. Es dóna la circumstància que el
guarda es trobava de servei vigilant l'entrada del
quarter de la Guardia Civil de s'Arenal.

Segons sembla, l'home es dirigí al quarter de la
Guardia Civil i demanà al guarda que estava a la
porta on tenien un detingut que, segons les declara-
cions d'Elies M.H., és fill seu. Moments després, l'a-
gent de la Guardia Civil comunicà a l'home que no hi
havia cap detingut amb les característiques presen-
tades pel presumpte pare del detingut.

L'home se'n va anar no gaire convinçut, però mo-
ments després tornà amb un ganivet de cuina de
grans dimensions a la mà i exigia a l'agent de la
porta explicacions sobre on tenien el seu fill. L'agent
optà per efectuar un tir a l'aire per intimidar l'home
que duia el ganivet. lmmediatament es presntaren
altres agents que aconseguiren emmanillar Elies
M.H., el qual es trobava molt nerviós. El cas a passat
a disposicó judicial, per altra banda, el fill d'aquest
home no va ser detingut en cap moment per la Guar-
dia Civil.

El dolor Gabriel Janer Manila
o Aquests dies hem celebrat la festivitat de Sartt
Marçal, advocat contra el dolor i, possiblement
per exigències de la rima, contra tot mal.

La tradició atribueix al venerable bisbe de
Llemotges la facultat d'alliberar els seus devots de
dolor i de tot mal i, encara avui, la gent acudeix
des de tots els indrets de l'illa a la seva església de
marratxí a implorar la gracia del sant miracler
que, expliquen els goigs, «está dins una garriga»,
disposat a alliberar-nos de les febres tercianes, del
ma/de canó,.del ma/de barram, del mal de
trencadura, de la pigota i, sobretot, del reuma.

En temps molt antics —i en tenim testimonis
escrits del segle XIV— sant Marçal també fou
advocat contra la pesta negra ¡les epidèmies. Però
sobretot la gent implora la seva intercessió contra
el dolor.

Fa alguns anys vaig pronunicar-hi el pregó de la
festa. Abans de començar, el rector de la
parròquia em va demanar que no digués cap glosa
pica ntiosa, de les que tinc recollides al cançoner
eròtic del camp de Mallorca. Sabia, i això era la
causa del seu rece!, que un remot antecessor seu
va fer-se famós per viles i ciutats a causa de la
desvergonyida escalfor del cos, que tothom
coneixia. Tanta era l'ardéncia de la passió

amorosa d'aquell rector que se'n varen fer gloses,
que la gent ha cantat durant anys i panys.

No vaigfer cap referencia en el meu pregó al
rector desvergonyit i alegre. Vaig parlar del sentit
de la festa tradicional en els nostres dies,
convinput que la festa és encara un punt de
retrobament, el lloc on es comparteix l'alegria i es
dinamitza la vida col.lectiva. De la seva capacitat
de rehumanització, en un temps tan propici a
fomentar la solitud

Però, en la imprecació al sant titular, vaig
demanar-li que ens enviás una mica de dolor, ell
que pot fer-ho: aquell dolor germà de les r
tribulacions, de les quimeres; de les espines, del
combat de viure..., que a vegades tinc la sensació
que el nostre és un poble parit sense dolors.

Vaig parlar, doncs, de la necessitat del dolor, de
la passió com a projecte, de la follia que
compromet els homes en la tasca de l'experiencia
de l'amor al poble, de l'amor a la vida.

SOCIETAT
Encara que l'adulteri está

despenalitzat, és aconsellable que
la dona o el marit no se

n'assabentin.
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CRISTALLERIA
LLUCMAJOR

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

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

LLUCMAJOR (Mallorca)

ANUNCIAU-VOS DE FRANC A S'ARENAL DE MALLORCA

Nom:
Cognom:

D.N.I.
TELF:

.LATENClu
-

-Escrivlu un sol anunci per cupó.
-Useu Iletres majúscules.
-Escriviu dins_etraquadmel taxi_

TEXT:

Ompli aquest cupo I enviau-lo a:
S'ARENAL DE MALLORCA: Camí de les Pedreras, 132 - 07600 -

SES CADES DE S'ARENAL

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

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

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

URGEIXEN PISOS
PER LLOGAR.

FINQUES
AMENGUAL.

Sant Cristofol, 16.
Tel. 269250.

S'ARENAL, apartament
per a 3 persones, amoblat,
terrassa, per mesos.
25.000 ptas. AMENGUAL.
269250.

CAN PASTILLA, estudi
amoblat, bany, cuina, te-
rrassa. 25.000 ptes.
AMENGUAL. 269250.

PISOS I XALETS
per llogar a la comarca

de s'Arenal.
FIQUES SASTRE
BARCELO

Carrer Milà, 15.
Tel. 260649.

S'Arenal de Mallorca

A CALA PI, vena xalet, 650
m2. de solar, piscina i vista

• a la mar. Nou milions i mig
de pessetes. Tel. 260889.

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

COMPTAB
ASSESSORAMENTS

FISCALS I
COMPTABLES

COMPTABILITATS:
EOS

SOCIETATS ETC.

Plaga de l'Olivar, 7-2c

07002 Palma

Tel. 71 91 09

INMOBILIARIA
BALEAR C,13.

A.P.I. M. Darder

Carrer de Sa Font, 66
Telfs. 662402- 662411
Fax 662161
LLUCMAJOR

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 ates. 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.

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

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

EL TERRENO, pis un dnr-
mitori, sense mobles, cuina
americana, per estrenar,
30.000 Ptes. AMENGUAL.
718987.

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

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

LLUCMAJOR, venc parce-
la rústica de 2.000 m 2 . amb
caseta de 25 m 2 ., fogana-
ya, electricitat, cisterna i
fossa séptica. 2.800.000
Ptes. lmmobiliária Balear.
Tel. 662402.

BADIA BLAVA, venc apar-
tament amoblat, 1 dormito-
ri, sala de banys, cuina i
menjador. 3.200.000 Ptes.
lmmobiliária Balear.
662402.

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

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

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

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

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

S'ESTANYOL, xalet de 3
dormitoris, amoblat, terras-
sa, garatge, per tempora-
da. Atv1ENGUAL. 269250.

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

COMPRARIA solar d'un
milenar de metres, entre
S'Arenal o Ca'n Pastilla.
Tel. 467193.

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

MONTUIRI, pis 3 dormito-
ris, arnoblat, bones vistes,
tranquil. 26.000 Ptes.
AMENGUAL. 718987.

TRASPAS LOCAL de 250
m2 a l'altura del balneari 8
de S'Arenal, per tres mi-
lions de pessetes, lloguer
70.000 ptes. Tel. 261671.

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

S'ARENAL, balneari 7, un
garatge per llagar, 5.000
Pies. AMENGUAL.

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

brencg

Bffilets d'avió I de vaixell.
Vol* xérters.
Credlvlatge.

Lloguer de cotxes.
Reserves per teléfon i
entrega de bitllets a

domIcIli. Amilcar, 16.
Tels. 266673-261265.
S'Arenal de Mallorca.

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

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

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

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

ZONA BALMES vere pis 2
habitacions, nienjador,
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 eales de
bany completes, apte per a
farmàcia, pastisseria, elec-
trodomèstics etc...
6.800.000 ptes. Vacilitats.
Telefonar de 9,00 a 13,00
al 721730.

