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La metge-dentista Pilar Otto, ha obert consulta a
Llucmajor. Estam segurs que la seva sala d'es-
pera s'omplirà i la gent farà coa perquè Ii adobi la
dentadura. Un tros de l'anatomia molt necessari
per la nostra sexualitat, i sinó, ¿a qui agrada
besar una boca desdentada? Als mascles de la
comarca, també ens fa il.lusió que ens adobi les
dents una dona, i més si és guapa i jove com la
doctora Otto. I que no diuen que les dones tenen
més sensibilitat a les mans que els homes. Ani-
mau-vos i demanau hora, que pot valer la pena
per moltes raons.

S'Arenal de Mallorca 

Aína María Vadell,
la nova miss de
s'Arenal
Aina Maria Vadell,

dd 17 anys, ha
estat elegida la
nova miss de

s'Arenal de l'any
1989, amb nou
punts més que

Nani Medialnea,
primera dama

d'honor.
La nova miss té els

ulls verds, els
cabells obcurs i fa
1'76 d'alçada. Diu
que li agradaria

ser model i que el
triomf d'ahir
suposa «un

trampolí cap al
futur. La meya

gran il.lusió és ser
model

professional, però
no pens deixar els

estudis, això si,
aprofitant les

oportunitats que
surtin».

El jurat va ser
presideit per Joan
Fageda, portaveu
del Partit Popular

de Cort.



Telèfons útils a

S'Arenal

A la part de

Ciutat

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

13'30 i 1500 	 727643-727644

Bombers 	 281250-290017

Residència de l'assegurança social 	  289100
Creu Roja de Can Pastilla 	  264040
Policía Nacional 	  091

Policia 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
Bornbers 	  660756
Policia Municipal 	  661767
G uardia Civil 	  264121

	

Taxi   263745-263538
	Parròquia    263265

Aigua potable a domicili 	  261426
Associació de Veinats 	  265005
Grues Sampol 	  264193
Servid Municipal d'aigues SIOGESUR 	  262493

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

BOLLETI DE SUBSCRIPCIÓ

Nom 	

Carrer 	

Població 	  Tel. 	

M'interessa una subscripció:

O SEMESTRAL 900 Ptes.

Forma de pagament:

E Rebut domiciliat a un Banc

Banc 	  Suc. 	

Compre n ° 	  Titular 	

Comptat	 Firma

Ompliu aquesta tarja i enviau-la al Cami

Camí de les Pedreres, 132, s'Arenal

• ID lb	 • lb lb lb qb lb lb lb	 ll lb ll lb lb 10 lb II lb ID lb lb ID lb lb

ELECTRÓNICA

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

Radio de cotxes.

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

OVoZgic
ZAHNARZT - DENTISTA

CLINICA-PRAXIS
CARRER DE LA MAR MINOR, 6

(DAVANT EL BALNEARI 5)
TEL: 491919 LES MERAVELLES

HORARI DE CONSULTA:
DILLUNS, DIMARTS, DIJOUS I

DIVENDRES
DE 9'30 A 16'30

DIMECRES, DE 13 A 18 HORES
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265005.
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Després de l'holocaust de 1714, fou abolida la Co-
rona d'Aragó i les seves Institucions. S'anaquilava
alió que fins en aquell moment era l'Estat  català. Els
catalans erem reduïts al poder i a les lleis de Caste-
lla.

Els castellans, que començaren a dir-se espan-
yols, encetaren un projecte d'«integració» de les na-
cions no castellanes. Era un projecte genocida, és
clar; integrar volia dir, vol dir, eliminar les caracterís-
tiques nacionals deis gallecs, dels bascos i dels ca-
talans. Els havien de transformar en «espanyoles».
La 'lengua és un dels signes distintius més pregons
de la nació. Al segles XVIllé i XIXé, resultava com a
molt ridícul assenyalar com a espanyols  autèntics a
uns catalans que ni tan sols entenien la Ilengua de
Castella.

Amb desesperació dels «programadors», malgrat
les nombroses Ileis i mesures infames contra l'ús del
català, la penetració del castellà era molt lenta, ex-
traordinàriament lenta. El canvi de ritme del procés
digloóssic, començaria als anys vint. La modernitza-
ció social, donava uns nous recursos gegantins als
dominadors espanyols: l'escolarització massiva en
castellà, l'extensió del servei militar obligatori
—realment patia un calvari el «mozo» català que
desconegués l'espanyol—, l'exclussió política de la
Ilengua catalana en allò tan decisiu com són els mit-
jans de comunicació de masses, etc.

A l'hora present, el procés diglóssic és molt avan-
çat, és en perill la sobrevivéncia de la  llengua catala-
na. Sigui quin sigui el Règim, els governs espanyols
no abandonen mai el seu projecte aniquilador. El go-
vern socialista de la monarquia transfranquista és
una mostra vergonyant de la dèria espanyolera.

En front de la clara amenaça de la «solució final»,
les veus d'alarma s'han multiplicat. S'ha estés la
consciència lingüística, i la voluntat de resistència de
nombrosos col.lectius. Però aquesta resistència és
insuficient.

Cal extendre la voluntat de resistència lingüística
a amples capes de la població —de Mallorca, en
aquest cas—. I cal dotar d'instruments adients
aquesta resistència. I és necessari que aquesta
nova resistència i les seves eines, parteixin sempre
d'un ciar plantejament polític de denúncia de l'opres-
sor. Tot altre planteig que amagui o bandegi la terri-
ble máquina anticatalana, objectivament, no fa sinó
col.laborar amb l'enemic (n'hi ha de tan esguerrats,
de col.laboracionistes, que pretenen fer culpable al
propi poble català dels crims dels que n'és víctima).

Sense abandonar l'agitació i propaganda, tan ne-
cessáries, el CRLC, dins la més estricta legalitat,
pretén pressionar a persones concretes —directors
de centres escolars, posem per cas— que incom-
pleixen amb escàndol la llei de Normalització o que
fan ostentació de menyspreu a la !lengua i cultura
catalanes.
Benvolgut amic: siguis catalanoparlant o no, com
pots comprovar, la qüestió ultrapassa la lingüística, i
esdevé ética i política. Te demanam que prenguis
posició.

EL COMITÉ DE RECUPERACIÓ DE LA LLEN-
GUA CATANANA és impulsat pel MOVIMENT DE
DEFENSA DE LA TERRA i per independents, si bé
espera la incorporació d'altres grups i col.lectius.

Amb la idea d'anar per feina, posat que som man-
cats de recursos, te demanam un ajut econòmic per
modest que sigui. Ens cal un olcal i un tenefon. Per
això, adjuntam:

Llibreta n.° 15392-75 de «La Caixa». Oficina 204.
Ag. «Es Fortí». Ciutat.

També vos demanam informació sobre persones,
entitats o empreses, bé sigui per establir contactes
bé per motiu denunciable.

Podeu dirigir-vos a l'apartat de Correus 391,
07080 Ciutat.

Ciutat de Mallorca, març de 1989.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Comité de recuperació d e
la llengua catal ana C.L.R.C.



Ramon Pelegrí

NICAM 728
DOBLE SISTEMA ESTEREO

ESTERO ALEMAN

NOMA'

TALLER
COVEYLER, I
TEL 66 02 55

S'ARENAL
EQUIPAMENTS SALVA
PL REINA CRISTINA, 12
TEL 26 25 36

CAN PAU SALVA
C/. BISBE TAIXAQUET, 24
LLUCMAJOR
TEL 66 01 Ckl

Ordinadors personals
Refrigeració portátil
Máquines de cosir

Les Millors marques
El millor servei
Tres anys de garantia

És un establiment

--TIEN 21

Vía satélite Teletexto español
NIVEL 1,5

Doble Sistema Estéreo Tecnología Digital

CCD-V90E
Videocámara ligera, fácil de usar,
cornpacta, que incorpora un sensor de
imagen CCD Precisión para una mayor
calidad de imagen, así como un obturador
digital de velocidad variable.

TELEVISORES

PfIS	 Tirtf-S 21O	 .11111

Temperaturas.

-

Cnoltd/es do turood.
C4wdados do1 Mundo.
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Alguns oblits imperdonablesF a poc, la comissió ponti-
ficia Iustitia et Pax ha
donat a conèixer el

document L'Església contra el
racisme, on advoca per una
societat més fraterna. Per
situar el tema, es fa un seguit
de consideracions de caire his-
tbric, "Les conductes racistes
en el curs de la historia", on es
parla del "descobriment del
Nou Món" i de les seves con-
seqüències, que és allò que ha
aigualit la festa als qui prete-
nien celebrar el Cinquè cCnte-
nari.

Tot fa pensar que el Vati-
cà beneeix la llegenda negra
—terme despectiu amb el qual
els defensora de la gesta
espanyola a América intenten
desqualificar les denúncies
dels abusos. Aixf, llegenda
seria sinònim d'invenció fabu-
losa i negra equivaldria
a cosa feta amb intencions
tèrboles.

Mentre l'actitud de la
comissió oficial per a la cele-
bració del Cinquè Centenari
ens fa pensar en allò "d'ama-
gar el cap sota l'ala", la del
Vaticà ens recorda allò altre
de "tirar pilotes fora". Perquè,
pretendre que ens oblidem de
la història no només exigeix
fer un mea culpa, sinó que cal
una autocrítica seriosa, acom-
panyada amb la rectificació
profunda d'actituds i vida
arrelats.

R ecordar la figura de
Bartolomé de Las
Cagas és correcte. Per?,

no n'hi ha prou. No poden jus-
tificar-se altres actuacions
dient: "Tanmateix, l'estreta
dependència en qué el règim
del Patronat mantenia el cler-
gat del Nou Món no sempre va
permetre a l'Església de

El Vaticà, davant la
celebració del Cinquè

Centenari, "tira
pilotes fora"

prendre les decisions pasto-
rals necessàries". O sigui, es
justifica l'actuació de l'Esglé-
sia (i, més concretament,
d'alguns dels seus membres),
com a resultat de "les cir-
cumstáncies".

p erb mentre Bartolomé de
Las Casas mai aasoll cap
lloc important dintre de

la jerarquia eclesiástica, altres
membres destacats d'aquest
clergat, sense noms propia,
que esmenta el document vati-
cá, tinkueren actuacions de
signe contrari. En aquest dar-
rer sentit, recordem, a tall
d'exemple, el cas de Diego de
Landa, exemple arquetlpic
dels exterminadora.

"Preocupada sempre per
millorar el respecte a les
poblacions indígenes —diu el
document vaticà—, la Santa
Seu no ha deixat d'insistir que
es mantingués una acurada
distinció entre l'obra d'evange-
lització i l'imperialisme colo-
nial, amb el qual es corria el
perill de veure-la confosa".

"La mort brutal i infligida
de forma voluntaria —escriv1

BoileatbNarcejac—, simbolit-
za, millor que qualsevulla
altra imatge, el paz de la
consciència, d'allò humá a alld
no humá. Aquest és el motiu
pel qual el crim ens causa una

mena de terror ancestral, ens
fascina i ens paralitza.

En teoria, els tribunals de
la Inquisició no tenien compe-
tència per a jutjar els india,
car es considerava que encara

Al segle XVIII
la Inquisició va

condemnar indis
per bruixeria

no estaven prou adoctrinats.
A la práctica, la realitat era
una altra.

El 1539, l'arquebisbe de
Mèxic, -Juan de Zumárraga,
féu cremar una carie com a
heretge, perquè públicament
feia propaganda dels seus
déus i condemnava la domi-
nació espanyola.

ambé del segle XVIII es
coneixen alguna casos
en els quals la Inquisició

va condemnar índies i india per
bruixeria, práctiques guariti-
vea, idolatria o bigámia. És a
dir, expressions d'allò que avui
en diem la pròpia cultura, la
repressió de les quals demos-
tra la intransigència eclesiás-
tica.

Diego de Landa, que passa
per ser considerat com el pare
dels estudia maies per la seva
Relación de las cosas de Yuca-
tán —llibre que va escriure en
el transcurs del seu viatge de
retorn a Espanya da anys sei-
xanta del segle XVI—, assaa-
sin& molts indígena de Yuca-
tán i Guatemala acusant-los
d'heretgia. Perd de totes les

seves malifetes, aquella que
ha restat més profundament
marcada amb sang i foc a la
memòria dels majes va ser la
del 12 de juliol de 1562.

E n aquella nefasta data,
després d'haver fet
donar torment a 6.330

india, dones i homes, en els
anteriors deu mesos dels
quals 157 se'ls quedaren a les
mans—, el ferotge francisca va
celebrar a Maní un acte de fe
on, en presència cabdills
maies, va cremar nombrosos
còdexs (llibres pintats), figu-
res i d'altres objectes, dig-
nes mostres de la civilització
maia.

Anys després, el 1572, i
conegudes aquestes malifetes,
Diego de Landa retorna a
Yucatán... nomenat bisbe!

‹Zildo."

Ramon Pelegrf és historiador
i antropòleg. Ha estat profes-
sor de l'Escola Nacional
d'Antropologia i Història de
Cuicuileo D.F. (Mèxic) i de la
facultat de Ciències Antropo-
lògiques de la Universitat
Autónoma de Yucatán i del
CIDOB.
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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 MOLINAR

almacenes
femenias

Almacenes Femenías, S.A. Materials de Construcció
POLIGON DE LA VICTÒRIA:

Gran Via Asima, I - Tels. 20 47 62 i 20 47 02
PALMA CENTRE:

Carrer d'Aragó, 139 -Tels. 27 23 56 127 23 64
S'ARENAL:

Carrer de Diego Zaforteza, 1 -Tels. 26 00 87 i 49 16 11
LLUCMAJOR:

Ronda de Migjorn, sin. - TeL 66 07 01

El prestigi aconseguit per
ALMACENES FEMENIAS

és el resultat de 50 anys de qualitat,
servei 1 professionalitat.

ALMACENES FEMENIAS
posa a la seva disposició tot tipus de

materials de construcció,
destacant les rajoles 1 paviments,

no només pels seus bellIssims dissenys
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.

LEPANTO,

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

TELÉFONS: 231306 - 285321

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

A un p
Manolo Manjón

Distyinguit
col.lega i veí:
Col.lega en el millor
sentit de la paraula
perquè els dos es-
crivim, no perquè jo
pinti o anem a pren-
dre algunes copes
plegats durant a nit
arenalera. Veïns
perquè els dos vivim
al mateix carrer, un
carrer que no és ni
més ni menys dife-
rent als altres ca-
rrers de l'Arenal, ca-
rrer de gent senzilla,
de mallorquins i de
forans (alerta! fo-
rans o gent vinguda
de fora).

Després d'aquesta
petita introducció, que
voldria que fos com-
presa per tots els que
tenguin l'oportunitat
de llegir-la, em since-
raré amb vostè.

Un article de recent
publicació a aquesta
revista firmat per
vostè m'ha deixat con-
fós. Però, ¿de veritat
vostè pensa que hi ha
algú que el vol «treure
de Mallorca»?

Confeso que vostè
sempre ha estat una
persona que m'ha cai-
gut bé. Tal vegada
això es degui al fet
que els dos compar-
tim la mateixa il.lusió:
«que a aquest pais
arribás una alenada
d'aire fresc». Del ge-
neral Franco preferei-
xo no opinar. «O un
molt de llibertat». Lli-
bertat que mai no hem
de confondre amb lli-
bertinatge, que això jo
ho tinc molt clar, enca-
ra que no m'estripo les
vestidures ni per res ni
per ningú.

Jo, senyor Alvara-
do, porto la meitat de
la meya vida residint a
Mallorca. Just la mei-
tat del temps que ho
fa vostè, i li he de con-
fessar que no em

sento foarster. És
més, quan algú inten-
ta desqualificar-me
dient-me «foraster» jo
Ii faig veure l'errada
dient-li que encara
que no vaig néixer a

(vaig néixer a Ma-
drid) sóc tan mallorquí
com ell. I és que aisó
de la nacionalitat en-
cara que sigui adquiri-
da, s'ha de sentir. Jo,
per norma, pel fet del
meu naixement, hau-
ria de ser espanyolis-
ta, centralista o com
vostè ho vulgui ano-
menar. Però no sen-
yor, res d'això. Jo em
sento molt a gust con-
siderant-me de la peri-
fèria, en aquest cas
mallorquí.

Crec que aquestes
batalles de mallorquí o
foraster estan perdu-
des, ja abans de co-
mençar, per part del

qui les inicia. Espero
que els mallorquins
arribats fa quasi una
centúria a Veneçuela,
Cuba o a qualsevol
altre pais de la Terra
no es sentin ofesos
amb el nomet de «fo-
rasters», ja que per
sentir-se ofesos s'ha
de sentir.

Ja ho veu, senyor
pintor, que ningú pre-
tén treure'l de Mallor-
ca, ja que aquesta illa
és de tots els que l'es-
timem i ens sentim in-
tegrats en ella, nas-
cuts aquí o nascuts a
fora. Una altra cosa és
que vostè intenti au-
toexiliar-se. I si alguna
vegada tornen a dir-li
«foraster fora», con-
testi que vostè és tan
mallorquí com Joan
Alcover, com el presi-
dent de la Comunitat

Autónoma o, si ho vol,
com el director d'a-
questa publicació. Tal
vegada si els surt amb
aquesta resposta ells

es creuran això de
«foraster». I no és do-
lent que s'ho creguin
els que intenen
menysprear, el terrible
és que vostè ho senti,
aleshores si que és un
foraster en la seva
terra.

P.D.: Jo, com a ma-
llorquí, també li de-
sitjo la pau, sugge-
rint-li que quan vul-
gui escriure alguna
cosa d'assaig, agafi
un altre tema, això
d'espanyol o mallor-
quí está, senzilla-
ment, podrit.

aisa tgista ¿forast er?
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Quart concurs de redacció en !lengua catalana
SE CONVOCA EL IV CONCURS DE REDACCIÓ EN LLENGUA CATALANA, ENTRE
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no es pot queixar a l'A-
juntament, per part de la
necessitat de papereres,
sí.

Dins la cada de cada
un de nosaltres, no ens
agrada trobar el més
petit paperet, perquè
sinó, pareix «una cosa
de porcs». Dons els ca-
rrers del poble, ens per-
tányen a tots el ciuta-
dans de Llucmajor,
grans i petits, joves i
vells, rics i pobres, o
sigui, que, si tots en ho
proposásim, podríem
tenir no simplement un
dels pobles més grans
de Mallorca, sinó també
un dels més nets i acolli-
dors.

Francesca M. Salas

El meu poble:
Llucmajor

Després de Palma,
Manacor i Inca, Llucma-
jor és el poble més gran
de Mallorca.

També rep gran im-
portància aquest poble
perquè té el terme més
gran de Mallorca en el
que estan incolsos dins
ell pobles com s'Arenal,
s'Estanyol i Cala Pi.

