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PREU: 75 PTES.

Jaume Martorell presumte
au tor de l'atemptat a TV3
Jaume Martorell, ex-soldat de la Divisió

Azul i venedor de juguets en l'actualitat, és
el presumpte autor de l'atemptat al repeti-
dor de TV3 situat a Alfábia.

Martorell, conegut pels seus exhabruptes
anticatalanistes, declara, aquests dies pas-
sats, que “cremaria tots els catalanistes a
la plaga pública», encara que posteriorment
no va voler ratificar aquestes paraules. Així-
mateix, és conegut per les seves continua-
des cartes al director als diaris de Palma, in-
sultat i despreciant tot alió que soni a català.

Jaume Martorell —al qual ja li han posat

el malnom de «Calme Mixtorell», per la
seva afició al foc— ha estat reconegut a la
ronda d'identificació efectuada als jutjats
per part d'un testimoni que es trobava a Al-
fábia «per raons de feina».

Voltor S.A. i l'Obra Cultural Balear s'han
constituit en acusació privada, així com la
Universitat de les Illes Balears i nombrosos
particulars. De moment, tot sembla apuntar
cap a Jaume Martorell, el qual, segons
diuen els diaris de Palma, de cada dia es
pareix més a un nou «Ruiz Mateos», aques-
ta vegada a la mallorquina.

Estam cansats de sentir-nos dir que els
quins som, com bons illencs, introvertits i un poc dei-
xats. Que tenim una energia vital de peix en conserva
i que, encara que siguem bons comerciants i bons
intel.lectuals o artistes, no tenim prou ffirces ni per
governar-nos a nosaltres mateixos. Per això —estam
cansats de sentir-nos dir— hem venut o llogat gaire-
bé tota i gairebé tota la riostra memòria de poble
(que és allò que se sol anomenar Cultura).

Resultat, però, que d'un temps ençà diversos gru-
pets de rnallorquins trencam del tot aquests esquemes
tòpics i reivindicam amb veu neta i sense complexos
la nostra voluntat de ser com som i de comandar Ma-
llorca, i és llavors quan molta de gent (bona gent ma-
llorquina, clar) es posa les mans al cap i diu que això
no pot ser ?que som uns exaltats i uns fanàtics.

Qui són els agressors?
Bona gent mallorquina que tracta de «delinqüents»

i quasi de ‹derroristes» els quatre jovenots que, més
que res per fer bulla amb toponímics escrits en  caste-
llà. Bona gent mallorquina que, mal educada per
anys d'Ensenyament Parcial, Diaris Tendenciosos i
TVE, consideren una «traició» el nostre reconeixe-
ment de qué la Cultura Mallorquina és una parte de
la Cultura Catalana i ens consideren «invasors» (a
nosaltres, mallorquins com ells) de la nostra pròpia
terra; i això perqué pmcuram que arribin fins aquí
Diaris, Llibres o TV en la Llengua que hem parlat de
sempre i que és reconeguda Oficial fins i tot per les
Lleis que tenim ara.

ra que ningú tengui l'obligació de veure'l si no li
agrada. I que no venguin els hipòcrites a dir que això
és un cas aïllat. Primer perquè no ho és (hi ha moltes
més agressions, fins i tot físiques, documentades) i
segon perquè encara que només actuen així escamots
minoritaris, són la punta d'un iceberg de prejudicis i
pretensions irracionals que, fins i tot a nosaltres, ens
volgueren inculcara les escoles franquistes.

Però aquest acte vandàlic té també una altra lectu-
ra que no hem de deixar de banda. Els que en nom
d'España i de la Lengua Castellana valen subjugar
els mallorquins ja no estan tan segurs d'ells mateixos
ni, molt menys, de nosaltres. Encara que ha controlin
quasi tot se Senten amenaçats i han començat a
posar-se nerviosos.

Perquè a Mallorca hi ha un ferment autèntic difícil'
d'extingir i que reviscola de mica en mica: Federa-
cions de Partits Nacionalistes, Campanyes de l'OCB
en favor de la Normalització Lingüística, recollida de
niillers de signatures exigint les CoMpeténcies d'Edu-
cació per a la Comunitat Autónoma... Tot això (poc
pera cert) ha fet que els immemorials depredadors de
la nostra comunitat hagin perdut els papers i, en el
cas que ens ocupa, hagin tornat al sistema de civilit-
zació per la violencia que és el que han practicat més
habitualment.