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

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.

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

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

S'ARENAL, primera línea,
entre balnearis 7 i 8, parti-
cular llaga pis 4 dormitoris
dobles, gran saló-
menjador, terraça de 40
m 2 ., 2 sales de bany, 'liga-
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 dormitad 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.

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 terraga, saló es-
paiós amb vista a la mar,
mig amoblat. 5.200.000
ptes. Trucar horabaixes.
Tel. 714085.

LLUCMAJOR venc xalet
amb 2 dormitoris, menjador
amb foganya i cuina, sala
de banys i electricitat, a 1
quilometre del poble. Im-
mobiliària Balear. Tel.
662402.

LLUCMAJOR venc xalet
amb 8.666 m 2 . de terreny.
Tres dormitoris, sala men-
jador amb foganya, sala de
banys, cuina amoblada,
garatge, barbacoa, arbres
fruiters, electricitat.
12.675.000 Ptes. Immobi-
liària Balear. Tel. 662402.

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

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

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.

CALA MILLOR, xalet 2 dor-
mitoris, amoblat, vistes me- 269250.
ravelloses, piscina, garat-
ge. AMENGUAL. 718987.
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1	
ENTRE CAN PASTILLA i
s'Arenal, cerc nau indus-
trial o solar gran, per cons-
truir-n'hi una. Tel. 261246.

DEVORA EL Club Náutic
de s'Arenal, lloc pis, tres
dormitoris, sala menjador,
galeria, ben amoblat.
50.000 Ptas. Tel. 461775.

BELLAVISTA, devora Cala
Blava, venc apartaments, 3
dormitoris, lligador, sala de
banys, dos garaixos, ener-
gia solar, jardí i vista a la
mar, a 15 minuts de Palma.
Tel. 710704.

CAN PASTILLA, venc pis,
3 dormitoris, àtic suite,
cuina moblada de roure,
dues sales de banys, terra-
ça, garatge. 12.750.000
Ptes. Tel. 723862.

COLL DEN RABASSA,
venc àtic, 3 habitacions,
bany, lligador, cuina, sala
d'estar, aparcament, talé-
fon, total 100 m 2. i 40 m 2 .
de terraça. Vista mar i mon-
tanya. 6 milions de pesse-
tes al comptat. Trucar a
partir de les 22 hores al
236788.

BORSA DEL
MOTOR

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

PERRUQUERIES

PERRUQUERIA de sen-
yors Can Paco. Carrer Vir-
gili, 1 - Can Pastilla.

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

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

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

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

VIATGES
VIATJES S'ARENAL

Billets d'avió i de vaixell
Vols xirter
Crediviatge.

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

S'Arenal.

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

VENDES
LLIBRE.: , DA DE VERD EN
BLAU. Llibres en català i en
castellà. Especialitat en
lecturas juvenils i infantils.
Comandes de 'libres en 24
hores. Avinguda del Cid,
56. Tel. 248360 - Son Fe-
rrid.

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 Ilarga. Un milió de
pessetes al comptat. Tel.
410522, horas de menjar.

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

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

ANIMALS DE
COMPANYIA

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

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

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

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

PERSONALS
FADRINA, sense cap pro-
blema, actualment estudii
informática, 23 anys,
prima, independent, vull
formar una llar amb senyor
formal, bo, casolà. 277990.

PROPIETARI restaurant,
50 anys, 178, elegant, es-
tudis, amant deis esports,
senyor simpàtic, net, con-
servador. lndiferent estat
civil. 247912.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAMBRERA DE L'AIRE,
28 anys, plena d'amor que
vull compartir amb tu, no he
tingut sort, estic separada,
vull retar 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 negras,
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.
Tonc molt dolgut l'esperit.
Fins matrimonials. Crida'm
al 710087.

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

M'AGRADARIA conèixer-
te, a tu, dona que 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, corn el

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

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

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

METGE, 32 anys, fadrí,
som formal i seriós. A tu,
dona que Ilegeixes el meu
anunci, m'agradaria que
em cridassis a1710087.

CAMBRERA DE L'AIRE,
30 anys, tonc reservat el
meu cos per a l'home que
em doni la seva confiança,
amor ¡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-
sencia, crida'm al 710087.

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

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

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

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

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

INFERMER, 37 anys, fadrí,
com és de preciós veure el
sol i els estels quan brillen,
només que n'hi ha que ho
fan de dia i altres els ves-
ores con.' 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, propie-
taria d'un parell de comer-
ços, cotxe, pis, calet. Bona
situació económica. Ma-

gradaría trobar un senyor
per omplir la meya soledat.
No li mancará res parqué
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 fami-
lia feliç. Aparat 10.236 -
07080- Palma.

MES IGUAL la teva situa-
ció. Si tu m'estimes, et faré
feliç. Som viuda de 40
anys, bona feina, pis, estal-
vis. Per refer la meya vida
em manca un home amo-
rós i bo per viure feliços i
tenir fills. Escriure aviat.
Apartat 10.236 - 07080 -
Palma.

Petits anuncis
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PERSONALS
SENYORA, viuda, sense
fills ni problemes, vida aco-
modada. Cerc senyor fins a
65 anys, dinàmic, juvenil.
Bona amistat de moment,
per formar una llar.
710087.

CUBANA, vida tranquilla,
estalvis, pis propi, afeccio-
nada a les novelles de
misteri, lectura informativa.
Voldria trobar parella, sen-
yor honrat, de 46 a 60
anys. Cridar al 710087.

JOVE, 27 anys, alt i atrac-
tiu, professió responsable,
estalvis importants. Cerc
senyoreta bonica i senzilla,
amb personalitat. Amistat
seriosa. 277912.

ADMINISTRATIU, 35 anys,
173, tenc estudis i un gran
esdevenidor però estic sol.
Senyoreta similar, agrada-
ble i senzilla. Amistat per
fomrar una llar. 277990.

PROFESSORA de natació,
33 anys, morena, prima,
xalet, cotxes, fadrina per
poc temps. Em vull casar
amb senyor bo i sa, orde-
nat. 247912.

PROPIETARIA de comerç,
mitjana edat, alta i sincera.
Qualitats: molta fe, amor,
som comprensiva. Senyor
de 34 a 50 anys, seriós, tro -
bailador, casolà, per casar-
nos. 710087.

DIPLOMAT en Dret, 29
anys, 1'87, bona presència.
Vull fomrar una familia amb
fills. Senyoreta intelligent,
formal, que no tingui vicis,
neta. 277990.

VIUDO, sense fills, xalet i
pis a Palma, cotxe, alguns
negocis, estalvis, agrada-
ble, net, sa. Senyora inte-
ressada en formar una llar,
de 45 a 60 anys. 710087.

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

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

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

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

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

SEPARADA legal, 27 anys,
negoci propi, estudis mit-
jans. xalet, cotxe, molt bo-
nita, senzilla. No vull ser
enganyada. Senyor honrat
i educat. 710087.

SEPARADA, 38 anys, pis,
estalvis, som morena, ele-
gant, guapa. No tenc fills i
som amant de la llar. Vull
senyor fins a 48 anys amb
l'esdevenidor resolt. Apt.
10236- Palma.