Hi ha molta gent que

ja considera Llucmajor
una ciutat, encara que jo
trob que només és un
poble encara que tengui
de població 15.000 h. i
encara que sigu un dels
pobles més grans de
Mallorca.

A Llucmajor hi ha una
sèrie de monuments im-
portants com són: La
plaga d'Espanya, la
plaça del Sabater, la pla-
ceta de l'espigalera i la
plaça del Rei En Jaume
1, tots ells ben impor-
tants.

També, com a serveis
públics també dins el
terme de Llucmajor hi
ha: l'ajuntament, el jutjat
de Pau, Serveis d'urgén-
cies de la Creu Roja, la
Guardia Civil, una ofici-
na de Correus i Telé-
gras, dependéndies mili-
tars i institucions religio-
ses.

1 parlant de Llucmajor
no es pot evitar parlar de
les típiques festes que
són: La fira, les Matines,
Cavalcata del Reis, Fes-
tes de Sant Antoni, CAr-
naval, Processó de s'En-
contrada, Festa del club
Náutic de s'Estanyol,
Festes de s'Arenal,
Festa de s'Estanyol,
Festa de Santa Cándida.

Toni Server Manresa
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Escola de Sant Bonaventura
de Llucmajor

del meu poble»

de les necessitats del meya redacció. Esper poble tranquil sense cap
redacció, us vull parlar 	 Be, aquí s'acaba la major. Llucmajor és un

meu poble.	que us agradi.	 esdeveniment important.

Durant aquesta petita coses per fer.	 El meu poble és Lluc-

Jo em dic Joan Eran-	 Darrerament el polígon
ces i visc a un petit poble 	 Joan Francesc industrial está creixent.
anomenat	 Llucmajor.	 Hermoso	 Els problemes del
Tenim un batlle molt 	 meu poble no són molts
simpàtic, però trob que	 però ara vos en diré un
el nostre poble té bas- El meu poble parell: Les direccions
tant necessitats, i, so-	 prohibides. La meya opi-
bretot, necessitam més	 nió és que n'hi ha
senyals de trànsit.	 Jo visc a Llucmajor, al massa. Per tots elllocs

Voldríem que el nostre carrer París. La dificultat trobaràs una direcció
batlle, mirás d'adobar del meu carrer és que prohibida.
aquest problema. Per está mal asfaltat, i té 	 Jo crec que h'hi d'ha-
exemple: a la ronda mig- molts de colts. També hi ver però per anar a un
jorn, s'haurien de posar ha la dificultat que noe s lloc has de fer una volte-
meés semàfors, perquè pot jugar al carrer, per- ra grossa.
ja no es pot passar a l'al- qué passen molts de 	 Un altre problema que
tra band.	 cotxes, Però a la finca té Llucmajor per jo és el

També hi haurien de de pisos on jo viso i creixement com ja havia
fer un parking, perqué hi	 tenim una portassa i allá dit del polígon industrial.
ha un supermarket, i el jugam. 	 •	 Darrerament aquest po-
parking que hi ha devoar Una dificultat és que lígon está creixent per
és molt petit, hi ha cot- no hi ha hospital, i culpa de les tendes de
xes per tot arreu. només et fas un mal que comestibles o d'altres

1 a plaga, els dies de a qui no puqin curar tens tendes.
mercat, no s'hauria de que anar a Palma. La 	 El problema dels «gi-
permetre circular els cot- sortida dels autocars tanos» aquest darrer
xes, perquè de tanta són poques, i per això any no és preocupant
gent que hi ha, els con- anar a Palma si no tens però als altres anys h'hi
ductors podren atrope- cotxe és molt dificultós. havia molts. La situaven
llar a qualque persona.	 Tenim una biblioteca, i darrera el polígon indus-

1 els comerciants, els	 pel que he sentit tots els tiral, fent les seves
pobres, que ha de deixar cursos fins 8.° d'E.G.B. cases en cartó o en plás-
els cotxes i furgonetes 	 troben 'libres, però a cur- tics.
enmig del carrer, hau- sos	 superiors	 8.°	 En definitiva crec que
rien de tenir qualque lloc d'E.G.B. és molt difícil el meu poble és un poble
a un parking, per deixar trobar llibres.	 tranquil amb gent honra-
els seus vehicles. 	 da.

També necessitaríem
	

Maria Teresa Luna
un guia pels turistes es- 	 Prohens	 Antoni Mut Oliver

Els carrers de
Llucmajor:
papereres

professionals

Les nostres
necesitats

trangers que vénen a vi-
sitar el poble, perquè els
pobres no coneixen el
poble, i es perdrien.
Total, que tenim moltes

Llucmajor és un dels
pobles més grans de
Mallorca, i potser un dels
menys cuidats.

Si anam a fer una
col.lecta per l'illa, po-
drem apreciar una Ilim-

«Els problemes piesa pels carrers, per
les façanes, per les afo-
res dels pobles, una ne-
tedat, que aquí a Lluc-
major, és impossible ob-
servar.

Els nostres carrers,
són ja les papereres del
poble; les façanes, les
pissarres de les escoles;
i les afores, especial-
ment els llocs públics,
són un vertader lloc
comú.

Posem per exemple,
les Piquetes del Pèlag,
per part de l'Ajuntament,
res que dir, però per part
dels «chaleteros»... no
en tenen cap d'escrú-
pul!.

Els carrers, són tots
plens de papers, no crec
que n'h hagi cap que en
tengui menys d'una ca-
rretada.
Així com de les Piquetes



creatiu. L'entrada sem-
pre és gratuïta, fan una
rifa per cobrir despeses.

Un grup d'aficionats,
que s'ho passen d'allò
més bé fent comedia i
donant vida cultural a la
Ciutat de Llucmajor i als

pobles veïns i está for-
mat per Bernat Cabot,
de Son ferriol, que és el
director, els actors són
en Rafel Fiol, na Maria
Mol!, en Niquel Reinés,
na Maria Oliver, en Joan
Moll, en Jordi Font, na

Magdalena Moragues i
na Catalina Amengual.
Apuntadora, Catalina
Vadell, regidora, Aman-
da Castro, i tramoista,
Miguel Barceló, comple-
ten el grup de come-
diants de Llucmajor.

SI VENIU
A L'ARCADA

PER L'AUTOPISTA HI HA
4 O 5 CAMINS

RESTAURANT

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

TELÈFON: 261450/54
S'ARENAL DE MALLORCA

OBERT TOT L'ANY

, - - - 4 MARBELLA - - - - -

	J El 1 .1
CARRETERA DEL ARENAL

SALIDA N" 2
sALIOA N 3

2

SAMA
DE

PALMA

URBANI AC
SA TORRE

o	
S'ARENAL DE MALLORCA, 15 D'ABRIL DE 1989

Escola Pública de Llucmajor
baval'espera molt I larga,
no desitjava que l'infer-
mera digués el meu
nom. Però aquella hora
va venir sense que em
donás compte.

Vaig entrar a la sala
de tortures, com jo
deia, i em vaig seure a la
cadira eléctrica, que jo
anomenava a la cadira
que puja i devalla se-
gons la voluntat de
«Frank Eistein» (el den-
tista).

En aquell moment
només desitjava que la
meya germana major
hagués vengut, però,'
aquell any hi havíem
anat per separat, ella
sempre se seia abans
que jo en aquella cadira.

El dentista me va dir
que obrís la boca, i això
vaig fer, me va mirar, i
me va dir: «Li haurem de
posar ferros, i per això
hem de llevar-li tots
aquests queixals.

El primer que vaig
pensar fou que hauria de
tornar a aquell infern.
Però el dentista obser-
vant la meya expressió,
es va posar a riure, i en
aquell moment vaig
comprendre que era una
broma. Ja deia jo que
ma mare no hauria dit
res, ni demanat la causa
d'aquella espantosa
idea! Ella ho sabia des
del principi.

En arribar a ca nostra
ma mare va dir que la
semana següent Ii toca-
ya a la meya germana
petita i jo me vaig limitar
a dir que no havia tingut
gens de por, i que aquell
simpàtic dentista m'ha-
via regalta una dent de
tauró-Daniela Moratinos

El basket com a
esport important

A Llucmajor els joves
generalment practiquen
qualque esport. Els que
més se practiquen són el
«Basket» i «Futbol».

Actualment l'home
més baix del «Basket»
fa 1 m. 69 cm i el més alt
2 m. 30 cm. Tots dos ju-
guen a América.

Aquí a Mallorca n'hi
ha molts pocs que facin
2 m. Un aspecte positiu
del -Basquet- és la
constant renovació de
les regles tècniques.

Si a s'espectacle en si
que representa ja el fet
de contemplar un partir
de Basket hi ha qualque
posa que se pronuncia i
se retreu per damunt de
lotes les altres coses,
provocant las majors ad-
miracions les més senti-
des emocions, els més
forts grits de entusias-
me, i en suma els més
calorosos aplaudiments
això sens dubte és l'exe-
cució d'ún Mate.

El Mate significa la
culminació d'una jugada
perfecta.

L'evolució téncica en
aquests últims anys se
mostra precisament en
les técniques defensi-
ves.

En la defensa per
Pressing cada jugador
se cuida de marcar un
adversari lo més estret
possible procurant anti-
cipar-se a n'es seus mo-
viments; En la defensa
per zones cada jugador
té assignada una part
del camp, que procura

Grup de teatre
Son Bonaventura

Ara fa quatre anys que
es va formar aquest grup
de teatre amb mestres i
pares del col.legi de Son
Bonaventura de Llucma-
jor. Durant aquests qua-
tre anuys, han interpre-
tat una obra cada any:
Lamo de Son Magraner,
bl Món per un forat, Un
senyor damunt un ruc i
Molta feina i pocs do-
biers.

Normalment surten
quatrelb cins vegades a
pobles: Artà, Santanyí,
s'Arenal i també a
«Palma, Has on els Fran-
ciscans tenguin convent.
(luan interpreten a Lluc-
mejor, l'Ajuntament pa-
trocina I.obra i paga el
lloguer del Teatre Re-

dominar; amb la técnica
de la flotació cada juga-
dor vigila a un adversari i
es situa a una distancia 	 Era dijous el dia d'a-
d'ell proporcionada a la 	 nar al dentista. Jo ho
que existeix entre aquell	 sabia però no estava se-
i el balon, això permet gura que ma mare se'n
ajudar en els seus com- recordás. Aleshores vaig
panys quan el contrari	 sentir una veu que deia:
és poc perillós, perquè	«Estás preparada per
está massa emfora de la anar al dentista?», ¡quin
pilota o no hi és a la 	 horror!, jo odiava el den-
zona de tir.	 tista, pero, quin remei!

La pista está limitada	 Pel camí pensava:
per línees ben visibles, 	 «Seré ;miente», però no
amb la distància a qual-	 em va servir de res, per-
sevol obstacle exterior qué vela la gent passar i
deu esser superior a un	 deia: «Quina sort, Iles no
metre, se diuen linees	 hi han d'anar!»
laterales les que mar-	Arribàrem. Només de
quen el llarg de la pista i	 veure la porta ja m'arru-
linees de fons les que gaya, però no vaig fer
senyalen l'amplària. Pa- senyals de sentir-me
ralela a la línea de fons i així. Quina vergonya!
juntant les parts mitges Una nina de la meya
de les linees laterals 	 edat ja no ha de tenir por
existeia	 l'anomenada d'una cosa com aques-
línea de mig camp, la ta!
part mitja serveix com a 	 Obrirem la port	 Oh!
centre a dos cercles de	 no, aquesta olor, alió ja
60 i ven vuitanta cm. de 	 no ho podir dissimular.
radio respectivament.	Parlàrem amb la infer-

A Espanya la introduc- mera, jo sempre seo-
ció del Basket data 1921 	 mrient, pero el primer
va tenir notable impor- que em va dir fou: «No
táncia sobretot a Barce- passis pena, no será
lona, aon l'ar .rel de l'ex- res»,	 inmediatament
posició de 1929, se juga- vaig conéixer que se.m
ren una seria de partits novata molt.
internacionals que van	 Després anàrem a la
contribuir en gran mane- sala d'espera, que per
ra a la popularitat da- cert, estava plena de
queix esport.	 gent amb cares llargues.

Els equips estan for- Per una part em posà un
mats per cinc jugadors. poc més tranquil.la,
Duen: camiseta elástica pero, per altra part no
i enumerada i calçons podia deixar de pensar
curts, botes lleugeres que me farien molt de
amb sola de goma o un mal.
altre material que no	 Ma mare llegia revis-
pugui perjudicar els ju- tes, pero, jo només mira-
gadors contraris. 	 va per la finestra, ja em

sabía el paisatge de me-
Juan Cifre Astorga mória! i encara que tro-

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

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

Visites: cada dia manco els dimecres.

«Visita al
dentista»
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Per Manolo Manjón

1 és la veure com les coses se'ns estans posant,
turísticamente parlant, un poc negres. Els turistes no
vénen en la mateixa proporció que venien anys en-
rere. Les previsions apunten a un progressiu des-
cens del fluix de visitants a la nostra zona. I si això a
algú pot servir de consol, no només passa a l'Arenal,
sinó a totes les zones turístiques de l'Estat.

Aquesta passada Setmana Santa, l'ocupació ho-
telera va estar molt per sota del que hauria estat de-
sitjable. Els optimistes diran que la causa va ser la
vaga de «Transmediterránea» i d'ASETMA. Jo dic
que les causes són unes altres, i a les proves vaig.

¿Quantes inversions en infrastructura es porten a
terme al sector hoteler? Diners, el que s'ha de posar
són diners.

¿Imaginació? Sí, també se n'ha de posar al sector
turístic.

¿Ecologia? És clar, no s'oblidin que els nostres vi-
sitants estrangers estimen, sobretot, l'entorn, el
relax, la neteja i no només el sol, ja que aquesta
també és a altres latituds: el Marroc, Turquia, el Cari-
be, etc...

Per contra, a part de molt de sol i de mar, ¿qué
tenim a l'Arenal? Ciment, molt de ciment, i sobretot
davant la costa. Qué podrá pensar l'alemany que
pren el sol o es fica dins l'aigua just davant el balnea-
ri 8 o 9. Doncs que és a Colònia, a Duisburg, a Ham-
burg o, si mig tanca els ulls i els obri el cop, a la seva,
però no una selva plena de verd i sense contamina-
ció, res d'això, pensará en una selva urbana.

Així que ara és el moment. Possiblement si als
que correspon la feina s'adormen i no prenen esures
(diners, imaginació, ecologia) el 90 pot ser nefast.

Embelleixen aviat

A la part corresponent al municipi  ciutadà no sé,
de moment, com van les coses, però a la de Llucma-

Des de la meya butaca...

jor, encara que sigui d'una manera tímida, es co-
mençen a cercar solucions; i tant és així que això
significará un bé per a tothom: visitants i residents.

Sembla ser que la zona de l'Avinguda de Miramar
i els voltants es pensa regenerar. Concretament es
té la idea de reconvertir quinze mil metres quadrats
vora la mar, en una zona urbana ajardinada. Joc dic
als responsables municipals (si segueixen els matei-
xos, que sembla que el baffle Montserrat  s'haurà
d'enfrontar a una moció de censura que el pot moure
de la cadira) que la idea és excel.lent. Però que es
donin pressa amb el pont elevat sobre el Club Nàu-
tic, que converteixen el carrer de Fra Juníper Serra
en una via peatonal, perquè s'uneixi amb el bell pas-
seig que, vora residencial de Cala Blava.

Crec que aquesta serie una obra que a tots ens
agradaria i que podríem demostar als nostres visi-
tants que no només tenim ciment. I aquests,  perquè
estarien a gust, tal vegada passasin les pròximes va-
cances també a l'Arenal.

No tenim remei, i ho sento

Sembla ser que de vegades les punxades que es
donen a qui correspon des d'aquestes planes tenen
eco i es cerquen solucions. Desgraciadamente, al
tres vegades les nostres denúncies no són tingudes
en compte.

Deia, no fa massa temps, que el Hit del torren deis
Jueus estava fet una pena. Doncs així segueix. A la
vorera que correspon a Llucmajor han netegat la
brutor que hi ha al llarg del torrent. ¿I a la part de
Palma? Doncs a la part de Ciutat tot segueix com
sempre. Fet una porqueria.

En el Centre Òptic Mediterrani,
ho podrá veure tot la mar de clar

Óptica-farmacéutica

María Victòria Paieres

Carrer Botànic Bianor, 3-A
Telèfon 49 28 14

S'ARENAL DE MALLORCA



A la meya fila
Tu saps com aquests da-

rrers 20 anys han estat per als
mallorquins, més que una bona
mare, una "maregassa". T'has
deixat prendre pins i arenes,
manna i torrents; has consentit
que el ciment i l'asfalt es men-
jassin marjades i olivars. No et
culo: la teva intenció era bona,
volies que els teus fills visques-

sin com senyors i mostrassin
als de fora la teva bellesa. Perú
alguns d'aquests fills teus t'han
anat amb traidoha, t'han explo-
tat, t'han xuclat fins a deixar-te
secs els pits.

Ara et trobes sembrada
d'hotels a tot arreu en un mo-
ment en qué l'oferta és supe-
rior a la demanda, sobren mol-
tes places, peró els aprofitats
de sempre, amb excuses de tu-

risme de qualitat i altres cover-
bos que ja no es creu ningú,
segueixen construint i edificant
i projectant camps de golf, ino-
fensius a primera vista, però
que sempre duen al darrera un
grandiós hotel i són golafres de
l'aigua que comença a faltar.

¿Has pensat qué será de tu
d'aquí a 50 anys? Llavors la
generació del ciment ja no será
aquí, però tu romandràs tarada

per sempre; ningú voldrà venir,
hauràs perdut tots els teus en-
cants; em fa calfreds dir-t'ho,
però t'assemblaràs a una pros-
tituta vella i tudada a la que
ningú s'hi acosta. La situació
és greu i t'avís: pensa en el fu-
tur, en el teu poc espai de con-
radís, en les teves fonts eixu-
tes, en les voreres de mar

replenes de mastodóntics edifi-
cis, propietat de companyies
estrangeres.

Feia temps que anava en-
darrer d'escriure't aquesta car-
ta, la sempenta la m'ha dona-
da el que he llegit a un diari de
Ciutat i que transcric literal-
ment: "No podemos seguir
destrozando naturaleza y paisa-
jes que son nuestro mejor acti-
vo. El clamor es ya general. Si
continuamos abusando de un
litoral envilecido, nos expone-
mos a perder el negocio ade-
más de esa belleza a merced
de los especuladores sin sen-
sibilidad.".

Es el crit d'alerta dels
TT.00. alemanys.