Vist així, i tenint present que barbaritats com
aquesta encara desqualifiquen més aquells que les
practiquen, els mallorquins podem suposar que no
estam tan malament com pareixia. Ningú ens impe-
dirá tornar a veure aviat 7'V3 i , aquest pic, amb l'afe-
gitó del CANAL 33. Perquè si n'hi ha que es molesten
a cremar-nos un repetidor és que tornen considerar-
nos importants i això vol dir que tenim intactes
possibilitats d'erigir-nos, algun dia, en els amos prin-
cipals del nostre destí.

COLLECTIU PA U CASA.SNOVES

Per a ajudar a desfer aquest equívoc tan comú és fa
necessari dir públicament que, en realitat, tot és a
l'inrevés. Els vertaders intollerants llingüístics, els
racistes més purs, els que no poden suportar que aquí
parlem mallorquí quan ens vengui de gust i que es-
coltem les emissions de TV en català perquè així ho
hem decidit són gent que s'expressa en nom d'España
i de la Lengua Castellana, encara que, per embullar,
molts de pies es disfressen de «mallorvuinistas». Són
els mateixos que, emprant per únic argument una
llauna de bemeirla, han uolgut r4n c9p ,més i ,sense
aconseguir-ho, fer-nos callar.

Perquè a l'hora dels aclariments, el fet real que ha
motivat aquest article (el covard atemptat contra el
repetidor de TV3 pagat pels mallorquins) serveix per
desenmascarar els vertaders agressors que hi ha a
aquesta terra. Ja no els basta tenir dos canals en cas-
tellà i fer lleis perqué les televisions privades només
puguin ser en castellà. Ja no els basta que tots els
diaris de Mallorca i, pràcticament tota la radio, es
facin en castella. Ja no ets basta que tots els poders
fàctics: l'exercit, la policia, els grups financers, poden
consentir que hi hagi un canal de TV en català enea-



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

Bombera 	 281250-290017
Residencia de l'assegurança social 	  289100
Creu Roja de Can Pastilla 	  264040
Policia Nacional 	  091
Pulida Municipal 	  092
Policia Municipal de S'Arenal 	  490503
La Porciúncula 	  260002
Tele-Taxi 	  401414
Radio-Taxi-Platja 	  755440

A la part de

Llucmajor

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

	

Taxi   263745-263538
Parròquia 	  263265
Aigua potable a domicili 	  261426
Associació de Veinats 	  265005
Grues Sampol 	  264193
Servici Municipal d'aigues SOGESUR 	  262493

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

BOLLETI DE SUBSCRIPCIÓ

Nom 	

Carrer 	

Població 	  Tel. 	

M'interessa una subscripció:

O SEMESTRAL 900 Ptes.

Forma de pagament:

Rebut domiciliat a un Banc

Banc 	  Suc. 	

Compte n.° 	  Titular 	

Comptat	 Firma

Ompliu aquesta tarja i enviau-la al Camí

Camf de les Pedreres, 132,s'Arenal

ELECTRÓNICA 	Sotiste+

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

Radio de cotxes.

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

OPTICA S'ARENAL
JA NO CAL ANAR A CIUTAT

PER SES ULLERES O LENT1LLES
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nal. Edita: Associació de Veïns. Director: Mateu Joan i Florit. Depasit Legal
PM-473-80. Imprimeix Hora Nova, S.A. Publicitat i subscripcions: Camí de les
Pedreres, 132- Apartat de correus 124 - 07600 - s'Arenal de Mallorca. Teléfcin:
265005.
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Marginació
A tots els forasters i a

tota aquella gent que de-
mana T 12 en castellà, als
«demòcrates» incendia-
ris, als servidors del cas-
tellanisme en general i als
feixistes en particular:

TV2 no margina els
castellans: margina els
mallorquins. Ells ja tenen
TV1 en la seva !lengua i la
nostra únicament com-
parteix la programació de
la segona cadena TV2
hauria d'esser —tal com
ells volen— tota en cata-
là: una per hom. I tal volta
preguntareu: «O es que
no hl ha TV3?». SI, efecti-
vament, hi era. Però TV3
l'hem pagada nosaltres.
Jo mateix hl vaig aportar
10.000 pessetes I a la se-
gona també hi tenc dret,
com a mallorqu f.