SENYOR, 48 anys, sepa-
rat, donant de sang i òr-
gans, interessat a conèixer
mallorquina, viuda, separa-
da o fadrina, tenc casa i
cotxe, sense fills. Apt.
10236- 07090- Palma.

VIUDA, 56 anys, estrange-
ra, estudis universitaris, va-
rias !licenciaturas, vida
acomodada. Voldria formar
parella amb senyor, 56 a
70 anys, sa, actiu. Indife-
rent fills. 277990.

FADRI, important càrrec,
34 anys, importants béns
econòmics, estudis, pis a
Palma. Voldria casar-me
amb senyora o senyoreta
intelligent, bona presència.
277990.

SEPARADA, resident a
Palma, feina segura, estu-
(Jis mitjans, varis idiomes,
amant de la llar, nins,
camp. Voldria formar una
família amb senyor de 30 a
40 anys, seriós. 710087.

VIUDO, 56 anys, ah, fort,
apassionat, bondadós.
M'agrada la dona amb per-
sonalitat, timidesa. Senyo-
ra d'aquesta qualitat, for-
mar parella o matrimoni.
277990.

SEPARADA, 32 anys, aviat
obtindré el divorci. Voldria
amistat de moment, senyor
seriós, Ileial, 35 a 49 anys,
no importa el seu estat civil.
277990.

FADRI simpàtic, de mitjana
edat, seriós, educat, sense
vicis, independent. Cerc
'iona simpática, original,
d'idees ciares, per fer-la
feliç en matrimoni. 277990.

SEPARADA legal, 51 anys,
176, dinámica, elegant, se-
riosa. Voldria senyor res-
ponsable, bo i simpàtic.
Llar. 710087.

VIUDA, 67 anys, casolana,
varis negocis de comesti-
bles, neta, m'agrada la mú-
sica romántica, marxosa.
Voldria amistat amb senyor
seriós, actiu, sirnpátic. Fins
seriosos. 277990.

VIUDA, 59 anys, senzilla,
sense problemas, simpáti-
ca, sembla que tenc menys
anys. Vull continuar feliç-
ment amb un senyor sem-
blant. 277990.

FADRI, som forner, honrat,
et faré molt feliç, formar
una familia. Tenc 38 anys,
estatura mitjana, amorós.
277990.

PROPIETARI confecció de
pell, mallorquí, capital ele-
vat, xalet, casa rústica,
cotxe, fadrí amable, res-
ponsable, educat, afeccio-
nat a la pesca i al
col•leccionisme. Em vull
casar, 28 a 40 anys.
710087.

SENYORA resident a Ma-
llorca, estrangera, posició
alta, vida resolta, estudis,
comoditat. Afeccions cultu-
rals i culinàries. Em vull
casar amb senyor formal,
40a 59 anys. 710087.

VIUDA, 58 anys, seriosa,
posició social alta, impor-
tants béns, sana. Vull de
moment amistat amb sen-
yor dialogant, amb bons
fins, 59 a 60 anys. 277990.

COMERCIANT, 45 anys,
fadrina, seso fills, no tenc
familia a Mallorca i em trob
massa sola. Voldria fer
amistat formal amb senyor
bo. 277990.

SEPARADA, 44 anys, 176,
prima, atractiva, capital ele-
vat, elegant, bon cor. M'a-
gradaria fer amistat o for-
mar parella amb senyor de
50 a 55 anys. 277990.

MILITAR, esdevenidor as-
segurat, culta, presència,
serietat. Em vull casar amb
senyora intel»ligent, bona
presència, amb cultura, de
30 a 40 anys, alta. 710087.

FADRI, 45 anys, madri-
leny, resident a Palma,
béns importants, collecció
de gran valor, distingit.
Cerc senyora amb cultura,
elegant. Formar familia.
277990.

MALLORQUI, 39 anys, fin-
ques, casa rústica, negocis
elèctrics, varis idiomes.
Vull senyoreta per casar-
me, bona, intelligent, des-
pena, de 25 a 40 anys.
710087.

FADRI, culte, cotxe, pis a
Palma, finques, bona per-
sona, simpàtic, formal. Vull
formar una familia amb
senyora de 31 a 46 anys,
intel»ligent. 710087.

CARACTER AGRADA-
BLE, 37 anys, bona pre-
sencia, viuda, vul refer la
meya vida amb senyor res-
ponsable, honest, de gran
cor, indiferent posició.
710087.

PROPIETARI taller, fadrí,
estudis, cotxe, apartament,
vull relacions formals amb
senyoreta simpática i for-
mal. Mitjana edat. 710087.

PROPIETARIA boutique,
modista, importants estal-
vis, xalets i pis a Europa,
fadrina, molt responsable.
Vull formar una familia amb
senyor de 39 a 50 anys.
710087.

FADRI, som fotògraf, estu-
dis superiors, 38 anys, ne-
goci propi, importants
béns. Vull formar una fami-
lia plena d'amor. 710087.

PERRUQUER, 28 anys,
alt, moré, bona presència,
educat, formal, fadrí, som
bo, m'agrada passejar i la
vida tranquilla. Voldria co-
nèixer al.lota bona, senzi-
lla. Fins seriosos. 710087.

SEPARAT, 57 anys, sen-
yor de la casa, pis propi,
esdevenidor resolt, cap
problema social. Voldria
conèixer senyora seriosa,
formal, de bon cor. 277990.

SEPARAT, fa sis anys,
tenc una vida per davant i
m'agradaria compartir-la
amb senyora feel, educa-
da, de 38 a 57 anys. Cri-
da'm al 277990.

VIUDO, 59 anys, cerc sen-
yora de gran cor, senzilla,
amorosa, tenc negocis,
xalet i cotxe. Bon cor per
poder-nos conèixer.
277990.

FADRI, 38 anys, treballa-
dor, honrat, de la llar, feina
fixa, estim la naturalesa,
m'agrada el cinema i el tea-
tre. Som clàssic. Senyore-
ta. 710087.

FADRI, propietari empresa
comerços, forts ingressos,
vans idiomes, atractiu, mit-
jana edat. Senyoreta, no
importa si té fills. 710087.

--
ENGINYER tècnic, capital,
pis i cotxe, amant de la
caça, romàntic, idealista.
Senyoreta o senyora, amis-
tat formal, de 34 a 56 anys.
277990.

PROFESSOR de religió,
mitjana edat, alt i bo, cap
problema social, estic sol,
necessit amor, compren-
sió. Senyoreta interessada.
277990.

FADRI, 21 anys, alt, moré,
ulls terrossos, físic agrada-
ble, cotxe, moto, bona si-
tuació, àmplia cultura. Vol-
dria conèixer allota edat
aproximada, que tengui
bona salut, sincera. Fins
seriosos. 710087.

SEPARADA, 38 anys, pis,
estalvis, morena, elegant,
bonica, sense fills, amant
de la llar. Voldria conèixer
cavaller fins a 46 anys,
fadrí, viudo o separat, sen-
zill, normal i amb l'esdeve-
nidor resolt. 277990.

DIVORCIAT, 47 anys,
sense fills, faig feina per
meu compte, vull refer la
meya vida amb senyora
senzilla, intel•ligent, que
sàpiga tenir cura de - la fa-
milia. 277990.