Andreu Genoven

SUPERMERCAT ORLANDO
DIUMENGES DEMATI, OBERT

CARRER CANYES, 15
LES MERAVELLES (DEVORA H. OBELISCO)
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I l'almogàver
despertará

Aquests primers dies de prima-
vera, els diaris de Mallorca van
plens de crónica negra, expressió
de la creixent descomposició so-
cial de l'-illa de la calma». Assalts
a mà armada a entitais bancàries,
ufanor de -tironeros» y de «xoris-
sos», assaltadors de pisos, escu-
radors de xalets, lladro de r..ntxes
i motos, fira de «camells» a pla-
ces i carrers, corrues de captai-
res, gambirots violents de ganivet
a la butxaca, escampadissa de
mascles amb la cobejança de for-
çar dones, concili de màfies re-
partint-se la ciutat, plaga de meu-
ques i prostituïts i de tot alió que
l'acompanya, “xaperos», alca-
bots, tratants de blanques, proxe-
netes. A la resta de la nació cata-
lana, el panorama no és més en-
coratjador; per posar dos exem-
ples indicatius: colles de bando-
lers que assalten els poblets al
País Valencia, i colles de facine-
rosos que, impunement, s'han fet
els reis del metro de Barcelona
(davant la mirada esglaiada dels
viatgers, van fent neteja de joies i
carteres).

Certament, els doctors ens
tenen l'estudi fet; el capitalisme
d'organització és incapaç de
mantenir el control del sistema;
no Solament no defuig les crisis
econòmiques, sinó que manté
una crisi permanent, estructura-

da. I, per tant, també es estructu-
ral la crisi social. La máxima aten-
ció del sistema rau en evitar que
la crisi social desemboqui en una
crisi de deslegitimització del siste-
ma polític.

Això és prou sabut. Però alió
que es calla, alió que s'amaga, és
la diferent resposta nacional front
a l'esclafit de la crisi. En una inau-
dita paradoxa, resulta que els po-
bres subjectes materials d'aquest
«desordre» permanent a Catalun-
ya (Països Catalans), majorment,
zán gent de !lengua i cultura no
catalanes. Sembla increible: a les
presons mallorquines, quasi no hi
ha mallorquins! A les presons
dels Països Catalans, més del no-
ranta per cent dels presos són no
catalans! (Volem dir de llengua i
cultura no catalana). Així resulta
que aquest inmens fenómen de
criminalitat, que tan d'aprop ens
afecta, va estretament Iligat al
procés socio-cultural de la nació
catalana. Les estadístiques són
incontestables: en aquelles àrees
on es manté terma la cultura cata-
lana no donen mostra de desinte-
gració social (Hem d'entendre
cultura en el seu sentit profunt de
cultura popular, nacional; cultura
que opera de manera decisiva
sobre els actes més vitals i més
quotidians).

De Francesc Pujols és la dita
que arribará un dia que els cata-
lans anirem pel món i ho tindrem
tot pagat. Es referia a la
intelligéncia, a la força incontes-
table de la cultura catalana, que

un dia será coneguda arreu del
món.

Pujols, segurament, exagerava
una mica. Però el que sí és cert
és que, en contra del discurs cretí
de tots els catalans renegats i
dels agents professionals antica-
talans, arribará un dia que la gent

Estimada Terra: Perdona'm que
a l'encapçalament et tracti de
meya (oficialment ai Registre,

només tenc mitja quarterada,
un solar i una caseta), penó vaig
néixer a un deis teus racons
que per a mi conserven encara
la bellesa del paisatge i que es-
tim amb locura, com estim ca-
da una de les teves cales, dels
teus boscs i muntanyes, come-
Ilars i turons, planes i torrents,
reguerons i pletes, ametlers i
vinyes...

Tu saps com estim la teva
història (la nostra història), la
nostra llengua, els nostres cos-
tums i tradicions, la nostra cui-
na i rebosteria...

Es perquè t'estim —ja veus
com faig públic el nostre amor—
que avui t'escric aquesta carta.
T'he de dir que estás en perill i
en perill greu. Intentaré expli-
car-t'ho lo més clar i breu pos-
sible. Tu saps que ets preciosa,
que els teus paisatges valen
ulls per mirar, que les teves ca-
les d'aigües transparents són
úniques en el món, que el teu
nom, en definitiva, és conegut
arreu del planeta. Això que, en
principi, podria ser motiu de
goig i satisfacció, s'està con-
vertint en una malaltia que en
un futur et pot conduir a la
mort.

d'aquí implorará la recuperació in-
tensiva de la !lengua i de la cultu-
ra catalanes per defugir aquest in-
fem on ara són condemnades les
dasses treballadores catalanes. I
sorg irá lavia catalana per superar
la crisi. Amén.

BENET MARCH I RIUS

Cartes al director
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Entrevista a don Joan Montserrat Mascaró
per José Alvarado

(S'Unió de s'Arenal)

Després d'una hora de
conversació, sud al ca-
rrer i em deman: «Com
el definesc?» La primera
qualificació que em ve al
cap és la de PRUDENT.
Hi ha una dita que diu
«Home prudent val per
dos». En aquest cas, jo
diria que val per quatre,
almenys.

Li deman coses sobre
la seva infància, com
sempre faig, i l'única
cosa que em diu és que
va viuer a Campos, on
va néixer, fins al vuit
anys, qual el varen dur a
Llucmajor. El seu pare,
el seu avi, els seus on-
cles, els seus cosins,
tots, tots, ells eren mes-
tres, i de Llucmajor...
¿Qué podia fer, ell, sinó
seguir la tradició? Tenia
un germà i se n'anà a
navegar, així que...

—¿Va ser per costum
o per vocació?

—M'agradava ensen-
yar, ho duia a la sang,
però, a més, les úniques
carreres que es podien
estudiar a Palma eran la
Mercantil i la d'Ensen-
yança, per a totes les al-
tres havies d'anar a Bar-
celona.

—¿Quins records té
del Llucmajor de la seva
infantesa?

—Els normals, però
n'hi ha un que se'm
quedà gravat. Viviem a
carrer del Bisbe Taxa-
quet i quatre vegades al
dia hi desfilaven els
obrers que es trasllada-
ven a les fàbriques, les
quals s'acaramullaven a
la part baixa del poble.
N'hi havia prop de cin-
quanta, de les quals
només enqueden quatre
o cinc.

—¿Per qué aquesta
disminució?

Com tothom sap, per
moltes raons, des de la
moda de l'espardenya
esportiva, a la cojuntura
económica; però també
va passar que, durant
els anys seixante, els
Mis dels industrials s'en-
tussiasmaren amb el tu-
risme i es ficaren en
aquesta nova indústria,
en lloc de seguir amb el
negoci dels seus pares.

On va exercir com
a mestre?

—Vaig ser dos anys a
Sevilla, quatre a Felanitx
i nou a Palma, on vaig
fer de director, després
vaig venir a Llucmajor.

—¿Va treure la plaga
de director per oposició?

—Aixó no funcionava
així. El claustre de pro-
fessors proposava una
terna i a l'Inspecció Pro-
vincial	 n'enegien	 un.
M'agradava ensenyar i
per això feia uns cursets
professionals i em docu-
mentava.

—¿Li agradava més
fer classes que fer de
batlle?

—I és clar. Crec que
això darrer és transitori i
causal. Qualque dia tor-
naré a les aules. Ho
estic desitjant de tot cor.

—¿No influiria el fet
que vostè fos falangista
sobre que el nomenas-
sin director?

—Jo mai no faig ser
falangista, encara que a
causa de les circumstán-
cies vaig haver de cantar
moltes vegades el «Cara
al Sol». La formació polí-
tica i «del espíritu nacio-
nal» era una assignatura
obligada que ens ha-
víem d'empassar. Però
jo sabia molt bé el que
volia i que això no podia
durar eternament.

—Alió va ser una part
de la història i no es pot
esborrar. ¿Li agradava
ensenyar història d'a-
questa?

—Bé, tot es limitava a
l'antiguitat i fins a la gue-
rra del francés, de les al-
tres coses se'n parlava
poc. Quan arribàvem a
les guerres carlistes,
aquestes es feien molt
per damunt.

—No parlem de la Re-
pública...

—Es deia que Franco
guanyà la guerra civil
per salvar la Pàtria.

—Parlant de Franco,
¿creu vostè que ens
hauriem sentit obligats a
seguir la mateixa ruta
que ha seguit Europa si
el règim no hagués can-
viat?

—Possiblement si que
hauríem entrat a l'O-
TAN, però no al Mercat
Comú.

—Aleshores, si els so-
cialistes no volien seguir
les pases de Franco,
¿per qué estam dins l'O-
TAN?

—Diré, com Ortega y
Gasset, que «som no-
saltes i la nostra cir-
cumstància».

—¿Es aquesta cir-
cumstància la que ha
duit als caps socialistes
a alternar i reemplaçar
l'antiga classe domi-
nant? ¿Passar ells de
pobres a rics?

—Bé, el socialisme,
com les altres filosofies
o religions, ha anat evo-

lucionant. Però s'hauria
de saber el que vostè
entén per pobre. Hi ha
diferència entre pobresa
i misèria, i si es pot men-
jar paella no s'ha de
menjar sopa. Els socia-
listes volen que tot el
món visqui bé, no que
tornem a la misèria his-
tórica. I els governants
estan incolsos en aquest
desig. A més, ¿quin preu
té un governant? ¿Qui
és capaç de fixar-lo? Per
al que guanya quarante,
cent és molt, per al que
guanya quatre-centes,
cent és poc.

—Però és que tenen
sous fabulosos.

—Creo que és dificil
fer un judici sobre
aquesta qüestió sense
ferir algú o ser imcom-
prés. De tota manera,
pens que han estudiat la
qüestió amb deteniment
i que han d'estar al nivell
del càrrec en relació a
altres països.

—Parlem de Llucma-
jor; es diu que vosté és
una bona persona, que
l'equip socialista gover-
na bé.

—Personalment, vull
ser un bon batlle i, en tot
moment, fer bé la meya
feina.

—Aleshores ¿és cert
que vostè és el millor ba-
tIle possible, com diuen?

—No sé si ho som,
però almenys ho intent.
Estic amb això les vint-i-
quatre hores del dia.
Tract bé a tothom, siguin
del color que siguin per-
qué m'agrada que em
tractin. Ja sé que de ve-
gades em puc equivo-
car, però això no és un
delicte.

—Es diu que Tomás
Garcias Ii dóna ordres...

—Amb el carácter que
tenc no em deixaria ma-
nipular per ningú. Tomás
em pot assessorar per-
qué és un home molt as-
sabentat dels assump-
tes municipals a causa
del temps que du aquí
dins, és molt actiu i molt
bona persona. El que
passa és que qualcú ha
de ser el dolent de la
pel.licula, i li ha tocat a
ell. Però s'ha abocat en
el seu treball, sobretot a
s'Arenal i els hotels hau-
rien d'estar-li agraïts. Si
qualcú es queixa és per-
qué haurà comès una in-
fracció i Tomás ho ha
sabut.

—Això vol dir que, del
que es diu, res de res.

—Vol dir que jo res-
pect les comissions.
Elles prenen les deci-

sions i jo les reafirm si
em semblen adequades.
Això és tot.

—¿Quin és el major
problema actual?

—El que ens fa més
por és el de l'aigua, si no
plou ens veurem en difi-
cultats. Estam preparant
un pou nou, el de Son
Garcies, per donar aigua
sobretot a la zona de
s'Arenal, Badia Gran,
etc...

—¿Qué passa amb
les interminables obres
de s'Arenal?

—Les de l'aigua aca-
baren l'any passat.
Aquestes d'ara són cosa
de GESA, que estan ins-
tal.lant el gas ciutat. Crer
que a l'abril podrem ce-
lebrar la recepció d'o-
bres. Ja els avisarem.

—Una altra cosa,
¿quins plans tenen per a
les	 construccions
il.legals?

—Aconseguir que
totes sol.licitin la legalit-
zació. S'ha de procurar
legalitzar tot el que es
pugui.

—¿I el que no es
pugui?

—S'ha d'esperar a

veure qué passa. De
tota manera, des del
nostre mandat no s'ha
construït res il.legal, que
jo sàpiga.

—¿Quin és el seu
concepte de ser un bon
batlle?

—Aconseguir que el
poble tengui alió que de-

, mariái necessita.
.–.¿Demana, el poble,

la urbánització dé Capo-.
corb?

---jaján es fa . fer és
perquè: es demanava,
s'ajustava al Plá d'Orde-
nament General i s'ajus-
tava al Pla Municipal.

—Perú molts protes-
ten, ara.

—En efecte, però si es
pogués treure legalment
ja ho haurien fet. S'ha de
seguir endavant, és el
progrés, com amb el po-
lígon industrial de son
Noguera. S'ha d'anar
endavant.

—¿Quins altres pro-
jectes hi ha?

—Ara mateix li don la
llista completa...

—Gràcies, la publica-
rem a part, però digui'm,
aquest pressupost és
molt alt per a tan pocs

habitants, més de 962
milions. Si segueixen
aquestes despeses,
¿d'on es treuran els di-
ners sense pujar el im-
posts?

—L'any que ve neces-
sitarem més de mil mi-
lions, peró ja haurà aca-
bat l'actualització del ca-
dastre i d'aquí sortiran.

—En aquest precís
instant ¿quina és la seva
preocupació?

—Rebre adquada-
ment la temporada turís-
tica, finalitzar les obres
ja començades i que si-
guin del gust del poble.

(Repica el telèfon i

don Joan Montserrat
atén la cridada)

—Es una cridada refe-
rent a la participació en
el projetce «Un hivem a
Mallorca» que organitza
l'associació Hotelera i al-
tres municipis.

—O sigui, una altre
empenta.

—Perquè vegi la
quantitat de detalls que
hem d'atendre.

—Gràcies	 senyor
Montserrat.
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El Patriarca
Associació contra la droga
(1) Un dia d'aquesta setmana passada, un grup d'arenalers
encapçalat per regidor Manuel Valenzuela visitaren sa Torre
Nova de Porreres, una possessió que acull a 55 drogadictes

que intenten curar-se de la seva malaltia.

(2) El pacients son curats a basse d'infusions i de treball,
aquí veim com construeixen una dependencia, altres fan de
cuiners, d'agricultors, de fusters... Tots troben una feina ad-

quada al seu gust o a la seva professió.

(3) Gabriel Mendoza Mercadal, viu a Sa Torre Nova ja fa 14
mesos. Dorgadicte i presidiari a causa de la droga, com la
majoria, va anar voluntari a aquesta granja terapeutica on

esta en vies de recuperació.

(4) A Badia Gran, la organització hi te tres xalets on a mes
del Patriarca hi viven una trentena de pacients.



Borges.	 Graham Greene.

Bici Mesquida

Llucmajor 

El GOB presenta un recurs contra
el complex de Son Antelm

El GOB ha presentat un recurs contra la declaració  d'interès públic del Cen-
tre de Salut i les instal.lacions complementàries que es té previst construir a te-
rres de Son Antelm.

El recurs es fonamenta en l'incompliment dels articles 45 i 46 del reglament
del pla i dels articles 85 i 86 de la Llei del Sòl. Aquests articles assenyalen cla-
rament que només es poden declarar d'utilitat pública i d'interès social aquelles
obres o instal.lacions que obligatòriament s'hagin de fer a terrenys rurals, sem-
pre i quan no puguin formar un nucli de població. Circumstància que no es
compleix, segons l'entitat ecologista.

Per altra banda, el GOB considera que la declaració  d'interès social, ena-
quest cas, no compleix el PGOU de Llucmajor, ja que cap dels seus articles no
preveu la declaració d'interès social per aquest tipus d'instal.lacions. Aixíma-
teix, el GOB destaca la falta d'un estudi d'avaluació d'impacte ambiental.
Aquest fet suposa l'incompliment del decret que regula aquest tipus d'estudis,
així com tampoc no compleix l'article setè que només permet una oferta com-
plementària que no superi les 450 places i, en el cas de Son Antelm, la xifra és
de 900 places.

HIPER ARENAL
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HO diré abans de res —de
tot—: aquest títol no és

una provocació, ni un deliri, ni una
pardalada (m'encanta la brutalitat d'a-
quest darrer mot amb quatre ans segui-
des) sinó tot el contrari. I no citaré
autors clàssics o post-moderns (com
Epicur, Sócrates, Virgili, Evelyn
Waugh, Graham Greene, Roland Bart-
hes, Borges, J.V. Foix, Joan Fuster,
etc) perquè no necessit cap fonament
d'autoritats o experts per dir, o escriu-
re, la meya. Sí, amb el pragmatisme de
l'ad hòminem, de la pròpia experiència
vull fer una apologia d'un dels més bells

vicis que encara pot practicar l'individu
treballador i que té molt poques con-
traindicacions.

Per «fer peresa» cal deixar el lloc
habitual del seu principal enemic: «Fer
feina». És una mesura necessària (no
suficient) que ja produeix un dels
primers plers de l'usuari: el viatge: via
reial de la desconnexió, de l'escapada
dels mal-de-caps (i cal llegir el mot en
tota la complexitat del seu sentit perquè
hi ha molts de caps dins cada cap), del
tau lisie amb el cau i el microclima de la
quotidianitat. 1,a meya Mita va tenir un
objectiu: la Vila Joiosa, lloc que té nom

de gaudi lort i singular: el mot «joia»
promet Iluentors autentiques i alegries
fresques des d'un bon començaim.•nt. 1
el «nom» va Iligat a la «cosa»: un poblet
vorera de mar a vint kilOmetres d'Ala-
cant un la gent és amable i parla un dels
més expressius dialectes del català dcl
País Valencia: el «vilcro», que té sabors
salobres i tropicals, de cacau i de
taronja, de Timoneda i Ausiás March.
La casa on s'ha d'exercitar la peresa ha
de tenir les condicions més adequades a
l'activitat de l'oci. Per exemple un
horabaixa vaig visitar aquest Manhat-
tan alacantí que el diu Benidorm i vaig
quedar bocabadat i esmaperdut en
contemplar in pérson aquesta madri-
dlándia-guirilándia on tres-cents mil
cossos intenten fer com qui fa vacances
dins una escenografia que supera (si
4(6 és possible) els pitjors crancs de la
«balearització» i que, només pel «renou
de fons», no pot ajudar a relaxar massa
les connexions sináptiques dels nervis
deis visitants. El meu habitacle era una
casa de pedra i fang envoltada de
tarongerar i situada sobre un tossal que
dominava la Vila i el mar vora un
llogaret anomenat L'Ermita. Davant de
la meya finestra hi havia dues palmeres
siameses i un fasser solitari que foren
una de les escenografies més decisives
del meu gust. Crec que puc definir amb
unes retxes l'exercici mes repetit durant
la meya estada vilera: seure a una
cadira-butaca, que es conjugava anatò-
micament amb les posicions més amo-
Hades del meu cos, davall l'ombra
riquíssima de les tres palmeres i, en
aquesta tesitura, dedicar-me a fer les
accions més gustoses (i molts pies
insignificants) com beure xufa, prendre
café, llegir, gratar-me l'esquena amb
una maneta de vori o, sobretot i molt
de temps, badocar a tota. No vull
dcixar de costat les becades dalinianes
(dic daliniancs perquè aquest fou un
dels invents del desaparcgut artista). La

«dalinianitat» és el fet de becar com si
tenguessis una cullereta d'argent entre
els dits: quan la cullereta cau en terra et
despertes. Si ho provau segur que
repetireu: és meleta. Les lectures de
peresa ha d'esser lleugeres i fragmenta-
ries, o sia, no han d'esser llibres
gruixadots, que són mals d'aguantar
còmodament ni tampoc no cal triar
autors que t'obliguin a perdre l'alè
durant tres-centes planes. Cal descon-
fiar dels «morceaux choisis» com diu
Tabucchl a un 'libre que he rellegit amb
gust Dama de Porto Pin, però un lector
es pot fabricar els seus propis trossos

antològics. Amors iguals de David Lea-
vitt, Una Joventut de Patrick Modiano i
Des bleus à l'üme de Françoise Sagan
han estat els filons literaris d'on he tret
grans quantitats de gustós temps de
lectura d'aquella que ct fa somniar amb
els ulls ben oberts.