Si volen televisió en
castellà, que se la paguin,
com ferem nosaltres, i
que recordin que si
aquesta Comunitat Autó-
noma no els agrada aixt
com és, a nosaltres tam-
poc no ens agradan ells.
Així que ja ho sabeu, a
Espanya hi ha de tot, a
qualque lloc vos hi troba-
reu bé.

Alemany Desxerrar

Atemptat a
TV3
L'atemptat al repetidor de TV3
ens ha d'ajudar a fer unes sen-
zilles reflexions:

Tenim dins Mallorca ene-
mies de la nostra !lengua, que

són per tant, enemics de la
nostra cultura, de la nostra te-
rra i del nostre pode; volen
substituir la nostra Mengua per
la seva (que, tot i esser impo-
sada, nos hem respectat
sempre), 1 voten substituir, per
tant, el nostre poble pel seu. I,
fins I tot, estan disposats a
fer-ho per la force, -manu mili-
tad", fent us del terrorisme,
tambalejant la convivencia i la
democrácia.

Una llengua i una cultura

tan riques, iniciades per la plo-
ma universal del mallorquí Ra-
mon Uull i defensades i conser-
vades per un poble valent du-
rant set segles, no es retran da-
vant el foc d'uns nazis o d'uns
feixistes.

Mallorquins: defensem la
nostra !lengua mot a mot i la
nostra terra pam a pam.

Tonl *pul I Francia* Marqués

Condena per
l'atemptat a
les
instal.lacions
de TV3

Volem manifestar la nostra
més absoluta condemna davant
l'atemptat covard i anònim
sofert per les instal.lacions de
Voltor S.A. a Alfábia, que ens
permetien (esperem que ens
ho tornin a permetre prest)
captar les emissions de TV3.
Aquestes instal.lacions, ara des-
trúides, foren pagades amb els
doblers de molts/es de
mallorquins/es que s'afegiren a
l'aportació económica realitza-
da per les institucions públiques
d'aquestes Illes. Els herois que
dugueren a terme l'acció pastu-
ren entre els mateixos que s'o-
posen a qualsevol presencia pú-
blica del català al nostre país,
els que utilitzen suposades bre-
gues lingüístiques per mantenir

la colonització lingüística de
l'espanyol a ca nostra.

A aquesta casta de gent no se
li ha de fer Hm entre nosaltres.
Si no els agrada com som i com
parlam ho tenen molt bo de
fer: prendre portal. Ja n'hi ha
prou de deixar-nos apedregar
les teulades pel véinat. És arri-
bada l'hora de no sentir-nos
pus uns externs a la nostra illa.

Finalment, demanem que
les distintes administracions pú-
bliques (municipals, autonòmi-
ques o estatals) es facin cartee
de les despeses que ocasionará
la reparació de les instal.lacions
afectades. I també que siguin
vigilades tal com ho són les de
TVE al mateix puig d'Alfábia.
Coloms a la Sala. Felanitx.

Tots contra el
català

Aquí «tots» no vol dir tothom,
vol dir de totes bandes, dels
caps de la metrópoli i dels indí-
genes a sou.

Fa un any patíem una agres-
sió-en forma d'interferències al
Canal 33, que va haver d'acabar
amb la humiliació d'haver de
plegar i deixar-ho per a un altre
any sense que ningú digués ni
mu. Curiosament, ja fa anys
que va engegar-se el segon

canal de ETB (Euskal Telebis-
ta) sense que el govern espany-
ol, que deu tenir més ben consi-
derats els bascos que els cata-
lans s'atrevís a cap aceió sem-
blant (en un altre aspecte
aquesta circumstància ja té un
precedent en l'Amnistia del 77
que va discrminar els presos ca-
talans «perquè eren indepen-
dentistes» i només va afavorir
els presos d'ETA, ves a saber
per qué!) Evidentment la re-
sposta final de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
va ser de submissió, humilitat i
seny.