SENYORETA, 31 anys, fa-
drina, som molt feel, i feliç.
Però necessit un amic,
poder confiar, formar una
llar, en armonia, responsa-
bilitat. 710087.

VIUDO, encara que no ten-
guis res, deixa els teus pre-
judicis i no dubtis a cridar-

me, et donaré seguretat i
amor. Senyora 50 a 68
anys. 277990.

MOR ENETA, molt bonica,
treballadora, físic
excel«lent, esdevenidor re -
salt, nomás vull formar pa-
rella, senyor seriós de 29 a
40 anys. Crida'm tot el dia.
710087.

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

PERIT MERCANTIL, 41
anys, 168, prim, vise sol,
cap problema, molta sole-
dat, m'agrada el camp, la
platja. Senyoreta seriosa,
interessada. 277990.

ESTUDIANT de medicina,
21 anys, esdevenidor futur,
pis propi, independent, ori-
ginal, imaginativa,
escellent cuinera, amoro-
sa. Em vull casar. 277990.
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FADRINA, 32 anys, 1'68,
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
parqué 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 mayas 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 homo.
Crida'm al 710087.

PROFESSORA D'ID10-
MES, voldria conèixer l'ho-
me dels seus somnis, un
horno que sàpiga el que és
una dona de la llar, bruna
de cabells llargs, ulls
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 horno 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 penó 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 corn 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 penó 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.

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

Ses Gloses

d'en
Pere Gil

són a la venda a

toles les llibreries

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

RESTAURANT-- XINES,
Xina Oriental Carrer Joa-
quim Verdaguer, 12. Tel.
266721 - s'Arenal de Ma-
llorca.

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

XINA ORIENTAL. Menjars i
begudes xineses. Garrar
de Joaquim Verdaguer, 12.
Tel. 266721, s'Arenal.

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

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

RESTAURANT DELFIN
DORADO. Bodes, comu-
nions, dinars d'empreses.
Dini per un inilenar de
pessetes. Carrer Joan
d'Austria, 13 - 13adfa 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, rnarisc i carns. Vinhos
da terra galega. Terra, 44
S'Arenal de Mallorca. Tel
263099.

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

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

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

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

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

RESTAL iANT CA'N TIA
TALECA. Porcella rostida,
xot rostit i altres especiali-
tats. Presuposts per a
bodes i comunions. Avin-
guda de Carles V. Tel.
660297 - Llucmajor.

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

SERVEIS
PROFESSIONALS

AL ,_OTA amb coneixe-
ments de contabilitat per
ordinador, se necessita a la
Concessionària Opel de
s'Arenal. Tel. 268111.

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

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

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

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

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

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

BALL DE BOT, al.lota joya
en dóna classes. Grups re-
duïts. Econòmic. Per infor-
mació: 416445. Demanau
per na Malta.

DONA DE NETEJA se ne-
cessita. Tel. 265005.

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-
NI SEGU I . Ferro i alumini.
Carrer k Castillejos, 53.
Tel. 262592. Coll d'En Ra-
bassa.

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

NEUMATICS SON FE-
RRIOL,	 equilibrats	 de
rodes, canvi de rodes i pe-
. 1s. Avinguda del Cid, 73.

413155 - Son Ferriol.

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

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

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

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. Ga-
rrar Sant Antoni de la Plat-
ja,8. Tel. 260370 Can Pas-
tilla.

MAGATZEM DE PINSOS,
adobsj 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 Pil.larí.

T1N1'ORERIA 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 Mallorça. Tel.
266517.

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

RAFIA

OPOSICIONES

C. BALEARES,25•2

1 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, pesos,
g. rítmica, jazz. Professors:
Tita, Manolo Garcia i • Do-
mingo Peláez. Plaga de
Sant Mari, 6. Tel. 267994.
Col! d'en Rebassa.

PERSONALS
	

GASTRONOMIA

Academia

BARCELO

BANCA
CALCULO
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Grup de fundadors d'«Amics Moto Guzzi s'Are-
nal».

A S'Arenal

Amics de l'antiga
Moto Guzzi

Sbert

En Toni Sampol i un grup d'amics han organitzat
el que s'anomena «Amics de la Moto Guzzui». En
Tiá Vallespir em va oferir una fotografia que és una
de les primeres que el grup es va fer. Ells, l'únic que
pretenen és fer amistats i realitzar excursions per
dins l'illa, sense voler dir que més endavant, i quan
les motos «Guzzi» estiguin més en forma, no puguin
posar-les dins un vaixell i arribar a Menorca o Eivis-
sa o inclús a la península i trescar aquells terrenys.

Recordem que la moto «Guzzi» fou una de les pri-
meres motos que trescaren per Mallorca. El seu cu-
bicatje més corren era el de 65 cc. Després ha vingut
un allau de cotxes i altres motos de major cilindrada,
però el record i l'aprei que tenim per aquelles bones,
simpàtiques, agradables i bones motos de 65 cc.
queda.

Per tot el dit, perquè renovar aquella «flota» és
avui notícia, les duim al nostre diari. «Tots som molt
bona gent» em digué en Tomeu Ruper, quan devers
la Porciúncula posava «a punt» la seva «Guzzi».

S'Arenal de Mallorca

Nova associació de
pares a la Porciúncula

Tomeu Sbert

Brigitte Rinne de Roig és la nova president de la
remodelada Associació de Pares del Collegi de la
Porciúncula. Durant els últims n'ha estat president
Antoni Perelló Oliver, que a la vegada havia substi-
tuTt Julia Mójer Cardell.

La nova president és alemanya, però amb la na-
cionalitat espanyola. Está entussiasmada, al mateix
temps que preocupada, amb la responsabilitat que
se li atorga a la darrera assemblea general.

Amb la renovada junta directiva de l 'APA, unit al
canvi del director del centre escolar francisca, Fran-
cesc Coll Bucher que substitueix Miguel Llompart
Frontera, es respiren nous aires, si bé tot tendeix al
continuTsme.

L'APA té com a vice-president Angel Castillo Díez,
la secretaria és Pilar Milan Navas, el tresorer Diego
Tébar Sánchez, el vice-tresorer Francesc Fiol Adro-
ver i els vocals Maria Isabel Amengual Rafal, Barto-
meu Bestard Bauza, Llorenç Caldentey Mestre, Pere
Canals Morro, Bartomeu Cantallops Bonet, Antoni
Carmona Ruiz, Bernat Comas Llabrés, Esteve Co-
rregidor Torres, jaume Garcias Mulet, Julia Mójer
Cardell, Antoni Perelló Oliver Bernat Serra Amen-
g ual.

«Un Hivern a Mallorca»

I ara carreres de
bicicleta Tomeu Sbert

Baix la presidencia de Josep Dols, el Club Ciclista
Arenal comença una nova etapa en organització de
carreres de bicicletes. Dins el magnifici programa
«Un Hivern a Mallorca» que coordina el Foment de
Turisme de Mallorca i que a la nostra ampla zona tu-
rística ordena o classifica l'Associació d'Hotelers, es
celebraran un total de 5 proves, reservades a aficio-
nats i juvenils amb llicència de la Federació Balear
que presideix Antoni Vallori.