Somniar també és un altre exercici de
peresa que es pot practicar amh cons-
ciencia 1 voluntat o dins la pell de
Morfeu. El somnieig té nombroses
fonts i brolladors que cadascú ha de
saber descrobrir-se. Per mi dos dels
moments privilegiats són: la becada de
després de dinar, quan els sucs digestius
fan la seva, i el cap, entre les aromes
d'(1n vi exquisit, j)ot 'robar laberints
d'idees, paisatges de conceptes O l'in-
nombrable calidoscopi deis canvis de
llum per abandonar-se dms el país de
les musaranyes un qualsevol història és
possible; l'altre instant per a la pèrdua
del sentir estcrotipat i el- vol cap al «bell
nou» és el moment de colgar-se: la
ment fa córrer scnsacions i fets que
poden arrossegar-te als mars de la
benignitat per viaranys de fruïció.

Caminar, un antiquíssim verb que la
majoria dels ciutadans no conjugen
correctament. Perquè caminar com to-
ca demana condicions especials de
vestuari, espai i percepció que de tan
conegut hem oblidat. A la Vila Joiosa
movia una cama rera l'altra, sempre
tocant el sól (córrer és dolentíssim, alzó
del foóting ho condemnen fins i tot els
metges) entre tarongers i el seu perfum
engatador, ametllerars garrovers. De
vegades m'acompanyava Pere López,
un savi xocolater que em contava la
saga familar quan el seu «agüelo» amb
una pedra i una maga molia el cacau
després de fabricar les «tabletes» les
duia a vendre amb una aseta per
contrades diverses fins arribar al seu
fill, que vendrá la «Xocolata Valor» a
l'Europa del mercat únic. D'altres pies
m'enduia En Gabriel Ferrater i
dones i els dies i a cada estació de repós
Ilegia un poema.

Per «ter peresa» cal aprendre a
sospirar amb ganes, amb desganes,
amb alegria, amba badalls fins a les
Ilágrimes, amb un esgotament quasi
fingit o totalment vertader perquè t'he
de confessar, Lector, que el treball de
la peresa és inacabable, paradoxal,
precís i demana una dedicació exclusi-
va. No hi ha cap manual que l'ensenyi
ni cap recepta que no s'hagi de refer i
singularitzar. No hi ha dues pereses
germanes.

Temps de Primavera 

Elogi de la peresa

* CARNISSERIA
* XARCUTERIA
PEIX FRES I
CONGELAT TOT
EL DIA
FRUITES I
VERDURES ALS
MILLORS PREUS
* LICORERIA
* BODEGA
SABATES I
MOLTES
SECCIONS MÉS L'HIPERMERCAT MES GRAN DE S'ARENAL
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Coll d'en Rabassa

Una turista violada
per dos individus

Un ¡ove turista británica ha denunciat haver estat
violada per dos indiviuds que l'agafaren mentre feia
autostop a Passeig Marítim. Els agressors trasIlada-
ren la víctima a un descampat prop del Coll d'en Ra-
bassa i la violaren, després la deixaren a una carre-
tera de Can Pastilla.

La policia nacional ha començat les investigacions
per clarificar els fets i agafar els dos violadors, la
descripció física dels quals no ha estat donada per la
policia. Es pensa que, amb les dades aportades per
la víctima, la detenció dels dos violadors és cosa de
dies.

Ja no és necessari el
passaport per a viatjar
pels estats de la CEE

Cap dels estats pertanyents a la Comunitat Eco-
nómica Europea no necessitarà de cap tipus de pas-
saport per traslladar-se a un altre estat de la mateixa
Comunitat.

D'aquesta manera, els ciutadans de l'Estat espan-
yol, que fins ara havien de fer ús del passaport per
entrar a Dinamarca o a Irlanda —als altres estats ja
feia més o menys temps que no era necessari—, ja
podran estorjar aquest paper d'identificació quan
vulguin viatjar per qualsevol estat de la CEE.

S'Arenal de Mallorca

Es crea una associació de
comerciants de la platja

Ha nascut una nova associació a la nostra zona, la
de Comerciants. Aquesta nova associació está pre-
sidida per maria Antònia Munar Amengual, i s'inte-
gra dins AFEDECO, que a la vegada está integrada
dins Fempla. Els vice-presidents són Artur Para i
Francesc Aloy, el tresorer és Guillem Mir.

Sant Jordi: Adjudicades
les obres de l'ambulatori

La Comissió de Govern ha aprovat l'adjudicació
de les obres de construcció d'una unitat sanitària a
Sant Jordi. Ara, l'empresa que s'encarregarà de fer
les obres haurà de redactar el projecte, el qual haurà
de ser aprovat per l'Ajuntament abans que comencin
les obres. El pressupost de les obres és de 17 mi-
lions de pessetes.

Tanquen les barberies de
Moscou per por de la SIDA

El servei sanitari de Moscou ha prohibit l'afaitat a
les barberies de la ciutat «com a mesura profiláctica
contra la propagació de la Síndrome d'Immunodefi-
ciéncia Adquirida (SIDA)», segons ha publicat el
diari «Komsomolskaya Pravda». La informació as-
senyala que la prohibició es deu a «serioses defi-
ciències en el compliment de les normes d'esterilit-
zació dels instruments de les barberies».

RÀDIO ASSOCIACIÓ
DE CATALUNYA

1O5 FI -

Condemnen dos violadors
a 24 anys de presó
Els acusats van al.legar que la
víctima era una «dona fácil»

senténda especifica que els jo-
BARCELONA — Dos joves ves "la van despullar 1, després
bu estat condemnats a24 anys de Ilanur-la a terra, van tenir
de presó per ¡ayer violat una reladons carnals amb ella. A
dona que acabaven de conéixer més, la van colpejar I (orlar en
en un bar. La defensa deis dos tot moment".
acusats va destacar, en el ludid Aquest incident és molt sem-
que es va celebrar fa uns blant al que va passar fa uns
que la violada podia ser catalo- mesos a Pontevedra. Llavors,
gada com a dona fidl o dona però, eta jutges van absoldre da
de companyia. Els jutges han dos suposats violadora en con-
rebutjat aquest argument 1 han siderar que, com que la dona
dit que "encara que aquesta estava sola en un bar 1 va acce-
circumstinda sigui certa", la dir a manar amb els lunes,
fiel mai desempararia la víctima "estava ea disposició de ser uti-
I el dret que té de disposar ffiu- litzada sexualment".
remeta del seu cos. Ea canvi, eh jutges de la sec-

L'agressió sexual es va pro- ció novena de rAudlénda de
duir el maig de l'uy pasad. Barcelona han dictaminat que
Dos bornes de 31 anys d'edat, aquests sales fets són constitu-
José Antonio Carrillo I Alfonso das de dos delictes de violació I
Guerrero, van azar al bar Mi-  han condemnat eis Untes a 24
xta de Barcelona i van fer anys de presó.
amistat amb Pilar Mediara. D'ara banda, ahir, una al-
Després d'earamar durant una tra secdó de rAndiénda, la pri-
estoma, tots tres van decidir mera, va dictar un senténda en
cursar a sopar a casa d'un qaté espedfica que "una doma,
deis botases. encara que si sigui prostituta 1

Quin van acabar de menjar, débil mental, té total dret que
Alfonso Guerrero va proposar notnés II toqui el cul qui ella
realitzar Pacte sexual, pecó Pi- consenteixi" sense accedir a les
lar es va negar I va manar de pretensions d'una persona "pel
la Menda. Quan ja era al car- simple fet d'baver aportat tres
rer, els inculpats la van obligar pessetes al muntant taventari
a tornar dins de redifici. La d'una canya de cervesa".

Un musulmà pot fer el
coit amb les seves
dones al mateix llit
Sentència a la Cort Islámica
de Bahreim

La Cort Islámica de Bahreim ha decidit que un
marit musulmà té dret a relacions sexuals amb una
de les seves esposes al mateix Hit on n'hi hagi una
altra.

La sentència rebutja d'aquesta manera un recurs
presentat per una esposa que demanava el divorci
afirmant que no podria suportat que el seu marit fes
l'amor amb una altra esposa davant la seva presèn-
cia i al mateix

CAN LEON
Productes per a la
ramaderia en general

Aliments per animals
de companyia

DISTRIBUIDOR EXCLUSIU 

Carretera de Manacor, 367 - Telf. 24 82 10 - SON FERRIOL



S'Arenal de Mallorca

Troben deu quilos d'haixix
a la finca de Can Mateu

La Guardia Civil ha descobert més de
deu quilos de reina d'haixix que es trobaven
enterrats a una finca de s'Arenal de Mallor-
ca. La detenció de la droga va ser possible
gràcies a l'ajuda de cans ensinistrats.

Des de feia dies, la Guardia Civil sabia
que una gran quantitat de droga es trobava
a una finca de s'Arenal. A partir d'aquesta
data, la Guardia Civil començà les investí-
gacions amb l'ajuda de cans ensinistrats.

D'aquesta manera, els cans s'adonaren
de la preséricia de subtáncies estupefaents
a la finca de Can Mateu. Després de l'exca-
vació pertinent, la Guardia Civil  trobà més
de deu quilos de reina d'haixixi distribuït en
diverses bosses. Aquesta quantitat d'haixix
suposa uns vint milions de pessetes des-
prés d'haver-se venut al mercat negre.

De moment no es sap la identitat de les
persones que han amagat la droga. En prin-
cipi es descarta qualsevol tipus de relació
dels propietaris de a finca amb la droga. De
moment, la Guardia Civil segueix investi-
gant.

ÉS MOLT SENZILL:
COL.LABONEU AMI LA CRIBA

EIV /NA 	
CARRIC"( 	 • 	
DE

	

	  C P. • 	  TEL.: 	
VULL COL-LABORAR AMB LA CRIDA A LA

soirADA.Ftrrw'r. ENVIEU-ME 11~- nviroFtmAcio5
Errvizu-mo APARTA'''. 097 PALMA

S'Arenal de Mallorca

Un menor de quinze anys
acusat de nombrosos robatoris

Marcel.lí, fill de Joan «es català», ha estat
detingut per la policia nacional acusat de
ser l'autor de cinc robatoris efectuats tots
els a s'Arenal de Mallorca, mitjançant el
procediment de l'estirada o l'entrada dins
apartaments turístics.

La policia nacional va poder detenir
aquest menor gràcies a la cridada que efec-
tuarenels empleats d'un hotel que observa-
ren com el menor feia voltes pels voltants.
Ja a les dependències policials, es va poder
comprovar que Marcel.lí s'havi escapat, el
passat 23 de març del centre de Menors del
Pinaret i que fins al moment de la seva de-
tenció havia comés cinc robatoris.

S'Arenal de Mallorca

Detenció d'un «estira-bosses»
La policia ha detingut un jove acusat d'e-

fectuar robatoris mitjançant el procediment
de l'estirada. Una turista alemanya va ser
víctima d'aquest jove delinqüent, quan
aquest, que anava en un ciclomotor, intentà
robar-li la bossa que duia al braç. L'estran-
gera va caure en terra com a conseqüencia
de l'estirada i sofrí lesions al  braç esquerre i
a la pelvis, qualificades de pronòstic reser-
vat. El marit de la víctima aconseguí apun-
tar la matrícula del ciclomotor i  donà avís a
la policia, la qual interceptà el presumpe de-
linqüent.

Dos nins mosseguen la propietària
d'un quiosc

Dos nins de 6 i 7 anys
d'edat varen ser detin-
guts per la policia muni-
cipal després d'haver
agredit la propietária
d'un quiosc situat a l'A-
vinguda del Comte de
Sallent de Palma.

Els dos nins entraren
dins el quiosc i la propie-
tària els va sorprendre
robant juguetes. Quan
es veren descoberts, els
dos nins mossegaren les
mans de la propietària
del local, la qual va
haver de ser atesa a un
centre assitencial per les
ferides, qualificades de
I leus.

La policia avisé els
pares dels nins, els
quals es presentaren , i
es feren càrrec dels dos
menuts.

OPTICA S'ARENAL
JA NO CAL ANAR A CIUTAT

PER SES ULLERES O LENTILLES

TEL: 49 00 61

CARRER BERLIN, CANTONADA TRASSIMENO

S'ARENAL DE MALLORCA

COIRA LES AGRESSIONS I
DISCRIOACIONSIL CATALi:

BÚSTIA DE LA LLENGUA
APARTAT DE CORREUS 897. CIUTAT

CRIDA A LA SOLIDARITAT EN DEFENSA DE LA
LLENGUA, LA CULTURA I LA NACIÓ CATALANES

SANEJAMENT
CALEFACCIÓ

Gabriel Oliver Mas
Instal-lacions I venda
de material

Exposició i vendes:
Passeig del Born, 2
Telf. 66 06 52

Magatzem I taller:
Carrer Meliá, 26

LLUCMAJOR (Mallorca)

Juan Servera Mesquida
SERVEI DE PNEUMÀTICS

GRAN OFERTA:
SE'N DUGUI 41 EN PAGUI 3

Bateries, correges, pegats rápits i
pegats en calent

Ronda de Migjorn, s/n.
Tel. 66 00 89
LLUCMAJOR
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En Biel Palmer ha
obert un Centre de 1N
Salut i Bellesa a
s'Arenal
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NO VOLEM SER FORASTERS DINS CA NOSTRA

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

Assessorament lingüístic gratuít
Cordialment,	 •

APLEC, Apt. Correus 1351 PALMA

BIERSTRASSEr

fiannett fati
Tel 266001

BOUTIQUE
DE MODES

C b Náutico
Arenal

CAFÉ
CAN «PEDRO»

TAPES VARIADES

GIMNÁS

Ten nis
Squash
Minigolf

ca/ë ;'s&îurcWt

GI-TiiirrILE tí;
Reservas tel: 660279 - Lilucmajor
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URGEIXEN PISOS
PER LLOGAR.

FINQUES
AMENG UAL.

Sant Cristofol, 16.
Tel. 269250.1

CRISTALLERIA
LLUCMAJOR

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

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

LLUCMAJOR (Mallorcá)

ANUNCIAU-VOS DE FRANC A S'ARENAL DE MALLORCA

Nom:
Cognom:

D N.I.

TELF:

.1.ATE NClu -Escrivlu un sol ariunci per cupó.
-useu lletres majúscules.

 	 -EstrIvtu dins_elrequadmel taxi._ 	

TEXT:

Ompli aquest cupó 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 aparta
ment dos dormitoris, cuina,
bany, menjador i terrassa.
Vista a la mar. 6.300.000
ptes. Tel. 292243.

16	 S'ARENAL DE MALLORCA, 15 D'ABRIL DE 1989

BORSA
IMMOBILIARIA

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 Bogar a la comarca

de s'Arenal.
FIQUES SASTRE
BARCELO

Carrer Mil, 15.
Tel. 260649.

S'Arenal de Mallorca

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

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

COMPTAB
ASSESSORAMENTS

FISCALS I
.COMPTABLES

COMPTABILITATS:
EOS

SOCIETATS ETC.

Placa de l'Olivar, 7-2c

07002 Palma

Tel. 71 91 09

INMOBILIARIA
BALEAR C.B.

A.P.I.
•

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 ptes. Telf.
415645.

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

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

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

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

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

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.

ATIC SEMILUXE, Can
Pastilla, 3 habitacions,
amoblat, telèfon, gran te-
rrassa, vistes a tota la
badia. 70.000 Ptes. AMEN-
GUAL. 269250.

XALET ADOSSAT, Can
Pastilla, 2 plantes, 3 habita-
cions, garatge, jardí, 2 te-
rrasses. 60.000 Ptes.
AMENGUAL. 269250.

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

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

LLUCMAJOR, venc parce-
la rústica de 2.000 m2 . amb
caseta de 25 m 2 ., fogana-
ya, electricitat, cisterna i
tossa "séptica. 2.800.000
PteS. lrnmobiliária Balear.
Tel. 662402.

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

CAN PASTILLA, pis 2 habi-
tacions, amoblat, terrassa,
vistes al mar. 35.000 Ptes.
AMENGUAL. 269250.

LES PALMERES, pis 2 ha-
bitacions, sense mobles,
terrassa, jardí, piscina.
25.000 Ptes. AMENGUAL.
269250.
SANTA PONSA, 3 habita-
cions, amoblat, terrassa,
20 mts. de platja. 60.000
Ptes. AMENGUAL.
269250.
CONTESTADORS AUTO-
MATICS, telèfons sense
mans, telèfons sense
ELECTRONICA EL GAU-
CHO. Carrer Mallorca, 2.
Tel. 263423.
PUIGPUNYENT, xalet 5
habitacions, 3 banys, telé-
fon, semiamoblat, 3 terras-
ses, 3.200 mts. parcella,
ximeneia, calefacció cen-
tral, garatge, precioses vis-
tes a la muntanya. 90.000.
AMENGUAL. 269250.
S'ARENAL, balneari 7, un
garatge per Hogar, 5.000
Pies. AMENGUAL
269250.

S'E.STANYOL, xalet de 3
dormitoris, amoblat, terras-
sa, garatge, per tempora-
da. AMENGUAL. 269250.
COMPRARIA solar d'un
milenar de metres, entre
S'Arenal o Ca'n Pastilla.
Tel. 467193.

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

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

TRASPAS LOCAL de 250
m' 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.
CAN PASTILLA, aparta-
ment 1 dormitori, amoblat,
200 mts. de terrassa, per
temporada o per tot l'any.
AMENGUAL. 269250.