Dones la huía d'aquest any
resulta ser que «dificultats tèc-
niques fan pràcticament impos-
sible la recepció de la Televisió
Valenciana al Principat, i és
clar, Ilavors també hauran de
cessar les emissions de TV3 al
sud de Tortosa». Això vol dir
que la TVV no hi cabrá en l'es-
pai radioeléctric parqué aquest
está reservat per a tres televisi-
ons privades espanyoles que hi
ha previstes l'any vinent
parqué a casa nostra algú ens
ha assignat en la quiniela un 2 a
5 a favor dels visitants. És a dir,
que la necessitat que tenim de
tres nous canals en espanyol
ens impediran de rebre la TVV
al nord i la TV3 al sud.

Sobretot, prudencia i mode-
ració, que estem intentant con-
solidar el regionalisme. Manel
Sir. Barcelona.

Cartes
Aquesta quinzena ens han arribat cartes a dotzenes. Només publicarem les més curte-

tes, ja que el nostre periòdic te un espai limitat.

RÀDIO ASSOCIACIÓ
DE CATALUNYA

105 -



A questa setmama Marlowe ha
aprés I a !tic& de vegades val rnés
anar fent que no ser famás i estar
d'actualitat. Ha remugat tant

com ha pogut, pera al final ha •: accep-
tat que al:o3 de les .Rks té mal , , o ,, fins i
tot amb un ángel de I a gtuda I és que té
penques k oostr el pr~ Caffellas surt a
primera plana perqué ha hagut de pw
una andanada al govern de k Terra dEri-

71zirlieas, dla surten piatafonnes kkokgico-
com si fossin esdata-sangs; els

hotelers veten un firtur esquifit no hi ha
déu, ni bes* ni beata que ho ackreizi un
poe En fi, una seanana de coctekra

Tot i les sotragades, el gos feia honda, ja

Disaiminadors i
racistes

dic. Fins que va Ikgir lo noticia Aleshores:
—Aura ata) és una terra de torraco-

lbris. Ara resulta que han crea unaassocia-
ció per defensar "la llengua de Cervan-
tes". E • nés un tal senyx Ruiz,
que diu , cosa.. Qué hi trobes, tu?

—Que no deu haverileg mai Cervan-
tes, evidentment, i que ni sInTfria qué va
dir de Tirant lo Blanc.

—Ja. O sigi4 que la burrocntia colonial
boira al caner. Es això? Doncs des de la

perpectiva d'un gos, ho tenim cru: abca té
tots els simptomes d'una actitud
Peniué, a més, saps qué diu el senyor
Dones que els malbrquins discriminen els
castelknorparlants i que som racistes.

—Dastima, perqué a Madrid tothom em
xerra castelk i no he notat res --dic una
mica irdnic

—Conyes a banda, jo me'n vaig a Ma-
drid a fiindar litsociació Ramon Llull en
def i de b lkng.ua catalana O l'Ausias
Marc, més igual el nom. Tu creus que lAi-
na Moll ¡el conseller Guitart en voldrunser
socis...?

I Pie deixat fent malews. Els airedales
en aquestes fiies.

Antoni Serra

ECOMPRISALOGA
EINISDEBRICOIAGE&MATERIALPRIALIAR

ELESDELCAMMEESDECONSTRUCCIÓ,IMÉSCOS&S.,.

BITS «N» BO%
CA1RER DE L'EXERCIT  ESPANYOL, 47
TEL.: 266832 S'ARENAL DE MALLORCA

Gokl:
SABATA
	

carretera militar, 299
INFANTIL I
	

telèfon: 26 15 72
JUVENIL
	

S'ARENAL - MALLORCA

Si per la diversió de
tota la familia, Aquacity,
S'Arenal, torna obrir les
seves portes. A partir del
pròxim dimecres podrem
tornar gaudir de totes les
seves atraccions exclu-
sives:

El RIO BRAVO, amb
els seus 180 metres de
recorregut que davallen
des de la muntanya.