Nosaltres assistírem a una roda informativa, en la
qual dugué la veu cantant en Pere Canals, antic pre-
sident balear d'això de les bicicletes. Hi eren pre-
sents la majoria de directius de la nova junta directi-
va, que preside ix l'ex-futboler Josep Dols; el secreta-
ri és en Josep Oliver i ocupa un important  càrrec l'ex-

_ corredor Josep Quintana, encara que en la categoria
de veterans també pensa participar i donar guerra.
Un altre dia oferirem el complet de la junta directiva,
perquè ara encara s'estan fent gestions d'alt nive-
II».

La primera carrera tingúe lloc diumenge passat
dia 19; la segona será diumenge dia 26; la 3°. el dia
5 de març, la 4°. el dia 11 i la 5°. i darrera el dia 18,
també de març.

MES CARRERES

També se'ns informa que l'estiu d'aquest any hi
haurà bon nombre de carreres ciclistes organitzades
pel C.C. Arenal, categoria veterans i altres catego-
ries.

No hi ha dubte, el Club Ciclista Arenal retorna amb
noves forces, estam davant una nova singladura.
Tothom está il«lusionat. Endavant, sort i proves i
èxits es el que els desitjam des de les planes d'a-
quest diari arenaler.

Vela

Un campionat del món
al Club Nàutic Arenal

Tomeu Sbert

Des del 23 de juny al 5 de juliol d'aquest any tindrá
lloc a les nostres aigües i baix organització del Club
Nàutic Arenal, la celebració del Campionat del Món
de Vela, categoria femenina i classes Europa, 420 i
T.D.V. (taules Ilenegadores a vela).

Presencia a una roda informativa, amb el presi-
dent del club, Joan Miguel Catany, del nou president
de la Federació Balear de Vela, Francesc Villalonga,
Toni Jordi i altra gent.

El pressupost és de 14 milions de pessetes, i es
compta amb aportacions importants del Consell In-
sular de Mallorca, Comunitat Autónoma i Ajuntament
de Llucmajor, entre altres ajudes, i possiblement
qualque «sponsor» oficial. Les gestions són varia-
des encaminades a aquest fi.

FORN CAS DAMIÀ
TOTA CLASSE DE PANS 1 DE

PASfiSSOS
PLAÇA DELS NINS,

CANTONADA CARR. MILITAR

Truquers en acció. (Foto: Tomeu Sbert).

Fou gros 

Enfrontament truquer
al «Tenis Son Verí» Sbert

En el «Tenis Son Verí» que lidera Pere Canals tin-
gué lloc un enfrontament truquer entre les millors pa-
relles del mateix centre esportiu del carrer Costa i
Llobera i els del popular «Bar Jardí» del carrer Ba-
leares, encapçalat per Vicens Mateu. Aquest infor-
mador, després que les diades d'enfrontament tru-
quer finalitzaren, va seure enmig dels capitosts Ca-
nals i Mateu, en un sopar de germanor. Duguérem
sort, ja que les bromes iròniques foren tantes i amb
tanta «mala Ilet» que perillava arribar a les mans. No
fou així, sopàrem, riguérem, i deixarem d'anotar els
desafiaments truquers perquè forem tants i tants...

1 passam a la part més seriosa de l'assumpte. Cap
de les parelles participants són campios de Mallorca,
però això sí, són molt bons. I fins i tot quan demana-
rem la classificació final, ningú volia haver perdut.
¡Redel' salt, quina gent!

Un poc d'amagat, i després d'entregar trofeus i de-
talls de gratitud per «l'aconteixement», en Vicenç
López-Menchero un home que és bo per tot, em
digué que ell i en Miguel Ordinas (delegat del U.D.
Arenal) eren realment els triumfadors amb 6 punts;
segons classificats en Josep Oliver «de Cas Basté» i
en Parri, un bon jugador de petanca; 3 0 . i amb 4
punts en Pere Canals-Miquel Parets, Vicenç Mateu-
Lluís i en Paco Vera-Josep Dols, aquest darrer és
nou «peix gros» del Club Ciclista Arenal; a més dis-
tancia quedaren en Maestre-Mas, Femenias- Llinàs i
en Cano i un altre. En Cano aquest és el bon jugador
del s'Arenal, el dels «passes» i qualque «golasso».

En definitiva, que això del truc té també coses
bones. Ningú els podrkdir morts de fam, això és ben
cert. Sopar del millor á «Tenis Son Verí». Retruc!
¡Val Nou! ¡Joc foral

Acte musical cultural
Assistírem a un acte cultural de música, piano a

cuatre mans, a càrrec de Margalida Palou i Ester
Vives. Escenari: la Sala de Congresos de l'Associa-
ció d'Hotelers, al carrer de Marbella, i replé de públic
aconseguint un èxit complet.

Els dos artistes interpretaren obres de R. Schu-
mann i A. Dvorak.



CAFETERIA PERALTA
ESPECIALITATS EN	 ÇÍ
TAPES VARIADES I

CARNS ALA GRAELLA
CARRER DEL MARQUÉS DE TENERIFE, 47

DEVORA L'ESCOLA PÚBLICA
TEL.: 247308

07198 SON FERRIOL
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I Torneig de Dominó al
«Bar Aquí Me Quedo»

Manolo Manjón

Totes les notícies que es produeixen a la localitat, tant
culturals, esportives, polítiques o lúdiques són d'intrés per
a nosaltres, i amb lánim de tenir-los informats sortim al ca-
rrer cercant la notícia.

En aquesta ocasió, la notícia es produí el passat dia 10
de febrer al vespre, a la Plaga Major de l'Arenal, ja que
aquest mateix vespre es celebrava un torneig de dominó.
Personat a l'establiment aquest informador, així com l'ani-
ma d'aquesta publicació -que s'encarregà de la part grá-
fica- ens ficarem dins l'ambient que ja era dalló més en-
tusiasta.

Allá foren convocats nombrosos afeccionats al joc del
dominó. D'entrada es consumí un suculent sopar servit
pels eficaços germans Martí -Ramon i Pere de les Cade-
nas-- propietaris del negoci, durant la sopada es creuaren
bromes, xistes i cançons entre els resents i , després de
les postres, es procedí a l'acte culminant del lliurament
dels premis i trofeus a les parelles guanyadores del tor-
neig.

Els premis i trofeus del «I Torneig de dominó Bar Aquí
Me Quedo» foren dontas per Pagar -ida de viatges «Xalo-
qui», que collaborá amb el regal de dos viatges a Eivissa.
Els trofeus foren Trinaranjus, Gasoses Puig, Llet Blahi i
dels germans Martí, propietaris del bar.

Guanyadors dels premis:
1.- Consistent en dos viatges a Eivissa:
Parella núm. 12, amb 12 punts, composada per Antoni

Oliva i Felip Rodríguez. El prei fou lliurat als campions per
Joan Manuel Luna de Rojas, propietari de «Viatges Xalo-
qui».

2.- Consistent en copes donades per Trinaranjus i Bar
Aquí me Quedo:

Parella núm. 9, amb 11 punts, composada per Guillem
Serrano i Joan Ginard. Els trofeus a aquests guanyadors
els lliurà Ramon Martí.

3.- Premi de copes donades per Llet Blahi i Gasoes
Puig:

Parella núm. 6, amb 10 punts, composada per Antoni
Titos Romero i Enric López. Els trofeus foren entregats per
Pere Martí.