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

So rena-:_sAi

IAIGES

131filets d'avió i de vaixell.
Vols Waters.
Credivtatge.

Lloguer de cotxes.
Reserves per telèfon
entrega de bItIlets a

domIcill. Amilcar, 16.
Tela. 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 metálliques,
magatzem i excusat. 45
m 2. i 18 m 2 . de terrassa,
quatre milions al comptat.
Bona zona. Antoni Jimé-
nez. 756058 a les 13 hores.

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

NECESSIT FINCA fins a 4
quarterades, entre ses Ca-
denes, es Pil.larí i s'Aran-
jassa. Telf.- 491016. .

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

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

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

CAN PASTILLA, venc 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 deis mals endres-
sos, dues sales de bany,
garatge al soterrani.
13.000.000 ptas. Tel.
490013.

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

ES VEN Cafeteria a Some-
times. 30.000.000 Ptes.
Telf. 265892.

S ARENAL, primera línea,
entre balnearis 7 i 8, parti-
cular lloga pis 4 dormitoris
dobles, gran saló-
menjador, terraça de 40
m2 ., 2 sales de bany, lliga-
dor, cuina equipada amb
ofice, rebredor gran, re-
bost, galenia. 75.000 ptas.
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 modem planta
baixa, 1 dormitori doble,
menjador, bany i cuina.
Ban preu al contat. Tel.
770016.

BELLAVISTA DE CALA
BLAVA, venc apartament 3
dormitoris, bany, escussat,
dues places garatge, cam-
bre deis 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 ptas. Tel.
269844.

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

TRASPAS RESTAURANT
a ple rendiment per no
poder atendre, al centre de
Palma. Ap. 10.237, Fran-
cisco - 07080- Palma.

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

LLUCMAJOR ven° , 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. lmmobi-
liana Balear. Tel. 662402.
COLL D'EN RABASSA.
Venc àtic, 3 cuartos, bany,
lligador, cuina, menjador ;

sala d'estar, aparcament,
terraça, teléfol, 40 metres
de terraça, vista a la mar i a
la montanya. 6 milions de
ptes., al comptat. Trucau a
partir de les 2200 al
236788.

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

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

Cada paraula, 10 pessetes.
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1 FADRINA, sense cap pro-
blema, actualment estudii
informática, 23 anys,
prima, independent, vull
formar una llar amb senyor
formal, bo, casolà. 277990.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 Ptes. 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.

BORSA DEL
MOTOR

Seat Ibiza, PM-N. 700.000
Ptes. Panda Marbella, PM-
N, 530.000. Volkswagen
Polo, PM-N, 680.000. Seat
127, quatre portes, PM-P,
85.000. Seat 127, PM-X
Fura, 75.000 Ptes. Telf.
248914- Son Ferriol.

SI DESITJA UN COTXE
nou de la nostra gamma,
vingui i en parlarem.
AGENCIA OFICIAL RE-
NAULT. Tel. 4 13867 -
Son Ferriol.

PERRUQUERIES

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

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

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

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

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

VIATGES
VIATJES S'ARENAL

Billets d'avió i de vaixell
Voh xirter
Crediviatge.

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

S'Arenal.

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

VENDES
LLIBR:1-;11A DE VERD EN
BLAU. Llibres en català i en
castellà. Especialitat en
lectures juvenils i infantils.
Comandes de 'libres en 24
hores. Avinguda del Cid,
56. Tel. 248360 - Son Fe-
rho:

OUS FRESCS
de gallina rossa

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

Granja Acosta.
Llucmajor.

Tel. 660432.

VENC SOMO 20 de 6 me-
tres. 4 veles, corredera
electrónica, motor fora
borda Mariner, de 8 H.P.,
canya 'larga. Un milió de
pessetes al comptat. Tel.
410522, hores de menjar.

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

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

ANIMALS DE
COMPANYIA

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.

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

PERSONALS
JOVE de 18 anys, interes-
sar a visitar Palma a l'a-
gost, vull correspondència
amb al.lota. També voldria
informació d'hospitalitat a
família o hotel. Lleno Cimi-
no. Via Romani Parco
Caio, 2-A 080043. Madon-
na dell'Arco (NA) Itàlia.

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

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

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

FADRI, 29 anys, ros, 165,
simpàtic, treball fix, no fum,
vull conèixer amb fins se-
riosos una senyoreta de 18
a 30 anys. Escriu i fot a:
Pere Aranos, carrer de
Santa Florentina, 55-1-4,
07008- Palma.

ES DIFICIL als meus 48
anys trobar qualcú per for-
mar un tendre i cabrás niu
on abrigar-te o desnuar-te.
Em dic Carme. 710087.

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

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

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

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

VIUDA 49 anys, vull conèi-
xer senyor culto, reladions
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, cutte,
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, negoás, vull relacions
formas amb senyoreta sen-
zilla. 710087.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V1DUA, 33 anys, negoci
propi, bonica,
acceptaria senyor honrat,
responsable per a fins ma-
trimonials. 247912.

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

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

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

JOVE de 20 anys, cerc
al.lota per correspondéncia
en espanyol. Marcus Hueb-
ner, Genheimer Weg 10, D-
6534 Roth, Alemanya.

NATIVA anglesa de 36
anys, elegant, vull conèixer
senyor de mitjana edat per
intercanvi d'idiomes aspan-
yol-anglés. A més de man-
tenir relacions sexuals. Sóc
ardent. Donaré una bona
compensació económica,
Palma Apat. -367.

AMB TROB MULT SOLA i
vull refer la meya vida amb
senyor de 35 a 40 anys.
Elevada cultura i educació.
Per formar família. Palma
Apat. -1.452.

JOVE de 29 anys, moré,
tímid, cerca al.lota per a re-
lacions Intimes. Envia'm
foto i forma de contacte a la
llista de correus de Can
Pastilla a nom de Vicente
Riuz Cuenca.

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

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

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

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

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

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

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

Petits anuncis



CLINICA
DENTAL

Dra. Pilar Oto Man'a
METGE ODONTÒLEG

Antonio Garcías,14
Tel. 66 02 83
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MALLORCA
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CRISTALLERIA
TORRES
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MARCS, ALUMINI
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Plorellostruni
SEGUROS	 REASEGUROS

Placa Major, 1
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CARLES V - TEL.: 661117
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RELLOTJERIA

MARINA
CARRER, SALUT, 21

TEL.: 262415
S'ARENAL DE
MALLORCA
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PERSONALS
SENYORA, viuda, sense
fills ni problemes, vida aco-
modada. Cero 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 novel-les de
mistad, 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, tre-
bailador, casolà, per casar-
nos. 710087.

DIPLOMAT en Dret, 29
anys, 187, bona presencia.
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, tenc 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 home que en faci
feliç i jo a ell. Crida'm al
710087.

DIRECTOR GERENT, 50
anys, sense problemes
economics, voldria conèi-
xer sGryora, no importa si
té Vis uns sedosos 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
gans, interessat a conèixer
mallorquina, víuda, separa-
da o fadrina, tenc casa i
cotxe,	 sense fills.	 Apt.
10236- 07090- Palma.

VIUDA, 56 anys, estrange-
ra, estudis universitaris, và-
ries llicenciatures, vida
acomodada. Voldria formar
parella amb senyor, 56 a
70 anys, sa, actiu. Indife-
rent fills. 277990.

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

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

VIUDO, 56 anys, alt, 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, lleial, 35 a 49 anys,
no importa el seu estat civil.
277990.

FADRI simpàtic, de mitjana
edat, seriós, educat, sense
vicis, independent. Cerc
dona simpática, original,
d'idees clares, 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, simpàtic. Fins
seriosos. 277990.

VIUDA, 59 anys, senzilla,
sense problemes, 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 mitiana, 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
colleccionisme. 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,
40 a 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, sese fills, no tenc
família 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, culte, presencia,
serietat. Em vull casar amb
senyora intelligent, bona
presencia, 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 família.
277990.

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

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

CARACTER AGRADA-
BLE, 37 anys, bona pre-
sencia, víuda, 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 família amb
senyor de 39 a 50 anys.
710087.

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

PERRUQUER, 28 anys,
alt, moré, bona presencia,
educat, formal, fadrí, som
bo, m'agrada passejar i la
vida tranquilla. Voldria co-
nèixer allota 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,
varis 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.

CRISTALLERIA
EL ESPEJO

VIDRERES
EMPLOMADES,

GRAVATS ARTITICS,
VIDRES DE

SEGURETAT,
TANCAMENT DE
GALERIES AMB

ALUMINI I CRISTALL,
VIDRES 1 MIRALLS EN
GENERAL, MAMPARES

DE BANY.
CARRETERA DE
MANACOR. 428

CASABLANCA- TLF.: 249039

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, víudo o separat, sen-
zill, normal i amb l'esdeve-
nidor resolt. 277990.

DIVORCIAT, 47 anys,
sense fills, faig feina pel
meu compte, vull refer la
meya vida amb senyora
senzilla, intelligent, que
sàpiga tenir cura de - la fa-
mília. 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.

PER ILLUMINAR
LA SEVA LLAR

ELÉCTRICA
NYEGOS
Jaume Balmes, 45
Telèfon 29 56 18

07004 Ciutat de Mallorca

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.

MORENETA, molt bonica,
treballadora, físic
excellent, esdevenidor re-
solt, només 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,
viso sol, anglès perfecte,
nocions d'itabá. Senyoreta
indiferent nacionalitat.
247912.

PERIT MERCANTIL, 41
anys, 168, prim, visc 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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Rètols Lluminosos i Gravats en General
Plàstics * Llautó * Neó
Cartelleria per a Hostaleria

Ctra. de Llucmajor - s'Arenal
	

Ap. de Correus núm. 24
Telf. 66 10 10
	

LLUCMAJOR
Particular 66 06 70
	

(Mallorca)

Emissores de ràdio en
català a Mallorca

RADIO MEDITERRANEA Emet les 24 hores del
dia música i consells al 104.4 de la FM.

RADIO NACIONAL DE LES BALEARS Emet du-
rant les 24 hores del dia entrevistes i música al 90.00
de la FM.

CATALUNYA MÚSICA Emet durant tot el dia mú-
sica cMsica i noticiaris al 105.00 de la FM.
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PERSONALS
ENGINYER, 27 anys, el
meu cor batega cada dia
més fort perquè sàpigues
que et necessit, no sents el
seu batec?! Doncs acosta't
més, et necessit, dona, tu
serás el que més apreciará
el meu cor, ánima, pensa-
ment i altres. Com abans
millor, fins totalment serio-
sos. 710087

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

FRUTALES
LLUCMAJOR

Arbres fruiters
Avets de Nadal

Palmeres
Plantes interior i

exterior
Carretera de s'Arenal

a l'entrada de Llucmajor

Ses Gloses

d'en
Pere Gil

són a la venda a

lotes les llibreries

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

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

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

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. Pci-
xos, marisc i carns. Vinhos
da terra galega. Terra, 44
S'Arenal de Mallorca. Tel
263099.

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

RESTAURANT JAMAICA,
cuina mallorquina, especia-
litat en paelles. 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.

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

i IOGTAL MARACAIBO,
cuina mallorquina casola-
na. Devora les Escoles de
Can Fstilla. Tel. 263017.

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

XINA ORIENTAL. Menjars i
begudes xineses. Carrer
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, Ca'n
Pastilla. Telf. 268398.

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

RESTAL. SANT CAN 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 - Llucmajor.

SERVEIS
PROFESSIONALS

Al.lota de 22 anys cerca
feina d'oficinista o de de-
pendenta. Demanar per na
Catalina. Telf.- 415989.
Capvespres.

Dona de fer feines s'ofereix
per hores de Sant Jordi i
enrevoltants. Telf.- 642494.

Al.lota cerca feina de nete-
ja per hores de 500 ptes.
Telf.- 267318.

Jardiner diplomat. Cons-
trucció i conservació de jar-
dins. Endreç de Palmeres i
instal.lació de regadiu.
Telf.- 490321. S'Arenal.

Dona de neteja de 500 pes-
setes l'hora. A s'Arenal.
Telf.- 269674.

A SON FERRIOL, s'ofereix
senyora de neteja per
hores. Tel. 413855.

AL.LOTA d'una vintena
d'anys cerca feina de de-
pendenta, cambrera o ofici-
nista. Tel. 418983.

LLUCMAJOR, pneumàtics
Joan Servera, correges de
tot tipus, bateries, equili-
brats, pegats ràpids i pe-
gats de coberta en calent.
Ronda Migjorn, s/n. Tel.
660089.

CUINER amb experiència
s'ofereix per hores o de nit.
Barbacoes, cafeteries, res-
taurants o particulars. Tel.
268675.

Si TE VOSTE una caseta
al camp i vol que li faci un
quadre d'ella, cridi'm. José
Alvarado. Telf. 263881.

SENYORA de neteja, s'o-
fereix a 600 ptes. l'hora.
Telf. 413269 - 770348.

ANGLESA nacionalitzada
a s'Arenal cerca feina de
recepcionista, telefonista o
similar. Tel. 268975.

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

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

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

RESTAURANT CAN VER-
DERA. cada vespre manco
els dilluns, obert de 19 a 4
de la matinada. Carrer Par-
cei.leá, 2. Tel. 261057.

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

ARREGLAM rentadores,
maquines registradores, ra-
dio-cassettes de cotxes,
porters electrbnics. Elec-
tronica EL GAUCHO. Ca-
rrer Mallorca, 2. Telèfon:
263423.

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

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

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

SENYORA s'ofereix per a
servid 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 SEGUI. Ferro ialumini.
Carrer de Castillejos, 53.
Tel. 262592. Coll d'En Ra-
bassa.

METALURG1GA S'ARE-
NAL. Reixats, barandilles,
ferro forjat, treballs en
alumini per a obres, sol-
dadura eléctrica i autóge-
na, treballs al torn. Pere
Canals i Quetgles. Carrer
Menorca, 10. Telèfon:
263910- S'Arenal.

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

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

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

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

MARES, vos agradaria de-
dicar méS temps als vos-
tres fills, loen') 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.

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

PLANXISTERIA, pintura,
mecánica. Taller "SAN
FRANCISCO". Camí de
Son Fangos. Tel. 490314-
Es PiLlarí.

CRISTAL.LERIA TO-
RRES. Carrer Lisboa, 35-
C,	 __I	 s. ir •	 n••n• •

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

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

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

ENSENYANCES

IDIOMES 92
TRADUCCIONS

TÈCNIQUES
CLASSES D'ANGLES,

ALEMANY I ESPANYOL
PREUS ECONÒMICS

CARRER DE BARTOMEU
CALAFELL, 6' BAIXOS

TELF.: 491998
07600 S'ARENAL

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

C. BALEARES,25.2

'1 .Arei1
T'oferim cursos de pro-

gramació en:
BASIC

dBASE III PLUS
COBOL

TURBO - PASCAL
TURBO- C

TURBO - BASIC
BASIC2 *

* (el de l'AMSTRAD PC)
1 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 ESPADAS. Ca-
rrer del Duc de Rubí, 3 -
Son Ferriol. Gimnástica de
manteniment, Karate,
.11 irin TnIf A1117110

DR. BARTOMEU FONT
COL.LEGIAT N.° 251

METGE DIMITA

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

S'ARENAL DE LLUCMAJOR



NOVA BOTIGA D'EXPOSICIÓ I VENDA

PEUGEOT
TALBOT
AGENT OFICIAL

TALLERS MARINA
Co AN 1M I} CLAR

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

07620 LLUCMAJOR
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Just ha arribat de fora, de
ben Iluny, de Lima. Abans,
quan els viatges es feien a
cop de vapor o a l'esquena
d'un ase, es deia «més
lluny que d'ací a Lima»,
perquè per arribar-hi el
temps era més llarg que la
terra...

Just he arribat, idó, d'en-
fora. I he trobat, entre altres
feines, persones i amics, el
director de S'ARENAL DE
MALLORCA:

— Hauries d'anar a Lluc-
major i fer-me qualsevol
coseta «cultural» per al
pròxim número.

—La senyera segueix al-
çada i al vent?

—Més que mai. La data
fatídica del 92 sens acosta
i hem de donar el cop defi-
nitiu.

Per qüestions de «pau i
bé» tusaps que un francis-
cà va anar fins i tot a la ma-
nifestació per Cabrera,
amb molta més participació
que l'any passat, per cert.

—M'agrada, m'agrada...
Bé, doncs, amics lectors

de S'ARENAL DE MA-
LLORCA, ja sóc ací dispo-
sat a fer feina una altra ve-
gada, i com el guerrer que,
el vespre abans de la bata-
lla, inspecciona el camp,
me'n vaig cap a Llucmajor
amb les meves eines: la ni-

breta, el boligraf, la cámera
de fer fotos... I m'ha sor-
près enormement que, a
Llucmajor, per fi, ja es vegi
la normalització lingüística,
encara que hi trobem deta-
lls com el de la fotografia
(Calle del Convento) i al-
tres detallets.

—Amic Mateu, hi ha
molta feina a fer, encara...

— I tant, i tant...
—En qüestions cultural

encara som més Iluny que
d'ací a Lima. Paró, com

deia el poeta: més val llui-
tar pel que queda que plo-
rar pel que s'ah perdut, aju-

da'm, pipeta meya, a fo-
mentar la inquietud. I per
no desanimar-nos, una pe-
tita i valuosa mostra: la LLI-
BRERIA ROCA, del carrer
de la Parròquia, vora la
plaga Major. Hi ha exposat
el periòdic de s'Arenal de
Mallorca, que es ven allá
mateix, a la llibreria regen-
tada per Maria del Carme
Roca i Salvà i el seu pare,
Nicolau Roca Rubí, que
veiem a la fotografia.

«Amb ulls forasters».
Realment encara hi ha
molta gent que estima les
seves cosas amb ulls i cor
forasters, i és trist...

Llucmajor

Antelm Pujo!

El tercer congrés d'U-
nió de Pagesos es clau-
surá a les Coves de Gal-
dent, de Llucmajor, sota
el signe de la unitat.

El congrés ha debatut
cinc ponències de les
quals s'aprovaren tres i
les altes dues quedaren
ajornades (varen ser la
del canvi dels estatuts i
la de la línia sindical a
seguir).

Les que s'aprovaren
varen ser les de coope-
rativisme, la de Joves
Pagesos, la d'agroturis-
me i la reafirmació del
sindicat quant a la pro-
blemática de les aigües.

Per altra banda, es va
elegir una nova junta
permanent, on hi ha
Joan Sastre, de Sant

Joan, Joana Tugores, de
Montuïri, Antoni Ribas,
Jaume Estrany, Antoni
Garcies, Jaume Morey,
Rafel Ramis, Gabriel
Mayol i Joan Bergas.