Els KAMIKAZES, cer-
qué coneixis l'emoció
amb intensitat.

Els BONZAI, amb les
seves pendents de verti-
gen.

Les PISTES BLANES,
4 carrers de 75 metres
de caiguda lliure.

El CANAL DE SURF,
per relliscar sobre les
ones.

I si vols més ones en
tenim de fins a 1,40 me-
tres a la nostra auténtica
PISCINA DE LES
ONES.

Per als més tranquils
tenim el RIU DE LA
MANDRA, on l'aigua cir-
cula a 20 Km/h; o el
LLAC DE LES ATRAC-
CIONS per als romàntics
de sempre.

1 si vols un dia de
relax, et pots passejar
pels 45.000 m 2 de gespa
on hi ha més de mil pins.

1 n'hi ha encara més i
més: bars, cafeteries, un
excel.lent servei de res-
tauració, un fabulós cen-
tre comercial. I encara
més, perquè Aquacity és
un vertader paradís de la
diversió. Segur!

CI
L'EDEIAL

TORNA
OBRIR LES

SEVES
PORTES

OBERT DES DE LES 10 HORES

EL MAJOR PARC  AQUÀTIC DEL MÓN.
SERVEI DE BUS

PLAÇA D'ESPANYA - CA'N PASTILLA - S'ARENAL - AQUACITY
CADA 20 MINUTS

AUTOVIA PALMA-S'ARENAL, KM. 15- UF.: 490704 MALLORCA
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TV3 i el foc
Per fi, ja era hora.

En el cor de moltes perso-
nes, sabíem que més prest o
més tard hauríeu d'actuar. Així
ha estat.

Una fòbia repugnant, prete-
sarnent fonamentada, us ha
inspirat. El foc ha fet la resta.

Ara ens parlaran deis mi-
lions que costará la.reparació,
de les investigacions. dels ates-
tats, de les reivindicacions...

De part meya (alíquota a les
10.000— Pts. que vaig aportar
en el seu dia al projecte Voltor)
us don l'enhorabona. Tant me
fa que canteu el "Cara al Sor
com que entoneu la "Marxa
Retal", sous uns temxistes i
com a tals, que les pàgines de
la història que recullen els into-
lerants us facin de liosa, i en
elles l'epitafi d'exterminadors.

De la feina sud el profit.
Fr.d.ricommelFumeng

Si és que amb l'ús de la
/violència

pensen reprimir la Ilengua,
mai per força podran treure
allá que amb tanta

/paciència
guanyaren els nostres

/passats:
són les nostres

/tradicions,
d'un poble que té raons
per sentir-nos ofegats.

La data del vint-i-dos
cremaren el repetidor,

Terrorisme
espanyolista
L'indignació del conjunt

de ciutadans de les Illes és
majúscula davant l'atemp-
tat terrorista contra TV3.

Creim que ja n'hi ha
prou, tot alxó ens fa recor-
dar el temps de la dictadu-
ra.

la nostra televisió,
en un acte vergonyós.

Es l'escombria forana
que amb mala fe ens ha

/invadit,
i a aquests avui els dic:

«Sou a terres catalanes».
No podran cremar el desig,
que és la llibertat d'un

/poble,
que lluita amb cultura noble
i que mai será abolit.

Rosa Costa i Soles

La llibertat d'expressió
ha tornat ha esser víctima
de l'opressió espanyolista.
No volem esser més una
colònia espanyola. I encara
n'hi ha que gosen reivindi-
car més televisió en caste-
llà.

PaYsos Catalans libres!

EBP 1 PUB

Sobre las
declaracions
d'un presumpte
terrorista

A Jaime Martorell i com-
panyía.

A la fi, ja ho sablem, ja
s'han destapat els energú-
mens del esperpéntic Cen-
tro Cultural Mallorquín, ja
han mostrat el llautó, ja han
fet coneixedor llur sòl
afany: esborrar qualsevol
vestigi de mallorquinisme,
d'anihilar la 'lengua, la cul-
tura, la consciència nacio-
nal deis habitants d'aquest
racó dels Països Catalans.