Per acabar, fora de concurs i a causa del seu interés pel
bon funcionament del torneig, es lliurà una placa comme-
morativa al secretan de la U.D. Arenal, Joan Vicenç López
Menchero, el qual ens declara que era allá a títol personal,
ja que no volia ser causa de polémica, després de les f re-
gades protagonitzades entre l'organització del torneig i la
Unió Esportiva Arenal.

Després del lliurament de trofeus, la festa continuà fins
passada la mitjanit, i és que al Bar Aquí me Quedo la gent
es sent a gust.

Ciclistes a S'Arenal
Per tercer any consecutiu l'Hotel Sant Diego ha estat la seu de la Selecció Nacional Italiana de Ciclisme, sota les

ordres del seu seleccionador, Bianchetto, tres vegades campió del món de ciclisme.
Durant gairebé tot el mes de gener, els ciclistes italians han viscut a s'Arenal i s'han passejat per les carreteres de

l'illa. Entre ells, hi ha noms tan importants dins el ciclisme com Massimo Brunelli, campió del Món en Pista l'any 1985,
Fabio Baldazo, Marco Villa, Ivan Beltrami i Andreu Collinelli, medalles de Plata al Campionat del Món d'afeccionats de
1987, Enrico Baldato, Antonio Lombardi i Franco Belrami que participaren a les Olimpíades de Seül, juntament amb
Claudio Camin, campó del Món en Pista l'any passat.

Vela

Lliurament de trofeus al
Club Mude de l'Arenal

Manolo Manjón	 Classe Europa:

Amb la presència del CMSAP.
1.- Manuel Roig, del

batle de Llucmajor, Joan	 2.- Pere Llabrés, del
Montserrat, el president de	 CNA.
la Federació Balear de	 3.- Rafael Vicens, del
Vela, Francesc de Villalon-	 CNA.
ga, el president del Club

	
Classe Finn:

Nàutic de l'Arenal, Joan Mi-	 1.- Jaume Carbonell,
guel Catany, i la directiva,	 del CNA.
es procedí, el passat dia 12

	
2.- Pere Siquier, del

a les vuit del capvespre, al
	

CNA.
local social de l'entitat náu-	 Classe 470:
tica arenalera, al Iliurament

	
1.- Estellers - Moscar-

de diversos trofeus acon-	 dó, del CNA.
seguits en la modalitat de

	
2.- Barceló - Lladó, del

vela.	 CNA.
Als preliminars de l'acte,	 Classe 420:

féu ús de la paraula en pri- 	 1.- Germanes Darder,
mer lloc el president de la 	 del CNA.
Federació Balear, el qual

	
2.- Manuel Henry - Ra-

agraí a la máxima autoritat
	

fael Salvà, del CNA.
municipal la seva presén-	 3.- Germans González,
cia a l'acte, afegint que es 	 del CNA.
tractava d'un detall el fet

	
Trofeu Memorial Antoni

que un dels trofeus fos	 Ferrer
anomenat «Ciutat de Lluc-	 Classe Europa:
major». TAmbé demanà la	 1.- Pere Llabrés, del
collaboració de les institu-	 CNA.
cions de cara a l'esport de	 2.- Miguel Coyas, del
la vela.	 CNA.

El batle Montserrat, en el
3.- Manuel Roig, delseu parlament, digué entre CMSAP.

altres coses que si l'Ajunta-	
Classe Finn:ment tengués possibilitat	
1.- Quico Villalonga, delparticipada mes en les acti-

 CNA.vitats del Club Nàutic de
2.- Pero Siquier, dell'Arenal.

CNA.Relació de premiats: 	
Classe 470:Trofeu Ciutat de Llucma-
1.- Gaspar - Reinés, deljor.

CNA.
2.-

CNA.
Classe 420:
1.- Josep M. Ramis -

Antoni Morro, del CNA.
2.- Xavier Salvador - J.

Andreu, del CMSAP.
3.- Germanes Reinés,

del CNLR.
Trofeu Karati - Illes Ba-

leares.
Classes 11-111: lot «Kifu»,

del RCNP.
Classes	 lot «Orni»,

del RCNP.
Classe VII: lot «May

Blue», del RCNP.
Classe Optimis:
Grup A:
1.- Anna Mana Bonet.
2.- Enric Patiño.

Barceló - Lladó, del
Grup B:
1.- Antoni Jordi.
2.-J. Aristondo.
Grup C:
1.- Frederic Julià.
2.- Marc Patiño.
Tots ells del Club Nàutic

Arenal.
Trofeu de Nadal Prefa-

ma.
Classe Europa:
1.- Vicenç Roig, del

CMSAP.
2.- Pere Llabrés, del

CNA.
Classe 420:
1.- Germanes Reines,

del CNLR.
2.- Núria Bover - Xavier

Peliu, del CNLR.
3.- Xavier Salvador - J.

Andreu, del CMSAP.
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Jeroni Matamalas, membre del CDS de Llucma-
jor-s'Arenal, ha anunciat la possible retirada d'una
vuitantena de militants del CDS per la seva discon-
formitat amb la directiva actual i amb la manera com
aquesta resol els conflictes interns.

A la passada assemblea, de carácter extraordina-
ri, segons Matamalas, hi hagué diverses irregulari-
tats. L'assemblea havia de tractar de la dimissió,
presentada i acceptada, de Joaquim Rabasco, cap
del comité local. La primera irregularitat es donà
quan es presentaren a l'assemblea Bernat Trias,
Pere Obrador, Bartomeu Alordá i López Abaca, en
lloc de Francesc Ouetglas com s'esperava.

Després de la dimissió de Rabasco es procedí a
l'elecció de la mesa, presidida pl mateix Rabasco.
Després es passà a la votació de la mesa, la qual va
ser votada per 113 militants, el resultat va ser favora-
ble a Pere Tolosa, amb 57 vots. Es  demanà la revi-
sió dels vots, que havien estat comptats per Rabas-
co, i en aquest segon recompte es pogué observar
que tres paperetes que havien estat donades per  và-
lides presentaven esborrades. En un primer moment
Trias ratificà la nullitat d'aquests tres vots, però poc
després els donà per vàlids.

Davant aquesta situació, els representants del co-
mité federal, Trias, Obrador, Alordá i Abarca, propo-
saren que la mesa es constituís novament amb dos
secretaris, un per cada candidatura, i com a presi-
dent hi hagués el mateix Trias. La majoria de mili-
tants presents no hi varen estar d'acord, ja que, se-
gons el mateix Matamalas, «era illegal i no es co-
rresponia als estatuts, que exigeixen que el presi-
dent sigui elegit per votació». Es va demanar que la
mesa fos novament constituida però Trias s'hi  negà.

Una altra irregularitat va ser la prohibició de l'en-
trada a quatre militatns que arribaren tard a l'assem-
blea, mentre que a uns altres dos que també arriba-
ren tard, sí que sels permeté l'entrada, tot això pro-
vocà que tres dels assistents abandonassin la sala.

A la fi es presentaren les dues candidatures, en-
capçalades per Rabasco i Maestre respectivament.
El resultat de la votació va ser favorable a Rabasco,
el qual quedà elegit novament com a president local
del CDS.