Assistirena l'acte el
conseller d'Agricultura,
Pere J. Morey, el direc-
tor general, Llorenç
Rigo, el president del
Consell Insular de Ma-
llorca, Joan Verger, el
baffle de Llucmajor,
Joan Montserrat, el di-
rector territorial del Mi-
nisteri d'Agricultura, Bar-
tomeu Simonet i repre-
sentants del PSM, Se-
bestia Serra, FSB-
PSOE, Josep Moll, i al-
tres partits i organitza-
cions de Mallorca.
També hi assistiren re-
presentants de les
unions de pagesos de

Menorca i de Catalunya.
Es va fer referencia

als tretze anys d'existèn-
cia de la Unió de Page-
sos de Mallorca. Pel que
fa al cooperativisme, es
parla de la continu'itat
del model que sempre
ha defensat Unió de Pa-
gesos de Mallorca, i que,
de moment, coincideix
amb el model potenciat
des de l'Administració

autonómica.
A les ponències es

sol.licitaren explicacions
sobre el que s'ha fet per
evitar els problemes que
conduu la sequera que
libIa pateix actualment.
Unió de Pagesos de Ma-
llorca ja fa temps que ha
dit que si no es fa res per
solucionar el problema,
aquest será greu.

A. de V. Amb ulls forasters
Clausura del congrés d'Unió
de Pagesos de Mallorca

MALLORQUIMICA, S.A.

FABRICA DE PINTURES,
ESMALTS I VERNISSOS

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

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



Acusen un ex-militar francés
d'intentar matar l'amant de la
seva companya

Mose P.M., un antic membre de l'exèrcit francés,
nascut a l'Estat espanyol, de 35 anys d'edat, ha
estat jutjat acusat d'haver intentat matar l'amant de
la seva ex-companya; els fets passaren el passat 5
de novembre de 1982 al carrer de l'Historiador Diego
Zaforteza, de s'Arenal de Mallorca.

Segons la víctima, el vespre del fets ell arribà tard
a casa i, cansat, decidí anar a jeure a una latra habi-
tació. Moments després entra Vanessa, la seva
companya i ex-companya de Mose, discutint amb
aquest. L'home indica que, davant les amenaces de
Mose, decidí fugir de la casa, però aquell el seguí i
aconseguí agafar-lo ferint-lo diversas vegades amb
un ganivet.

Mose assegura que tot és una trampa dels dos
amants, afegint que la seva ex-companya era utiliza-
da per aquest home i els seus amics per «transpor-
tar droga a Anglaterra, ja que era guia i a causa de la
seva feisa mantenia moltes relacions amb compan-
yies aèries»».

El Fiscal ha mantinguti la seva demanada de vuit
anys de presó per un delicte d'homicidi en grau de
frustració. El defensor, per la seva banda, demana la
declaració d'innocència de l'acusat, al.legant les
nombroses contradicciones de Vanessa i José ST.,
el seu actual company. Un testitmoni ocular dels fets
tampoc no mereix la confiança de l'advocat defensor
a causa de la seva amistat amb la víctiva i de les
seves deficiències visuals i la gran distància des de
la qual observà els fets, segons declaració pròpia.

FORN CA1 BONET
Convent. 64 - Tel. 660237

LLUCMAJOR

C/.
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ELECTRÓNICA

	\E1

 S'ARENAL
	  VENDA I REPARACIÓ

TV - VIDEO - Hl FIBALN

TEL: 265774

A NACIONAL

1BAIN 71

Tallers
Antonio Rosselló Ramis, s.l.

Servei autoritzat

Carrer de Navarra, 4 - 6
Telf. 66 09 28
LLUCMAJOR

TOTA CLASSE DE
PANS I PASTISSOS

CAFETERIA PERALTA
ESPECIALITATS EN
TAPES VARIADES 1

CARNS A LA GRAELLA
CARRER DEL MARQUÈS DE TENERIFE, 47

DEVORA L'ESCOLA PÚBLICA
TEL.: 247308

07198 SON FERRIOL

FORN CA'N DAMIÀ
TOTA CLASSE DE PANS I

DE PASTISSOS
PLAÇA DELS NINS

cantonada carretera Militar
S'ARENAL DE MALLORCA

CARDENAL ROSSELL, 23
COLL D'EN RABASSA

Eleentr Informac
Dona tramitit mé
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L'Ajuntament de Lluc-
major haruá de pagar,
en concepte d'indemnit-
zació, més d'un milió i
mig de pessetes
(1.765.6+950) a Barto-
meu Garau per no
haver-lo mantingut en el
seu lloc de feina.

Bartomeu Garau figu-
raya com a treballador
de la plantilla d'empleats
del recaptador municipal
d'imposts, Jaume Fulla-
na, amb el qual l'Ajunta-
ment tenia contractat el
cobrament dels arbitris
municipals.

Els fets es remunten
al juny de 1988, quan
Jaume Fullana anuncia
al seu empleat, Barto-
meu Garau, que tres
dies més tard es tanca la
recaptació. Aleshores,
Fullana adverteix a l'A-
juntament que aquest
s'ha de fer càrrec de
Garau, a causa del con-
veni firmat per l'Ajunta-
ment amb la CAIB per a
la recaptació i segons in-
dica la llei.

Segons Garau, el ti-
nent de baffle Tomás
Garcias, Ii indicà que
«no sabia res d'aquesta

d'imposts. Peró quan
Bartomeu Garau es rein-
tegrà al seu lloc de tre-
ball, segons paraules del
propi Garau «Tomás

Més de cinc-mil peti-
cions han estat formula-
das durant l'any 1988 al
Centre d'Informatió de la
Dona. Les estadístiques
facilitades pel CIDEM
són similars a les de
l'any 1987 i van des de
maltractaments, fins
afeina, estudis, etc...

D'entre els diversos
temes que afecten les
dones cal destacar el
tema del dret familiar. En
l'aspecte jurídic, es
varen rebre durant el
1988 un total de dues mil
peticions d'informació.
En l'àmbit professional,
unes vuit-centes, de pe-
ticions d'informació.

Dels tres canals de
consulta, el telèfon és el

Garcias em va fer fora i
em va dir que no em
volia veure allá treba-
Ilant, que fes el que vol-
gués».

mètode més usat per de-
manar informació, men-
tre que les cartes van
dismunuint respecte
dels anys anteriors. La
visita personal també té
tendència a disminuir.

El nombre de denún-
cies tramitades pel
CIDEM durant el 1988
és de cent seixanta-sis,
les quals van des de la
discriminació al lloc de
feina, les agències de
servei domèstics, fins a
la publicitat vexatória per
la vona. L'atenció médi-
co-sanitária també han
rebut moltes queixes,
així com la lentitud de
l'Administració de Justí-
cia en la tramitació de di-
vorcis, etc...

Llucmajor 

L'Ajuntament haurà de pagar
quasi dos milions a un treballador

Ilei i que l'assumpte ho
havia de solucionar amb
el meu anterior empre-
sari». Garau és rebut
dies després pel batlle,
Joan Montserrat, el qual
l'encoratja a seguir en-
davant: «El baltlle em va
animar a fer valer els
meus drets i així ho vaig
fer».

La sentència de Ma-
gistratura de Treball obli-
gava l'Ajuntament a rein-
tegrar el treballador en el
servei de recaptació
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Josep Barros de ca sa
Pollencina: Marger

Normalitzeu-vos o
aneu-vos-en

Antoni Serra
Trobam a Josep Ba-

rros, Pepin que li diuen
els amics, a ca seva, al
carrer de Sant Miguel,
de Llucmajor, iIi dema-
nam que ens parli deis
marges del terme, un
terme on la pedra abun-
da i per tant, abunden
les barraques de roter,
els marges i les partions
amb paret d'esquena
d'ase.

—Que en quedau
molts, de margers, de-
vers Llucmajor, II dema-
nam.

—Queda en . Toni To-
folet que ja está retirat,
en Toni Pansa de 55
anys i jo mateix que en
tenc 56.

—Qué és que feis?
marges agrícoles,
adobs, urbanitzacions?

—Els conradors no
poden pagar els jornals
que avui se paguen per
fer marges ni tant sols
poden adobar els que
cauen. Ara ja fa quatre
anys que faig feina a la
Urbanització sa Torre
amb n'Ignaci Montserrat
de s'Aranjassa que me
fa de manobre. A sa
Torre hem fet autenti-
ques virgueries amb

Sonet a «s'Encontrada»
La gent camina lenta i silenciosa,

és dia de Pascua, és dia d'Amor,
és la fe que brilla honrant Llucmajor
i així «S'Encontrada» es fa Ilum joiosa.

La Mare de Déu pel carrer del Born,
el Fill Redemptor, de part del Convent,
és dia de gala, és encantament
d'una fe espargida per tot l'entorn.

«S'Encontrada» n'és la Mare i el Fill,
que després d'uns dies de pena i de dol
retornen altures d'un nou ideal.

«S'Encontrada> , n'és, sublim i sencill,
tota una alegria, clamor i consol.
Es hora solemne, és Festa Pascual.

Sbert

A sa Torre, els margers fan autentiques virgueries

S'Arenal de
Mallorca

Mateu Joan i Florit
alabar mereixeria
per noticies de profit
anotades dia a dia.

Per estar en claredat
i lo ben interpretades
sense tenir autoritat
les don per ben publicades.

No pretenc pintar banderes
a on no deuen estar
però sí les alabances
que es deuen esmentar.

Li desitjam junt amb altres
molts d'anys puga informar
de les notícies passades
presents i algunes vegades
de les que puguen passar.

Si ho som escrit en vers
també es pot demostrar
sense estar res al revés
la veritat explicar.

Escandell

En la meya época valenciana, molt a co-
mençament dels seixanta, recordo que un
bon dia vaig visitar impensablement una
«casa de senyora», segons el vocabulari
que aleshores s'usava. i dic impensable-
ment perquè, encara que sembli un acudit
—que no ho és— jo estava convençut que,
amb el meu amic introductor als submóns,
assistiria a l'enterrament d'una pubilla. Així
em vaig trobar en una immensa sala, plena
de barons i algunes damisel.les voletejant
al seu voltant, i al centre una trona (vertade-
ra trona que em recordava la Setmana
Santa del meu poble) ocupada per la «pa-
trona» que anava cridant: «Ocupeu-vos o
aneu-vos-en, ocupeu-vos o aneu-vos-
en...». Era tot un espectacle.

Ara crec haver Ilegit —no m'ho invento-
que la UGT ha demanat al Ministeri d'Edu-
cació que els mestres i professors que exer-
ceixin la professió a les Illes sàpiguen cata-
là. No hi ha dubte que la UGT, en aquesta
ocasió, ha actuat en consonància amb la
realitat histórica, cultural i lingüística d'a-
questa terra. ¿Els ugetistes ja tenen  cons-
ciència de país? Ho celebro. Perqué, de
teories pseudolingüístiques, n'hi ha tantes
com caps (no sé si pensadores, però al-
menys anatòmiques), cosa que ha deixat
de divertir-me ja fa temps. Obres són amors
i no bones raons damunt el paper que ni el
vent es molesta en endur-se'n. Ja ho
saben, Gable amb bigotets només n'hi
hagué un i ja és mort.

I de normalització tat Déu en parla —bé,
malament o amb estricta ignorància— en-
cara que pensi que el «temps de parlar»
se'ns ha quedat fosilitzat. ¿Per qué tant de
paper oficial, si resulta que no ens serveix o
que no l'usam correctament? O ens ho
plantegem seriosament, senyors del PSOE,
del PP, del CDS i de la militància que sigui,
o ens dediquem a altres feines, com poden
ser els balls de saló o els afrocubans. Com
deia la «patrona» de la casa de «senyores
valenciana: «Normalitzeu-vos o aneu-vos-
en». Ara UGT ha fet una proposta válida i
sensata. ¿Servirá de res o seguirem parlant
de normalització anormalment?

marges, torretes i deco-
racions.

—També he restaurat
barraques de roter a Son
Albertí d'en Damià Sas-
tre i he fet una marjada
ben artística al Santuari
de Crácia.

Unes obres que hem
visitat i que reconaman a
sa Torre, diuen qu ela de
Gràcia també val la
pena. Esperam que en
Pep Pollencí continuï
molts d'anys amb la
seva obra i que passi a
la hostória com un dels
millors margers del
terme de Llucmajor.

L-4	 1
MATALASSOS FLEX I PICOLÍN
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Dues fotografies qeu corresponen a la visita de la «Penya Blaugrana» de
londres a s'Arenal.

Futbol amistós internacional

U.D. Arenal, 15- Penya Blaugrana, 1
Papereria Ferrer, O - Penya Blaugrana, 1
La Porciúncula, 4- Penya Blaugrana,2

Tomeu Sbert

L'anunciada visita de la Penya Blaugrana, de Londres, es va
complir. Els anglesos, la majoria integrans de l'ensmentat equip,
espanyols o descendents d'espanyols, jugaren tres partits. En
guanyaren un i en perderen dos.

En la primera confrontació la U.D. Arenal triomfà per 5-1. Els
trofeus foren entregats per Manolo Valenzuela el de l'Ajuntament
de Llucmajor i per Marilena Alzamora el de Viatges Arenal. Fou
homenatjat en Boni Alsina, reben trofeus del «Club Dardos Barsi-
lia», de «Tenis Arenal» d'«Agéncia s'Arenal de Mare Nostrum» i
una preciosa placa dels esportistes de s'Arenal. Boni efectué el

•Ilançament d'honor.
El segon partit el jugaren els anglesos contra el Papereria Fe-

rrer. Triomfaren els homes de boni Alsina, que és el president, per
1-0. Els trofeus foren entregats per joan Vich i Angel López, do-
nats per «Kirofano» i «Carnisseria Germanes Zaragoza».

I arribam al tercer partit. La Porciúncula, 4- Penya Blaugrana, 2.
Els trofeus donats per Associació d'Hotelers foren entregats pel
directiu Pere Canals. També aquell vespre s'oferí un sopar de
germanor a la plantilla anglesa, que per cert no hi acudiren tots al
sopar. ¿Estaven o no emprenyats?. La direcció de «Kirofano»
oferí també un «lunch» a la plantilla d'esportistes ariglesos.

Foren entregats diversos diplomes de gratitud a entitats o gent
de s'Arenal.

Els fitxatges i desfitxatges, aquesta temporada han estat un forat.

Futbol: La U.D. s'Arenal
va perdent partas Tomeu Sbert

Malament se li posen les coses a la U.D. Arenal. Una primera
envestida en qué l'equip es posé amb tres positius i guanyaren
partits als més pintats, ara es troba en zona de descens i amb po-
ques possibilitats de superar el mal moment de joc, encara que
retornás l'entrenador Toni Creus.

La U.D. Arenal és l'equip, per altra part, que possiblement més
jugadors ha fet jugar en una mateixa temporada, de tot Espanya.
Estam devers la cinquantena de fitxatges, i encara fa dues setma-
nes en debuté un altre, un tal Moll que tampoc no adobé res.

Ho sentim per Rafael Gómez Hinojosa, un president tot entus-
siasme i bona voluntat i extraordinari treballador. En Rafael
Gómez, de totes maneres, haurà estat el primer president en la
història que haurà aconseguit col.locar l'equip dins Categoria Na-
cional.

Encara queden alguns partits. A casa contra el Santanyí i el
Cala d'Or, i fora del «Camp Roses» visitar Alcúdia i Manacor. Difí-
cil está la cosa, estimats seguidors de la U.D. Arenal.

Confiem amb un miracle...

«S'Arenal de Mallorca» també a Portugal.

Una platja portuguesa semblant
a s'Arenal de fa mig segle

El nostre amic i col.laborador Tomeu Sbert torné anar de viatge.
Aquesta vegada a terres gallegues i a Portugal. Aficionat a la foto-
grafia, com és en Tomeu, capté aquesta imatge que oferim. Té
una semblança molt forta a s'Arenal de fa quaranta o cinquanta
anys. Una espècie de conxa, sense cap hotel o edificis disforjos.
Naturalesa i poesia. Arenes quasi verges besades per la mar. En
aquest cas per l'Atlàntic. Está salvada la part ecológica, però no
tant la part económica i cultura. Perquè, segons en Tomeu, Portu-
gal está més atrassat que Espanya, pel que ell diu que va veure.

La fotografia está tirada d'un puig-santuari anomenat Porto.



El drenatge limfàtic,
la millor eina per a la
salut del nostre cos

M.A. Prat Rublralta

En els darrers temps una de
les teràpies o métodos que
ha resultat més idoni per al
tractament de l'obesitat, la
cel.lulitis i la mala circulació
ha estat el drenatge limfàtic.
Consisteix en un massatge
específic i manual que treba-
lla sobre el sistema limfàtic
amb un moviment de bom-
beig que produeix una des-
congestió en els teixits i afa-
voreix una major penetració
de l'oxigen a la sang. Cal di-
ferenciar molt bé el drenatge
limfàtic d'altres tipus de mas-
satge més coneguts a casa
nostra. El drenatge limfàtic o
limfodrenatge és moltes ve-
gades, i en el cas de la ce-
1.1ulitis molt clarament, l'úni-
ca manera d'aconseguir uns
resultats bons per als
pacients.

El drenatge limfàtic actua
sobre el sistema limfàtic, un
conjunt de vasos que trans-
porten la limfa, que, com se
sap, és un líquid que circula
pel sistema vascular. Aquest
líquid té leucócits, limfócits i
moléculas grans de greix
que no poden circular per les
venas de retorn. La funció de
la limfa és nodrir les cèl.lules
dels teixits amb les substan-
cies vitals que transporta i
també absorbeix part de les
deixalles del cos humà.

La limfa circula per un sis-
tema de vasos limfàtics molt
petits, situats a nivell superfi-
cial i profund, que sovint es
carreguen o s'embussen a
causa de les deixalles que
arrossega. Aquestes acumu-
lacions d'impureses perjudi-
quen el sistema circulatori de
la sang i són causa sovint de
problemes tan corrents com
la cel.lulitis, les obesitats lo-
calitzades i fins i tot l'estrès.
Aquesta malaltia tan moder-
nai tan estesa és fruit moltes
vegades d'una mala oxige-
nació de la sang que provoca
embotiment, mal de cap, ner-
vis, etc.

Mana expertas

El drenatge limfàtic, que
sempre ha de ser fet per es-
pecialistas acreditats si es
vol aconseguir resultats òp-
tims, també está indicat per
a tota mena de dolors i ma-
lestars que tinguin en el seu
origen un embussament dels
sistemes limfàtics. Per

aquest motiu, als primers
símptomes de malestar, que
poden ser l'avís de desequili-
bris més greus, cal visitar el
metge o l'especialista en lim-
fodrenatge. També el limfo-
drenatge és la millor terapia
per al tractament postquirúr-
gic de determinades opera-
cions de cirurgia plástica, ja
sigui reparadora o estética.