Ja hem pogut compro-
var, amb la detenció del
seu capo 1 les seves decla-
racions, que no és més que
un vell nazi, nostàlgic i em-
peldít, que rera la pèrdua
de la batalla de Berlín,
només ha pogut fer, sino,
polir les seves gloriosos
medalles de SS a la Divi-
sión Azul, (declaracions
Baleares 2-5-89).

Jaime Martorell amb les
seves afirmacions de fei-
xlsta 1 de falangisme, per
ventura, haurà obert els
ulls a qualque mallorqul
que, víctima de la ignoràn-
cia o de la incultura —en
que aquest Estat opressor
té sobmessos als habitants
de Les Illes hagués pogut
arribar-se a creure que els
defensors de Mallorca eran
aquesta colla de franquis-
tes caducs, terroristes (en-
cara presunts). Idó bé, que
vengui, els mallorquins
l'esperam. Orden Negra,
Conoli i companyía ja els
han testades les singlades,
és a dir, vius i ungles. No
será com el repetidor que
estava desprotegit, aixi era
molt fácil...

En Joanet de Sa Gerra

Endavant
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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
Capità Ramonell Boix, 48 - Tel. 247417 - 07006 ES MOLINAR
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almacenes
femenías

Almacenes Femenías, S.A. Materials de Construcció

POL1GON DE LA VICTORIA:
Gran V ia Asima, 1 - Tels. 20 47 62 i 20 47 02

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

S'ARENAL:
Carrer de Diego Zaforteza, 1 - Teh. 26 00 87 ¡49 16 11

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

El prestigi aconseguit per
ALMACENES FEMF,NIAS

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 i paviments,

no només pels seus bellíssims dissenys
sitió 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 1 internacionals.

Mala llet amb intenció
Andreu Baulá-Revista «Mel i Sucre»

La lectura quotidiana de la premsa que es
publica a Palma ens demostra que la dita de la gent
major que "tots els diaris diuen el mateix" és falsa.
Si llegim amb atenció les notícies, els editorials,
els articles d'opinió o les caries al director, ens
adonam que tot segueix una mateixa línia preesta-
blerta pels editors i directors dels mitjans infor-
matius.

Aquesta línia informativa fins ara es mate-
rialitzava primordialment als editorials i als arti-
cles d'opinió. Quedava lliure, relativament, de la
línia manada per l'empresa periodística la secció
més popular i més llegida d'aquests. Em referesc
a la secció dels successos. He emprat un verb en
temps passat perquè també hi ha arribat la línia
marcada per les altes instàncies de l'empresa.

La secció de successos o succeïts tradi-
cionalment s'ha realitzat per periodistes en perí-
ode de pràctiques o per periodistes sense cap afany
de superació o d'anar escalant posicions en
1 'estructura del periòdic. El llenguatge que fins ara
han emprat aquests periodistes és un llenguatge
concís, descriptiu, parc, a base d'inicials, d'edats
i de notes de premsa que facilita la policia. Un
llenguatge que canvia molt d'un mitjà a un altre
fins i tot, d'un lloc a un altre. Es tracta d'una secció
en qué la cosa més important són els gran titulars
que remarquin uns fets espectaculars que han
succeït.

Però, tot això está canviant i hi ha qualque
mitjà que empra aquesta secció per complementar
la seva línia anticatalanista, de la qual és el màxim
responsable el periodista Antoni Alemany.

Aquest periodista, ex-assessor del president
Cariellas a la passada legistatura, conegut per les
seves disputes amb altres periodistes, rei dels
pseudònims (Salutati, Tiresias, Nadir, etc.), és
l'exponent intel.lectual de 1 'anticatalanisme al seu
diari, "El Día-16", jales tertúlies periodístiques de
RNE-Ràdio 4. I ara, com que no li bastaven totes
les seves trones per predicar les seves idees: les
seccions de "Tiempo de primavera", "Discorsi",
"Breus", "Perlas", la tertúlia de Ràdio 4 i els
editorials del seu diari, ha decidit fer arribar la seva
doctrina als successos i, si no ho creieu, vegeu-ne
un exemple prou explicatiu.