Davant aquesta situació, i sobretot per la manera
com s'hi ha arribat, els partidaris de Maestre es sen-
ten marginats dins l'executiva del CDS local. Han
decidit convocar una reunió de tots els afiliats per ex-
plicar el que ha passat i, posteriorment, presentar
una nota informativa dels fets que seria remesa al
comité federal. Segons la resposta que s'obtingui
d'aquesta nota, una vuitantena de militatns del CDS
de Llucmajor-s'Arenal abandonarien o no el partit.

SOCIETAT
Les experiències pre-matrimonials

no són aconsellables: es poden
acabar en matrimoni.

ESCOLT1
Radio Mediterrània
FM	 101

88 90 92 94 96 98 100 102 n	 106 108

ESCOLA DINFANTS0

t'S aXellet
GUARDERIA

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

Sia
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Pràctic PRÓDUCTO5
MONSERRAT,

NO ES PASSI EL DIA
ESPERANT

REPARTIDORS
PRODUCTES MONSERRAT
pot servir-li tots els refres-
cos al seu bar, restaurant o

botiga a preu de fábrica

Informi's al carrer Joaquim Verdaguer, 26
Tel. 26 00 90

S'ARENAL DE MALLORCA 

CARNIQUES SEMAR, S.A.      

SEMAR
EMBOTITS I CARNS FRESQUES
LLUCMAJOR - MALLORCA

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

Llet d'Avuí
CPALMA

Certificada
Uet natural, pura, fresca i del dia,

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

de Palma de Mallorca.
Llet munyida, pasteuritzada,

homogeneitzada i envasada en poques
horas gràcies a la maquinària més
moderna, eficient i sapitáriament

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

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

Ingrediente: 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  

S'Arenal de Mallorca

Una vuitantena de militants
poden abandonar e 1 partit 

la que parla com tu ! 



Es Carnatge

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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Retràs en les obres
de la Torre d'en Pau 

La Comissió de Govern de l'ajuntament de Palma decidí prorro
ar poc més d'un mes, fins el q5 de març, el termini d'execució fina
e les obres de la Torre d'en Pau, al Coll d'en Rabassa. Aquestesi
bres haurien d'haver acabat a finals de l'any passat.
La Comissió decidí aquesta prórroga després de la lectura d

'informe tècnic de l'empresa constructora que demanava l'allarga
ent del termini. Els motius d'aquesta prórroga es basen en el re

rás en el subministrament de materials de construcció —en aques
as la pedra— i en les destrosses que han provocat grups d'incon
rolats, sobretot en la maquinaria.

.	 " 111 • "	 • • • • •	 •	 • •
es poden tornar a prorrogar ni tampoc augmentar les despeses
aprovades per la Comissió d'Urbanisme a finals de juliol de 1986.
El cost inicial del projecte és de 50 milions de pessetes i compta
amb la realització de passeigs, espais per a jocs infantils, zones es-
portives, etc. El recinte té una superfície aproximada de disset mil
metres quadrats i está envoltat d'una murada que també es restau-
rará.

1n~11n1•II

P. Prieto

Es carnatge és, sense
cap dubte, la cara opo-
sade de la Torre d'en
Pau. Alió que es podria
convertir en un altre dels
pulmons de Palma, se-
gueix sent un gran femer
d'aquesta, amén de lloc
de reunió de gent de
dubtosa reputació, per
tant, poc recomanable la
seva visita, o passar per
allá, a segons quines
hores del dia.

Al que hem dit, s'hi ha
d'afegir que una ámplia
franja del litoral del Car-
natge és una important
reserva de fósils marins,
protegida en el seu dia
per l'Ajuntament de
Palma quan rebutjà un
projecte de construcció
d'un port en aquell lloc.

L'any 1984, els cronis-
tes municipals escrivien

als papers moltes coses
sobre una «próxima ur-
banització del Carnat-
ge». ha plogut molt des
d'aleshores i la urbanit-
zació anunciada, a base
de petits xalets, així com
les millores que aquesta
proporcionaria a aques-
ta vasta esplanada
—una gran arbrada prop
de la capçalera de les
pistes de Son Sant Joan,
així com un llarg passeig
vorejant el mar, total-
ment peatonitzat que
amb el temps, segons
les previsions del
PGOU, començaria des
de Can Pere Antoni—
brillen per la seva ab-
sència i això que, se-
gons les esmentades
cròniques, el propietari
d'aquetes terrenys, al-
trament de l'Exèrcit
—allá hi ha les deixalles

de les que varen ser les
instal-lacions de la «54
Bateria del Regimiento
de Artillerica CM'—
comptava ja amb els de-
guts permisos munici-
pals per dur-la a terme.
Si després, urbanitzador
o urbanitzats del Carnat-
ge canviaren d'idea i
posposaren aquestes
obres, és una cosa que
no té res a veure amb el
seu estat actual, deplo-
rable i depriment, que
deixa en un no gaire bo
lloc el presumpte bon
gust deis dirigents de la
ciutat que ho permeten, i
molt més quan a altres
zones que, en un temps
no massa Ilunyans, esta-
ven igual o pitjor que
aquest —la Torre d'en
Pau, ja s'ha dit— i les
han sabudes transfor-
mar en llocs d'espaia-
ment per als ciutadans.

NOVA BOTIGA D'EXPOSICIÓ I VENDA

d3 PEUGEOT
TALBOT
AGENT OFICIAL

TALLERS MARINA
j 0 A. N iIcNT C I, A_ IZ

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

07620 LLUCMAJOR

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
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Hermandad de Do--	 «Ca la Seu», toda	 Sara Montiel,
nantes de Sangre,	 una tradición... 	 de éxitos
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DoNA,NTS	 OF	 S'ANO CA LA SFIU

Benjamins
de fútbol sala
del C.D. la
Porciúncula.
Al.lots de
tercer i quart
curs que no
van massa
ben
classificats,
però que
juguen amb
molta
d'il.lusió.

Xafarderies
A la darrera edició d'aquest periòdic, informant del

carnaval de s'Arenal dèiem que la gent de les Cade-
nes havien agafat els cirials, la creu i els ornaments
de la seva capella per encapçalar l'enterrament de
dos amants incommesos. El fuster de les Cadenes,
ens ha informat que això és fals. La creu i els cirials
els va fer ell, i els ornaments foren cosits per les
dones de la barriada, que de la capella no agafaren
res. Valgui la rectificació.

Ir *

Overbooking a la biblioteca municipal de s'Arenal.
Les 32 places de la biblioteca estan quasi sempre
plenes de veïns i de turistes. Convendria ampliar
aquesta biblioteca, posar un segon bibliotecari i fer
dues seccions, una pels adults i l'altre pels infants.
També convendria que l'ajuntament de Llucmajor
creás una biblioteca muncipal a s'Arenal, seria la pri-
mera del terme.

També informàvem a la darrera edició que n'An-
dreu Rigo, havia obert la primera agència immobilià-
ria de Llucmajor. En realitat n'Andreu és l'agent de
vendes, l'API és n'M. Darder i el gerent en Peter
German.

o!**

En PEP TOUS tendr relleu

per donar-li un cop de

i amb Na Sara barrinar

1 7, 	z,eu.

ES SIUREIIS D 7 MA SARA 	

. Ja ho diu Es Jai Poques Dents:"Idò aixl,tots contents "' .