La finalitat del drenatge
limfàtic és la desintoxicació
de la sang, i per tant sovint té
un efecte tranquil.litzant. Per
mitjà d'ell s'exerceixen pres-
sions circulars sobre la pell,
comprimint-la sobre els tei-
xits situats més a l'interior.
Això permet un moviment de
bombeig que descongestio-
na els teixits i neteja la limfa
de tota mena de detritus i
acumulaciosn greixoses. Un
cop neta i oxigenada, la limfa
pot complir a la perfecció la
seva fundó de transportar
substancies per alimentar
regenerar les cél.lules.

Per les seves pròpies ca-
racterístiques, el limfodrenat-
ge es pot aplicar a tota mena
de mals, ja que no té con-
traindicacions i no suposa
mai cap agressió per als tei-
xits del cos, ja siguin superfi-
cials o profunds.

Seria bo que tots acudís-
sim a l'especialista, almenys
un cop l'any, per sotmetre'ns
a alguna sessió de limfodre-
natge, una terapia que a más
de curativa és tonificadora
del sistema limfàtic i per tant
tonifica i neteja el sistema
circulatori. A mas d'aquestes
cures de revitalització, bones
per a tothom i sobretot per a
aquells que sofreixen estrés,
cel.lulitis o mala circulació de
la sang, el drenatge limfàtic
és també una bona neteja
per al cutis, ja que els seus

efectes en els teixits més
profunds del cos repercutei-
xen també en les impureses
del cutis, que sovint només
són una manifestació exter-
na del que passa més endins
del cos.

Cal diferenciar molt bé el
massatge que suposa t dre-
natge limfàtic d'altres tipus
de massatges, cadascun in-
dicat per a un problema con-
cret. El limfodrenatge és una
massatge específic que té
uns resultats espectaculars
en els tractaments contra la
cel.lulitis i les obesitats
localitzades. Campion del torneig amb els seus trofeus.

24 S'ARENAL DE MALLORCA, 15 D'ABRIL DE 1989

PI_ AYA, C1 PA MAI 'e

Elegida «Miss Platja de Palma-89»
Aina Maria Vadell, 17 anys, fou la guanyadora

Tomeu Sbert

Amb organització coor-
dinadora de Pere Salas i
a la plaça de les Merave-
lles de s'Arenal, tingué
lloc la celebració del

concurs anomenat
«Miss Platja de Palma-
89». Molt de públic,
nines guapes partici-
pants, locutori a càrrec
de Toni Gómez, elegàn-
cia per la passarel.la i

èxit organitzatiu.
La guanyadora fou

una guapa de 17 anys,
escultural, simpática,
alta i sobretot ben pro-
porcionada, de nom
Aina Maria Vadell, la
qual rebé 259 punts
atorgats pel jurat. Les di-
mensions d'Aina Maria
són 176 d'altura, té els
ulls verdosos i els cabe-
lls color castany obscur.

La primera dama d'ho-
nor fou Nani Medialdea
amb 250 punts. Nani
també té 17 anys i 1'74
d'altura.

La segona dama d'ho-
nor resultà elegida amb
245 punts Meritxel Cu-

La setmana passada
va tenir lloc a l'Esport
Centre de s'Arenal, el
primer Torneig d'Squash
puntuable pel Circuit Ba-
lear.

belles.
La presidencia del

jurat estigué composta
per Joan Fageda, cap de
l'oposició de l'Ajunta-
ment de Palma, Barto-

La classificació va
quedar de la manera
que segueix:

Subcampió de conso-
lació veterans, Manuel
Arranz (Club Mallorca).

meu Xamena, president
de l'Associació d'Hote-
lers de la Platja de
Palma, Joan Bauzá, re-
gidor de l'Ajuntament de
Palma i altres persones.

Campió	 consolació
veterans, Keatch Der-
ham (Club Mallorca).

Subcampió consola-
ció seniors Keath Der-
ham (Club Mallorca).

Campió consolació
senior, Xavier Pinyol
(Club Tennis s'Arenal).

Semifinalista veterans
J. M. López (Club Ma-
llorca).

Semifinalista veterans
M. Cavaller (Club Mallor-
ca).

Subcampeó veterans
Josep Planes (Cel.lula
Esportiva).

Campió veterans J.
Velarde (Ahmara Eivis-
sa).

Semifinalista senior J.
Velarde (Ahmara Eivis-
sa).

Semifinalista senior J.
Coves (Cel.lula Esporti-
va).

Molts de premis i ob-
sequis reberen les tres
guanyadores, plagues
trofeus, rams de flors,
joies i els continuats
aplaudiment de la gent.

Equip del Restaurant
Tropical de Llucmajor.
Juguen a futbol
d'Emnpreses i van
deis primers a la clas-
sificació.

Moment de l'entrega
del torneu al campió.

Subcampió J. Carles
Balaguer (Jaume III).

Campió Salvador Miró
(Jaume III).

Tennis S'Arenal Esport Centre

Primer Torneig d'Scruash



Malalties d'origen diferent
J.0

Encara que, a vegades, vagin associades
fins i tot, les unes poden ser conseqiiénda de
les nitres, no es pot assimilar de cap manera
una infecció urinária amb una malaltia de
transmissió sexual. Aquestes, conegudes
també com a malakies venèries, són trasme-
ses, exchasivament, per contactes sexuals, i
entre les més conegudes —en els dos se-
xes— hi ha la gonorrea (dolor en orinar i ex-
pulsió de mocosa genital), l'herpes genital
(inflamacions produídes per virus que es 4e-
noten per petites 1 abundants vesícules), la sí-
filis (que és molt greu i si no es tracta pot
produir una parálisis progressiva general), la
blennorràgia (abundant secreció de moc pu-
rulent per la vagina o l'uretra) 1 el xancre tou
(que ocasiona inflamació dels nòduls

deis engonals).
En canvi, les infeccions urináries no solen

ser tan greus. En la dona adulta (no gestant)
la cistitis és la més freqüent. Provoca la infla-
mació de la bufeta de l'orina, alhora que
dóna confirmes ganes d'orinar, però, en fer-
ho, se senten dolors i cremors. En l'home
aduh, en canvi, és la uretritis gonoccócica la
més corrent, seguida de la prostatitis. En la
primera, té lloc la inflamadó de la uretra,
que es troba al llarg del penis, i provoca forts
dolors durant la micció. Per la seva banda, la
prostatitis és la inflamació —deguda a mi-
crobis, com en gairebé tots eh casos esmen-
tats fins ara— de la próstata, glándula sexu-
al masculina que, durant l'ejaculació, secreta
un hquid alcali que forma part del semen.

Es considera normal que la próstata aug-
menti de tamany en eh barons d'edat aun-
lada, arribant a obturar el coll de la bufeta
de l'orina. Per posar-hl remei s'ha de recór-
rer a una intervenció quirúrgica.

La higiene personal és imprescindible, pera ni se'n pot abusar ni s'ha
d'utilitzar segons quins productes
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Les dones, ¿un error anatòmic?
C,ada any es perden 750.000 milions de pessetes per infeccions

urinàries a tot l'Estat

•

Josep Catald

T
ots els uròlegs ho sa-
ben, perquè la seva ex-
periencia i les dades
que van recollint ho

demostren; però potser per la
por a ser titllats de masclistes
empedreits no solen fer-ho pú-
blic. Molts solen limitar-se a in-
dicar que "actualment, que dis-
posem de quasi 150 antibiòtics
, seguim amb la mateixa taxa
d'infeccions urináries de sem-
pre, quan no hi havia aquests
tractaments farmacològics". I
afcgeixen que "estem igual que
estàvem fa uns 50 anys, degut,
sobretot, a la falta de formació
higiénico-sanitaria, peró, sor-
prenentment, pagué es practi
ea en excés i malament".

Peró, de sobte, algun espe-
cialista no s'está de dir-ho cla-
rament. ('om el doctor Ferran
1)alet, cap del Servei de Micro-
hiologia de la Fundació Puig-
ved, i que veu les seva decla-
racions a l'A V Ul corroborada
per l'assentiment explica dels
doctors Gerardo del Rio, cap
del Servei de Nefrologia de la
mateixa i prestigiosa institució,
i del doctor Ferré Fuentes. pre-
sident de la Societat Catalana
d'Urologia, de la Reial Acade-
mia de Ciéncies Mediques de
Catalunya i Balears.

El que afirma Dalet és tan
sorprenent com científicament
cert: "Lamento dir-ho, però per
mi les dones estan pèssimament
constituïdes pel que fa a les
parts Intimes. Efectivament —
afegeix— tenen l'anus, la vagi-
na i la uretra en el mateix pla
anatómic. ¿Sap qué vol dir
això? Dones que aquest, di-
guem-ne error anatòmic, és la
causa de milions d'infeccions
urináries. A l'home, és clar,
això no li passa" matisa.
El fet real és que a l'Estat s'en-
registren anualment entre 2,5 i
3 milions de malalties degudes
a infeccions urinàries. Per se-
xes, la dona és molt més afecta-
da que l'home, i la prova és que
de cada 100 malalts amb infec-
cions d'aquest tipus que visiten
tant els generalistes com els
uròlegs, 22 són barons i 78 són
dones.

Com que les xifres eren sos-
pitades, però no hi ha.via cap
estudi rigurós fet, es va encar-
regar al consulting especialitzat
Bemard Krief un estudi socio-
lògic sobre el tema. El treball ja
está enfiesta, i d'aquí que po-
guem donar dada concretes.
Bernat Rabassa, coordinador
de l'estudi, és prou explica:
"Les infeccions urináries que es
presenten anualment a l'Estat
—eic 3 milions citats— supo

sen,entre cost de medicaments,
honoraris medies, pérdues
d'hores de treball, etcétera, un
total que podem fixar en
750.000 milions de pessetes". A
l'estudi hi han participat 2.113
metges generalistes i 187 urò-
legs, i per tal d'afinar en eh re-
sultats i rebaixar al mínim el
marge d'error, s'ha utilitzat el
sistema Delphi de doble retorn
d'enquesta, per primera vegada
a l'Estat.

Amb desenes d'anys de prác-
tica médica i agafant fort la
seva pipa, el doctor Del Rio, no
es pot estar de dir-ho: "Els nens
gitanos, que van amb el cul a
l'aire tot el dia, tenen moltes
menys infeccions urinàries que
molts bebes ben cuidats de la
clavo alta. I aixes és degut —in-
dica— al fet que l'home s'ha
creat per anar despullat, i el cos
el proveeix de les defenses ne-
cessàries. Però quan es comen-

cen a utilitzar
bolquers de de-
terminats ti-
pus, sabons
d'acidesa bai-
xa, o d'altres
productes, el
que passa és
que seis mata
la flora bacte-
riana protecto-
ra, sobretot a
les nenes, i ja
tenirn la infec-
ció. I tot per-
qué —perdoni
que sigui tant
cru— un sol
gram de femta
té un bilió de
bacteris pató-
gens, que po-
den passar en
gran quantitat

a les vies urinàries que s'han
rentat massa sovint i les colo-
nitzen. Eh problemes, llavors,
són per a nosaltres."

Una dada, potser inesperada,
s'ha obtingut també de l'estudi
sociològic. Es a Catalunya on
els metges solen afinar més a
l'hora de diagnosticar les infec-
cions urinàries. "I no pas per-
qué hi hagi més casos que a la
resta de l'Estat, sinó perqué
aquí ja fa uns set anys que s'es-
tan fent cursets de reciclatge i
posada al dia, i això s'ha de no-
tar d'alguna manera", afirmen
els especialistes consultats.

Permissivitat
sexual

El cap de Nefrologia de la
Puigvert és, realment, un pou
de dades. "Una dona és normal
—per la seva anatomia— que
tingui entre 6 i 12 infeccions
urinàries cada any. ¿Vol mes
dada? Dones, apunti: cada dia
de l'any s'enregistren arreu del
món uns 80 milions de casos
d'infeccions urinàries, moltes
de les quals es podrien evitar
amb una higiene personal ben
entesa. Ep! —afegeix— no cal
descuidar tampoc que aquestes
infeccions constitueixen la mei-
tat de les que s'agafen dins eh
mateixos hospitals, sobretot a
causa de les males collocacions
de les sondes i els catèters."

El doctor Ferran Dalet, per
la seva banda, i amb la perspec-
tiva que li dóna ser el cap del
Servei de Microbiologia de la
Puigvert, avantposa la realitat
científica a les possibles acusa-
cions de masclisme. "D'entra-
da, millor eh tampaxs que les
compreses; però això encara no
está del tot clar. Estic parlant,

és clar, de les compreses que
absorbeixen de veritat i no no-
més a la propaganda. La higie-
ne és el gran punt per frenar la
proliferació d'infeccions uriná-
ries", diu.

Però una higiene íntima ade-
quada. "¿Sap que passa? Doncs
que les dones solen rentar-se les
parts intimes amb detergents
massa alcalins i, a sobre, s'apli-
quen desodorants íntims. Tot
plegat destrueix la flora bacte-
riana vaginal que la naturalesa
els ha proporcionat, i és Ilavors
quan arriben els germens pro-
ce,dents de la zona perineal,
que troben el camí !hure per in-
fectar-ho tot."

Un consell: "Cal eixugar-se
sempre de davant cap a darre
ra, per frenar tot el que sigui
riossible la proliferació de bac
teris de la fcmta."

I una preocupació d'un espe-
cialista en microbiologia (infló
gica: "Diran que sóc un carca.
peró la veritat és que la nova
tolerancia sexual per part de les
dones els provoca mes i més in-
feccions urinárics. ¿Per qué?
Dones per qué, suposem nite eii
llevar-se es dutxa i renta les
parts intimes, però mal' es jove-
neta surten de nit i, en previsió
d'acabar la jornada fent l'amor
amb algun company, es tornen
a rentar i aplicar esprais íntims
abans de sortir a bailar o anar
de copes. El resultat se'l pot
imaginar: la flora vaginal pro-
tectora queda eliminada durant
unes hores, i la infecció pot co-
mençar a fer el seu camí."

Finalment, una disculpa:
"No sóc ni un reprimit ni un
masclista, però no puc mentir
després de veure centenars i
centenars d'exemples de tot
això"



Esports Nàutics

Un estiu amb diversos
campionats organitzats
pel Club Nàutic Arenal

Manolo Manjón

Un cop ha acabat el XX Torneig Princesa
Sofia (XV Stemana Internacional de
Palma), amb una gran presència de regatis-
tes a les instal.lacions del Club  Nàutic are-
naler, aquesta entitat esportiva té previst or-
ganitzar, durant el pròxim estiu, diverses
trobades nàutiques.

Dies enrere, forem a la presentació oficial
del Campionat del Món Femení de la IYRU.
Se'ns comentà que la presència d'esportis-
tes i embarcacions que competiran a les
classes Europa, 420 i TDV podrien arribar a
la centena, ja que, a part de la presència es-
tatal, la representació d'altres estats será
molt nombrosa. Aquest campionat es cele-
brará durant a setamana que va des del 23
de juny al primer de julio!.

Durant el mateix mes de juliol, i entre els
dies 6 i 14, el C.N. Arenal organitzarà el
Campionat d'Espanya d'Optimist. Es pensa
comptar amb la presència d'un gran nom-
bre de joves regatistes pertanyents a les di-
versas federacions territorials.

Ja dins el mes d'agost, des de dia primer
a dia 15, també al club arenaler, s'organit-
zarà el Campionat d'Europa Juvenil classe
Finn. Tal vegada, enaquesta classe, la par-
ticipació d'esportistes siguin un poc inferior
a les anteriors proves, pero, de tota mane-
ra, es creu que les inscripcións assoliran un
nombre acceptable.

Esperem que l'organització, com sempre
per part d'aquest club, sigui óptima i que els
regatistes mallorquins quedin en un bon lloc
en la classificació.
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El metge de capçalera
n el temps que ara vivirn, quan estem
malalts el problema és doble: d'una
banda la pròpia malaltia; de l'altra, la
feina a trobar un metge a punt. Pes-
qué, si el metge és alió que se'n diu
del seguro, poden passar dues coses:
que hàgiu de fer cua a l'ambulatori o

141.11Y. bé que necessiteu el facultatiu a  domi-
cili, 1 no sempre arribi a l'hora. Si arriba oportunament, i com
que no coneix de res el malalt, cal que s'informi  prèviament de
la seva història clínica, i si no li ho expliquen prou bé s'exposa
a equivocar-se. Ni el metge ni el malalt no van segurs.

Però quan es tracta d'un metge particular es dóna arnb fre-
qüència el cas que si el telefoneu divendres a darrera hora, o
dissabe o diumenge, resulta que no hi és, i si ho féu els cinc
dies restants de la setmana, us exposeu que us doni "hora i
dia". "Avui és dia deu, oi? Doncs, miri, vingui el dia tres del
mes vinent". I poden passar dues coses més: que arribat el dia
de la visito el malalt s'hagi curat o bé s'hagi mort.

No és que tingui mania als metges,  però sí que recordo amb
certa nostàlgia el temps en que hi havia metges de  capçalera. I
us parlo de nostàlgia relativa perquè d'això ja fa molts anys; de

quan jo era una criatura.
Els meus avis i pares tenien tres metges de capçalera i de

confiança: el doctor Serra, el doctor Coll i el doctor Torrent
Roig, els quals, tots tres, vivien prop de casa. Quan algú de la
familia es trobava malament, anàveu a bissrAr qualsevol dels
tres metges, i dic que hi anàveu perqué aleshores pocs metges
tenien telèfon, i la majoria dels malalts, encara menys. El met-
ge venia a peu, o bé llogava un cotxe de punt, i mitja hora
després ja era al domicili del malalt, a qui coneixia perqué era
el metge de la familia. "Qué li pasa, senyor Mateu?", pregunta-
va al meu avi. O bé: "Com es troba, senyora Dolors?", a la
meva àvia. "Dones, miri, doctor Serra, des de fa dies em costa
una mica respirar". Bé podia ser que el metge pensés: "Si  això
de la respiració s'arregla, tot anirà bé; ara, si el malalt deixa de
respirar, que Déu hi faci més que nosaltres".

El cas és que el metge de capçalera, dedicat a medicina gene-
ral, entenia de tot, ja que no havíem progressat prou perqué
existís, com ara, l'especialització. T'ho resolien força bé, per-
qué el que volia el malalt és "anar tirant", a diferència d`Ltra
que si et fan mal tres coses (el cor, el ronyó i la gola) no en
teniu prou amb un metge; en necessiteu cinc; el  cardiòleg, l'u-
ròleg i l'oto-rino-laringbleg, a més del radiòleg i de l'analista.