El dia 15 de març de 1989 es podia llegir,
com a encapçalament d'una notícia, la frase
següent: "Un catalán estafa 13 millones con che-
ques robados". Aquestes paraules estaven escrites
en lletres grosses, lletres de titular de notícia. Més
endavant, a l'explicació de la notícia, es deia que
el català s'anomenava José Manjavacas Blanco.
En principi, ens podem fixar en dues coses: per al
diari és més important el continent que el contin-
gut, l'autor que el fet, la "nacionalitat" de l'autor
que els doblers estafats. Al mateix temps és curiós
d'observar com són de "genuïnament catalans" els
cognoms Manjavacas i Blanco; almenys si fossin
Menjavaques i Blanc seria creïble, per?) amb els

que porta es fa difícil creure que sigui un "catalán".
Sembla més bé que sigui un xarnego, el que aquí
diríem un "foraster" de Catalunya. Però ja ho
podeu observar, va ser un "catalán".

Per contra, el 16 de març, l'endemà, al
"Diario de Mallorca" es podia llegir que hi havia
hagut una "Estafa de más de un millón de pesetas
por venta de jamones". Més avall es podia llegir
que un tal Francisco P. Y., de trenta-quatre anys,
natural de Madrid, havia fugit del'empresa en qué
treballava com a representant amb la furgoneta
que utilitzava plena de cuixots, els quals havia
venut posteriorment pel seu compte. El fet que fos
natural de Madrid no va ser suficientment impor-
tant com perquè el "Diario de Mallorca" ho des-
taqués com a titular. Quina diferència!

Quan tots havíem cregut que els adjectius
usats a les descripcions dels presumptes delin-
qüents estaven tots inventats, ara veiem que ens
equivocàvem. Als típics "de aspecto agitanado",
"de tez morena", "con acento sudaca", "norte-
africano", hi podem afegir, gràcies a "El Día-16"
i al seu anticatalanisme, el pitjor dels adjectius
amb qué es pot qualificar un presumpte delin-
qüent: "catalán".

I és que el senyor Alemany i els seus col-
laboradors saben el que es fan. Amb notícies d'a-
quest tipus, i amb d'altres (com la no transmissió

del partit de futbol Madrid-PS V Eindhoven, el que
intenten és crear un estat d'opinió que refusi a les
illes no tan sols el català com a llengua, sinó també
tot el que soni a aquest adjectiu. Perquè també "El
Día-16" és responsable de publicar, quinze dies
abans que tingués lloc el partit, que el Madrid-PS V
no es veuria a Mallorca. Vá ser l'únic diari que hi
dedicà molt d'espai i que, a més a més, hi insistí en
dies successius. I tot, segons ells, per culpa de
l'anomenada dictadura catalanista, que ens té els
televisors connectats a Barcelona. Ho publicaven
sabent que era fals, ja que sempre que s'ha donat
aquesta circumstància, coincidència de partits
internacionals entre el Barça i el Reial Madrid, a
Mallorca sempre hem visteis partits del Madrid. I
no havia raons perquè això no succeís. Després, a
l'hora de la veritat, no només veiérem un partit-
sinó que en veiérem dos; amb la qual cosa, i gràcies
a la "dictadura catalanista", de ser uns desgraciats
que no veudem cap partit, passàrem a ser urrl

privilegiats respecte de la resta de comunitais
autònomes que tenen TV pròpia, ja que veiérem
els dos partits.

Però el senyor Alemany ja havia aconseguit
el que volia durant quinze dies: crear malestar
entre els afeccionats a l'esport, crear incertesa,
remoure, entre els inunigrants de barriada (llegiu
forasters), un sentiment d'odi cap a Catalunya i
cap al Barça, que no els deixaven veure el seu
Madrid del cor i de tota la vida. I clar, com que
"ezto ez Ezpaña" com diuen ells, era una
"ingustisia".

Al senyor Alemany i al seu diari li podem dir
que tot això no servirá de res, perquè amb els anys
hem après de llegir entre rebces, que és l'únic que
en sap escriure, tira la pedra i amaga la mà, com els
covards.



MIQUEL CLAR I
LLADÓ, Regidor
Ajuntament de Lluc-
major. —Això no
entra dins el joc de-
mocrátic que jo de-
fens. Que els casti-
guin amb el màxim
rigor. Si són sol-
vents, que paguin el
mal que han fet.