-

CILJTAT - DIA 17 DE YESRE.R

Germandat de Germandats

és 8fl des donants de sang

i és .tan alt es seu rz-ng -

que han estat nomenats

en conjunt SIURELLS D'ARGENT

que d'ells és bona ventura

en trancit de mort segura

salvat molta gent.

Jo ho crida ben fort es Pep
des Fang:"VISCA ES DONMS

DE SANG".

o

Na Sara tenia un siurell

i des d'ara en tendrA dos

-per tant es seu foradell

dues vegades

En la seva visita de la setmana passada a s'Are-
nal, el batle de Ciutat va informar la gent de moltes
coses. La millor de totes, però, fou la referent als bal-
nearis de damunt la platja que desapareixeran
abans de dos anys i seran substituïts per «xiringui-
tos» de fusta baixos i funcionals. Va afegir que ni l'A-
juntament ni l'Estat haurien de pagar cap rescat a
Mar de Mallorca per l'esbucament dels balnearis
degut a que la concessió és a precari. Total, que
aquestes construccions monstruoses de damunt l'a-
rena tenen els dies comptats.

•• *

També va informar el batle de Ciutat de l'adjudica-
ció de les obres del carrer Mar d'Aral,c arrer que so-
lucionará el trànsit interior entre s'Arenal i Can Pasti-
lla.

Partit entre fadrins i casats parroquians del Bar
Can Paco de la Plaça dels Nins de s'Arenal. Resultat
final, Fadrins, 4- Casats, 2.

El partit, jugat al Camp de l'Antoniana de Palma
—ens manquen camps de futbol a s'Arenal— va
moure molta de gresca entre els parroquians del Bar
Can Paco que varen protestar i molt les decisions ar-
bitrals. Després, a la nit, hi va haver un sopar que va
acabar ben tard. Tot això ens ho conté en Cisco es
Fatxa, client habitual del Bar Can Paco.

Des de 1 'any mil cinc-cents deu

moltes ceses han passat

a sa familia MONSERRAT

_de • sa tanda 9 Ca la Seu".

Però tots ells,té que té;

es negoci han conservat.

Endemés d'espart filat,

covo,senalla i paner.

"Ja ho diu en Pere FAstic:
"I tot aix6,fins i tot,

din s'era des plAstic':

•



Coll d'en Rabassa
S'Arenal de Mallorca

1 RESTAURANTE

bahla grand
4.04..WP"

ESPECIALITAT EN PEIXOS I MARISCS
ARRÒS A BANDA, PAELLES

A BAHIA GR	 NNC

CARRER DE L'ALMIRALL MORENO
TLF.: 491325

BADIA GRAN. S'ARENAL (LLUCMAJOR)
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Un wáter?
Gabriel Janer Manila

Mil-cinc-cents quilograrns, una tona i
mitja, d'excrements de ca suporten diàriament
els carrers de la ciutat de Mallorca, segons
un estudi que ha portat a terme un equip de
veterinaris sobre l'impacte sanitari de les
evacuacions canines.

El treball considera l'existència
aproximada d'una població que oscil.la entre
els sis i els set mil cans, només al centre urbá
de Ciutat, la qual cosa, si calculem que
l'eliminació diaria efectuada per cada
animal s'acosta als dos-cents grams, constitueix
un problema greu de contaminació.

Es evident que hi ha carrers i barris més
castigats que els altres. Hi ha zones en les quals
és difícil que hom passi de nit, sense
trepitjar un tros d'excrement. Hi ha carrers en
qué les deixalles dels cans són esquifides i
magres, mentre en altres indrets de la ciutat
són abundoses i gruixudes. No és la mateixa
cosa un quissó de companyia que un ca
guardià, que protegeix la gent i guarda la
casa. Podria escriure's una geografia urbana,
tot partint del tiups d'evacuació canina
localitzable a cada districte. També un tractat
de sociologia, perquè no és exactament
igual l'excrement que apareix sobre l'enrajolat
des Born, a l'avinguda de Jaume 11 o al
passeig Mallorca, que el d'un carrer solitari des
Hostalets, de son Canals o de s'Hort des Ca.

És cert que existeixen rigoroses
ordenances municipals que regulen les
condicions higiéniques a qué han de
sotmetre's els propietaris  urbans d'animals de
companyia: cans, moixos, lloros, moneies...
Però tot això és paper banyat, perquè la
majoria de vegades ningú no sap ni tan sols
que existeixin.

També seria interessant estudiar la
conducta deis homes envers aquests animals i
les habilitats d'aquests darrers, adquirides a
Proa d'entrenament i de reforçar-los la
conducta amb llepolies. Fa algun temps
vaig conèixer una senyora que tenia una cussa
que cantava ópera. La dama iniciava una
aria de La Bohéme i, quan u ho indicava,
l'animal responia amb un enfilall de xiscles
acompassats, que s'entrelligaven amb els
refilets de la senyora.

La ciutat de Mallorca suporta tots els dies
una tona i mitja d'excrements canins. I
haurfem d'afegir-hi, encara, les aportacions
dels moixos, dels coloms públics i dels
estornells.

' de Mallorc

La «Jefatura de Costas» permet
la construcció de tres casetes
damunt la platja

La «Jefatura de Costas» ha donat Ilum
verda a la construcció de tres casetes, de
les anomenades «xiringuitos», damunt la
platja de Ciutat Jardí.

Els veïns de la zona han mostrat la seva
disconformitat amb aquesta decisió ih an
anunciat actuacions contra la «Jefatura de
Costes» per permetre aquestes construc-
cions.

Els comerciants de la zona consideren
que aquest fet constitueix, a més d'una in-
fracció de la llei, un delicte ecològic sense
precedents: «només en un quilómetre volen
construir tres «xiringuitos»  i exigirem que es
posi remei a la situació».

S'Arenal de Mallorca

S'han acabat les
obres de la platja

L'abocament d'arena a la platja de s'Are-
nal ha acabat aquests dies, després d'haver
abocat més de quatre-centes mil tones d'a-
rena damunt la platja de s'Arenal. El MOPU
ha indicat al vaixell «Orwell» que completi

AiTArenaU ,

l'aabrdoícament d'arena a la platja de Ciutat

Per altra banda, ara s'està esperant que
el MOPU es decideixi a construir els dicsa que propiciaren la reproducció de les pes-

leL  queres més afectades per la recollida d'are-
na del fons marí.

El MOPU demana
mig milió al GOB

El «Ministerio de Obras Públicas ha pre-
sentat una demanda contra el Grup d'Orni-
tologia Balear en concepte de danys i perju-
dicis ocasionats pels ecologistes el passat 6
de gener quan aquests es varen encadenar
a la máquina d'abocament d'arena i impedi-
ren el seu funcionament durant unes quatre
hores.

Les protestes dels ecologistes, i més tard
dels pescadors, no impediren que les obres
continuassin. Actualment, aquestes ja han
acabat i ara comença l'abocament d'arena
a altrs zones de la badia de Palma.

Quasi un mes després dels fets, el GOB
ha rebut una notificació del jutge on se'ls diu
que el MOPU ha demanat una indemnitza-
ció de més de mig milió de pessetes
(570.000 ptes.) en concepte de danys  i per-
judicis ocasionats per aquesta acció del
GOB.