No m'estranyaria gens que algú em digués que en aquells
temps dels quals us parlo la gent es morís més aviat que no
pas ara, però en general no era culpa del metge de  capçalera,
que sempre el teníeu a rná. Era per altres raons que la gent
se n'anava a l'altre món, i sempre hi havia el consol de dir
que "li havia arriba l'hora". Es tracta d'una hora que ens ar-
riba a tots, però a vegades és perquè el metge no ha arribas a
l'hora.

El metge de capçalera acudia amatent al capçal del Bit del
pacient, i el tractava com si fos de la familia: cientificament,
per() també humanament. I àdhuc, en molts casos, assistia a
l'enterrament del seu client. No pas per certificar la defunció,
car d'això ja se'n cuidava el forense, sinó perquè considerava el
mort, però de quan era viu, com un amic. I quedava bé amb la
familia, que sempre 11 agraïa l'atenció i el detall.

Josep M. Lladó

¿«2"	 k̀  Sid4/7	
És una malaltia

infecciosa produida pel virus VIH que, tot
disminuint les defenses del l'organisme, l'exposa al patiment
d'infeccions i altres malatties poc freqúents.
Aquest virus se troba fonamentalment a la SANG, al SEMEN a
la SECRECIÓ VAGINAL de les persones contagiades (malalts
portadorg.

CO"	 441#141"a7
	 Una persona infectada

pot transmetre el virus:
—Pel contacte amb la spa sang.
— Per relacions sexuals.
— Durant l'embarás o el part (de mare a fin). Per tant, perquè

una persona sana s'infecti,e1 virus ha d'esser  capat d'arribar a
la seva sang a través de qualsevol dels mecanismes esmentats.

RECORDI QUE NO TOTES LES PERSONES INFECTADES
PRESENTEN SIMPTOMES DE LA MALALTIA.

04444*• 4445 7/344~1414° 	Totes les persones
poden contagiar-se peró n'existeixen

algunes que, per les seves orcumstáncies, presenten un fl5C més
elevat:

— Drogadiaes per via injectable.
— Homosexuals o bisexuals amb múltiples contactes i distintes

.

parelles.
— Persones que mantenen relacions sexuals amb les referides.
— Els fills nascuts de mares malaltes o portadores.

EN OUALSEVOL CAS, ELS CONTACTES REPETITS
AMB EL VIRUS AUGMENTEN EL RISC DE CONTAGI

0414404,	comisu, 	0444, sacv7
	409 twt40041011t	 Encara no existeix cap

vacuna contra aquesta malaltia ni cap
medicament pot curar-la.

204 	ifijil

um,ywr0/1 	En n7o existir en
444444:¡, „,¿

P411 	l'actualitat ni vacuna ni tractament, el
contagi només se pot evitar si se prenen les mesures seguents:
— Si és drogadicte, deixi'n el costum; en tot cas, mai no

comparteixen ni agulles ni xeringueS.
— Disminueixi el nombre de parelles ocasionals per minvar el

risc d'entrar en contacte amb el virus.
— Si té relacions sexuals amb persones de les quals, desconeix

l'estat de salut, utilitzi SEMPRE UN PRESERVATIU.
— Eviti les relacions buco-genitals si no coneix exactament l'estat

de salut de la seva parella.
— No comparteixi objectes que poden haver estat en contacte

amb sang: xeringues, agulles, fulles d'afaitar, raspall de dents,
utensilis de manicura i atetes objectes personals.

— En cas de sospitar que pogués estar infectat, consulti al seu
metge la conveniencia de quedar embaracada.

“bitsmi
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l virus, quan esta fora

de l'organisme és molt frágil i esdevé
fácilment inactiu a la temperatura de 56°C durant 30 minuts
per l'acció dels desinfectants d'Os comú (Ileixiu, alcohol, etc.)
a concentracions adients durant 20 minuts.
Cal advenir no obstant aixó, que el virus és resistent als Raigs
Ultravioletes.
El virus no se trasmet ni per via respiratóna ni per contacte
social o laboral normal, per tant, sense risc, se por

— Estrényer la má.
— Tenir contactes familiars  (abraçades, candes...).
— Conviure socialment i laboralment amb persones afectades.
— Usar la mateixa vaixella i adrel de casa.
— Usar els servicis higiénics-comuns.
— Utilitzar les mateixes installacions d'esbarjo.
— Donar sang.

2‘4 oc,J144 41' 4 ,.,„irLdA4(4P1141
14441 110, add elv	 4'"4

1.444 d'el 514kv7Consultar al metge de
capcalera és el més adient Avui dia

existeixen proveS de laboratori que permeten demostrar si una
persona ha estat o no infectada.
Les persones amb anticossos anti VIH (prova positiva) han estat
en contacte amb el virus i són, per tant, portadores i poden
contagiar els altres. Es per això que hauran d'adoptar mesures
preventives recomenades pel seu metge.
Peró, la positivitat de la oroya no assegura que la persona hagi
de patir la mataba.
Si la prova és negativa i no practiquen activitats de risc, no cal
confiar en aquesta inativitat i és necessari mantenir-ne les
mesures preventives.

Per obtenir mes informació, pot dirigirse a:

Conselleria de Sanitat 1 Seguretat Social

C/. Cecino Metelo, 18. 7fn 72 29 00.
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Mossèn Josep Armengou i Feliu (Berga 1910-1976) és conegut
arreu dels Països Catalans per la seva obra n Justificació de Cata-
lunya. escrita el 1955 i que va començar a difondre's en còpies
mecanografiades  i posteriorment en diversas edicions clandes-
unes en ciclostil.

Aquest llibre causa un =pacte extraordman: donava fe que
la llibertar és rúnica utopia eternament desitjable. En publiquem
20 citacions espigolades entre prop de 180 que subratllàrem en
el text per a fer aquesta selecció (3a. edició La Malrana 1979).

Heus aci rendreca que precedia el text de «Justificació de Ca-
talunya»
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LES VERITATS DE MOSÉN ARMENGOU:
Han passat 35 anys?

Si la realització de la vera Espanya no és possible, calla
cercar la solució en 114extra Espanya». És més interessant
la solució que l'Espanya (pág. 21).

Per als castellans de pura casta tot allò que és diferent no
pot ésser espanyol (pág. 33).

La política dels Reis  Catòlics —i la de llurs antecessors—
a l'Andalusia conquistada, ben altra de la que empraren
els monarques catalans a Valencia i a Mallorca, conver-
tia la millor agricultura d'Europa en la terra de la fam
(pág. 42).

A Espanya, rics i pobres, amos i obrers, tots pensen igual
respecte a Catalunya. Resulta una catástrofe,  àdhuc so-
cial, que a Catalunya, rics i pobres, amos i obrers, no pen-
sem tots igual respecte d'Espanya (pág. 52).

«Una persona coneguda meya afirma, com una llei de la
història d'Espanya, la necessitat de bombardejar Barce-
lona cada cinquanta anys». Això ho escriví Manuel Aza-
ña... Nosaltres, però, els bombardejats, tenim el dret i la
necessitat de desvincular-nos d'aquesta  història que ens
ha votat al genocidi (pág. 59).

Una monarquia federal no hauria caigut el 14 d'abril del
1931 (pág. 68).

Ningú no podrá queixar-se que molts catalans ha-
gin desertat del catolicisme, i que s'hagin sentit
més catalans que catòlics, quan des de les més al-
tes esferes ens han volgut ensenyar a ésser més es-
panyols que cristians (pág. 111).

Havíem tingut una experiencia multisecular de la possi-
bilitat de convivencia de dues nacionalitats sobiranes
dintre la Corona d'Aragó, i el nostre esperit pactista no
veu que, per assolir la plenitud de la vida nacional, sigui
indispensable la separació (pág. 124).

A Portugal li ha estat més fácil de conservar la indepen-
dencia que no li hauria estat de conservar una autono-
mia (pág. 126).

Sabem que a molts castellans intelligents i comprensius,
els poden doldre les nostres afirmacions. Més ens dol a
nosaltres que tinguem motiu per a fer-les (pág. 144).

ALES JOVENTUTS DE CATALUNYA
QUE SÓN QUI HA DE REFER

LA PATRIA MALMESA,
NOSALTRES,

ELS QUI VAM SOFRIR UNA GUERRA
QUE ENS FOU IMPOSADA,

ELS QUI HEM VIST DECAPITADES
«MANU MILITAR'«

LES NOSTRES MÉS CARES ASPIRACIONS
COM A HOMES I COM A POBLE,

LA GENERACIÓ VENÇUDA,
DEDIQUEM AQUEST LLIBRE

QUE ÉS EL RESUM DE LA NOSTRA
EXPERIÈNCIA

I ÉS EL NOSTRE TESTAMENT.
PERQUÉ ENCARA TENIM

PERQUÈ ENCARA TENIM FE
EN CATALUNYA,

PERQUÈ CATALUNYA
ENCARA NO HA MORT.

Ésser espanyols ... és per a nosaltres un fet  contingent,
en canvi, ésser catalans és «el fet necessari». Si la Pau dels
Pirineus hagués estat la Pa u de l'Ebre avui jurídicament
seríem francesos, però si no ens haguéssim deixat assi-
milar totalment per França, seríem encara catalans. Per
a nosaltres Catalunya és la tesi, Espanya una hipòtesi, i
no pas l'única (pág. 179).

les de
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Delegació dtmnium Cultural

Aquesta és la tretzena página informativa que publiquem a tota la premsa
barcelonina. Voldríem continuar, si ens arribessin suficients ajuts eco-
nòmics.
Per això cal que continuem rebent aportacions a «Anucs de Joan Balles-
teó,. Cte. ct. núm 373-6. Banc Urquijo-Unión. Ag. Rambla. Barcelona.
O bé xecs nominatius al mateix nom.
Apartat 5.069 - 08080 Barcelona.

Dernaneu-nos a l'apana( la col.lecció de les pagines publicadas.

La formació ideológica és vera formació perquè
ateny tot l'home: intel.ligencia i voluntat. Una ideo-
logia verament assimilada engendra una fidelitat
(pág. 197).

No considerem prescrit l'Estat Català que fou enderro-
cat el 1714 (pág. 201).

Després del 16 de febrer de 1936 tots notàvem que Ca-
talunya era un oasi enmig de l'infern semiafricá que  co-
mençava d'ésser Espanya. Catalunya intuïa  el seu veri-
table destí. Hom endevinava que l'Estatut podia arribar
a ser bastant més que una satisfacció romántica...
(pág. 209).

Mai més els partits catalans no han de col-laborar amb
la política espanyola sense imposar condicions. Com vo-
lem que els altres ens reconeguin una personalitat na-
cional si nosaltres obrem com si no en tinguéssim?
(pág. 257).

... una terminología més exacta anomenava les Espanyes
al conjunt dels pobles peninsulars... Catalunya no era
una part d'Espanya, sinó que constituïa ella sola una de
les Espanyes. Catalunya era una Espanya a part (pág. 261).

Sabem que els petits països europeus són model de bon
govern, de vida lliure i democrática, i de benestar
(pág. 283).

l'autodeterminació... és una qüestió de la més estric-
ta justicia, no una qüestió de gustos i encara menys de
generositat. Catalunya entra a la unió amb el pacte irn-
plícit de mantenir la seva sobirania.
Aquest pacte Espanya l'ha trencat unilateralment
(pág. 288).

més necessita econòmicament Espanya de nosaltres,
que nosaltres d'Espanya. La unitat per ells és un negoci
(pág. 294).

Nosaltres considerem la guerra declarada corn l'únic
procediment inadequat per a la separació (pág. 296).
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Tots protagonistes Tombats a la molsa

de la política	 Etiquetats
Dia 30 de desembre de 1988, el Papa Joan Pau II signava una exhor-

tació apostólica sobre « els laics cristians»; va ser el tema de la reunió
del Sínode dels Bisbes de 1987. El document s'ha presentat fa unes po-
ques setmanes.

El Papa fa notar que el camí postconciliar dels feels no ha estat exent
ni niancát de dificilltats i perills. En particular recorda la temptació se-
güent: Interessar-se el seglar només o tan marcadament per les tasques
i els serveis a l'interior de l'església que a la práctica signifiqui una deixa-
desa de llurs responsabilitats especifiques en el món professional,  eco-
nòmic, social, laboral, cultural, polític, etc. I el laic —no ho oblidem—
está dins aquests móns per transformar-los, perquè servesquin la frater-
nitat, la coneórditt,"la justícia, la felicitat, com la sal o el llevat. Aquests
són els llocs on viure com a cristians.

De la carta del Papa posaré en relleu el número dedicat a la respon-
sabilitat deis seglars en la política. Per animar cristianament la convi-

vència, la societat, els problemes i les solucions del poble —en el sentit
de servir la persona i la societat— els feels laics no poden abdicar de
cap de les maneres de la participació en la «política», és a dir, han d'es-
ser-hi en la variada acció social, legislativa, administrativa, destinada a
promoure institucionalment i organitzadament el bé comú. Tothom té el
dret i el deure de participar en la política, de forma diversa i comple-
mentària segons nivells, tasques, possibilitats, necessitats, etc.

Ni les acusacions d'árribisme, d'idolatria del poder, d'egoisme i de
~oció nó justifiquen ni l'absència, ni l'escepticisme dels cristians en
relació a la cosa pública. Encara que es comprenen les raticéncies. Ara
be, per no esser acusat de tota aquesta tira de desqualificacions, es ne-
cessari que el polític tengui criteris, carrrins i esTils ben definits.

El criteri bàsic és la consecució del bé comú, el bé de tots i de cada
u. El camí consistéix en la defensa i promoció de la justícia amb espe-
rit de servei, cosa impossible sense competència i sense jugar net i trans-
parent, cosa que la gent exigeix. Per això s'han de superar els perills i
les temptacions de desll¿aitat i mentida; les mans foradades dels doblers
públics a profit d'uns pocs o amb Intenció de crear gent depenent, l'us
de mitlans illfits ó discutibleg per conquistar, mantenir-se o augmentar
el poder a qualsevol preu. No cal dir que s'ha de voler sincerament i re-
clamar la participació activa i responsable de tots en la vida pública.
De tots i de cada u. De tots els partits i grups. Cristianament no es pot
negar aquesta participació amb l'excusa de majories o minories, amb
l'excusa dels vots, amb l'excusa de la democràcia. Tots i cada u en som
destinataris i protagonistes de la política.

Bartomeu Bertnassar

La gent acaba de sortir de l'església en un dia assolellat de prima-
vera. Són els convidats a una boda. Tothom va d'allò més ben vestit
mentre espera la sortida dels nuvïis, xerra animadament a l'esplanada.
En aquesta escena es produeixen tres fets de característiques semblants:
na Joana  renya el seu marit qui, despistat com sempre, no s'ha adonat
que mostra l'etiqueta de la camisa; la mare d'en Miquelet corr darrera
del seu fill per tal de dissimular-li l'etiqueta dels calçons; na Magdalena
diu, a cau d'orella, a la seva amiga AMa, que se li veu l'etiqueta de la
falda que es comprà fa un parell de setmanes.

Aquesta situació imaginaria —o no tant— correspondria a un mo-
ment cronològic anterior, a una época que podríem anomenar se't veu
l'etiqueta!, contrastant amb l'actual definida per no se't veu l'etiqueta!

Abans hi havia una certa diferencia de qualitat i disseny entre la roba
bona i aquella que no ho era tant, o millor dit, entre la roba cara i la
roba no tan cara. No era precís, per tant, anar mostrant l'etiqueta del
producte a ningú. La qualitat en el vestir es notava o, almenys, s'intuïa.
Ara, emperò, la tecnologia ha aconseguit que no sigui fácil diferenciar
la qualitat d'una marca cara d'una altra que no ho és tant. Hom pot anar
ben vestit sense necessitat de- gastar els seus doblers en marques. o dis-
senyadors cars i conegudíssims. Per això, per tal de diferenciar una cosa
de l'altra, s'imposa mostrar l'etiqueta del fabricant al públic, on hi figura
la marca o el dissenyador i les característiques tècniques d'una peça
que, per ser més cara, es suposa que ha de ser més exclussiva, almenys
per a un pareil de milions de persones.

Ens etiqueten. Es aquesta la solució que semblen haver trobat les
marques de qualitat —llegiu cares— per diferenciar els seus productes
dels altres que no tenen tanta anomenada. Copiar la qualitat no és delicte,
però copiar una marca sí que ho és i, per tant, la solució de l'etiqueta és
incontestable. Passa que una etiqueta sempre resulta antiestética —o al-
menys hauria d'esser-ho—, però es veu que això no suposa cap incon-
venient de cara al públic que, orgullós, exhibeix sense manies el seu cer-
tificat de garantia cosit als seus jerseis o les seves camises de moda.

El proper pas de l'exclussivisme, quan dur una determinada marca
per destacar ja no sigui suficient, será no llevar el preu als productes
tèxtils, per tal de poder demostrar, en forma clara i precisa, els doblers
que ens han costat una camisa o una americana. Coses de la postmoder-
nitat.

RAMON TURMEDA

011es i greixoneres,
siurells, gerres i altres
carriportal. Mil peces per
mostrar i vendre. 011ers i
visitants; venedors i ba-
doques; artesans i curio-
sos. Ens trobam a la Fira
del Fanc de Marratxí,
cinquena edició.

Diumenge, cinc de
març, a les tres i mitja de
la tarda. Interior del res-
taurant de la Fira: Els re-
presentants de la Prem-
sa Forana tenen una tro-
bada de les seves. Des-
prés d'haver trullat tot el
matí pel terme marratxi-
ner, fan animada sobre-
taula sota el signe de la
curolla compartida.
Corre el café i el conyac
mentre a fora segueix
imperant un sol inusual
per a l'època, implacable
e impecable, i, tanme-
teix, joiós.

Com joiosa és la Músi-
ca que ens acompanya,
ben viva, ben Nostra. La
tertúlia ha amainat per
paladejar atentament
l'obsequi que ens fan els
sis components del Grup
i els dos Xeremiers de
Sa Calatrava. Ens ofe-
reixen les cançons dels
seus darrers discs —Ball
a sa Plaça, Música Nos-
tra; i Xeremiers de Sa
Calatrava, la Colla del
mateix nom—, hábil-
ment mesclades amb
perdurables creacions
anteriors.

Com els ollers amb el
franc, ells són artesans
de la Música. Mestres
experimentas que ju-
guen amb el seu ele-
ment, donant-li cos i
forma, transformant-lo i
oferint un producte,
amatent del tot, que ens

resulta nou sense haver
perdut ni un punt de l'es-
perit ni de l'encant d'a-
quelles arrels populars
que el forjaren.

El fanc portolá i la Mú-
sica nostrada, units i
compartits per unes

hores, ens han aportat
creació i recreació, con-
jugant un lúdic binomi.

Biel Massot i Muntaner
Pórtol, març del 1989

(Per a la Premsa
Forana de Mallorca)

En poques paraules 

Tradició, música fanc a Marratxí