JOAN MONSE-
RRAT, Batle de
Llucmajor. —No se
poden tolerar
aquests actes de
vandalisme. El jutge
ha de condemnar
els seus autors amb

tot el rigor possible.
Aquests terroristes
han molestat a tot el
nostre poble.

RAFEL GÓMEZ
HINOJOSA, presi-
dent U.E. S'Arenal.
—Això no s'ha de
fer. Que castiguin
els autors del fet
com se mereixen i
que els facin pagar
alió que han cremat.

FRANCESC FE-
RRER I CAMPUZA-
NO, Secretari CDS
Llucmajor. —Això és
terrorisme pur. Que
els apliquin la Llei
Antiterrorista.

TALLERS ROIG
SERVEI OFICIAL PEUGEOT • TALBOT

EXPOSICIO I VENDA
MECÀNICA - XAPA- PINTURA

CARRER LISBOA, 56• TFL.: 490954
07600 S'ARENAL
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Enquesta
Després del vandàlic atemptat contra la

nostra televisió, hem volgut saber l'opinió
d'unes guantes persones sobre aquest fet.
Els hem demanat qué opinaven del fet i el
cástic que donarien als autors i inductors
del mateix. Aquestes han estat les respos-
tes.

PEP RAYO I
TAVERNER, músic.
—Això no s'ha de
fer.	 Jo	 els faria
pagar els milions
que han cremat.

FRANCESCA
ROSSELLO I XA-
MENA, mestressa
de casa. —Molt mal
fet, la gent ha de
dialogar, però mai
arribar a aquests ex-
trems. Que els jutgin
i els facin pagar el
mal que han fet.

JOSEP OLIVER I
THOMÁS, Cas Bas-
ter. —Está molt mal
fet. Que els facin
pagar els desperfec-
tes i els tanquin. Ens
han privat durant
una setmana de
veure la televisió
que més ens agra-
da.

PERE CANALS I
MORRO, hoteler.
—Molt mal fet. Si els
troben que els posin
dins la presó des-
prés de donar-los un
bany de rajoleta i
que els facin pagar
un repetidor nou.

ES UN BAR
PAREZUN PUB

PERÓ NO ÉS UN PUB
CARRERDESANT

BARTONEU,35BAZOS
S'ARENALDE MALLORCA
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BARL4

DE
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URBANI AC
SA TORRE

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

quilòmetre 71 50.
Venda de solars devora la mar.

cada dio manco els dimecres.

SI VENIU
A L'ARCADA

PER L'AUTOPISTA HI HA
405  CAMINS

RESTAURANT

)11D1DA

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

TELÈFON: 261450/54
S'ARENAL DE MALLORCA

LA CARTA ESTÁ EN CATALÀ

OBERT TOT L'ANY

/

, - - - MARBELLA ..,
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Escola de Sant Vicenç de
Paül-Coll d'en Rabassa

El meu barri

El Coll d'en Rabassa és
un lloc molt variat respecte a
les cases que al llarg deis
anys s'han construït. N'hi ha
de petitones, molt antigues,
d'una planta, amb una xe-
meneia que sempre fa fum a
l'hivern, amb un petit hortet,
galliner i herbes per la cuina,
julivert, moraduix i herbassa-
na. Són talment les que pin-
ten els nins petits a l'escola.
Altres són modernos, com
caixes sense gens de bella-
sa, altíssimes o de pisos i
colors diferents. L'Església
és gran i té una plaça amb
arbres que a la tardor perden
les fulles i el vent juga amb
elles.

El que més m'agrada és la
mar que agafa els mateixos
colors del cel blau, dels nu-
vols grisos, yarda quan hi ha
temporal i groga a les postes
de sol com si fos plena de 'li-
mones.

Les persones que hi viuen
també són una mescladissa,
estangers, mallorquins, pe-
ninsulars, paró poc o molt
tots s'entenen malgrat parlar
llengües diversas.

Hi ha basants de vells que
els diuen de la tercera edat i
estan molts divertits parqué
van sovint d'excursió i fan
balls i torradas.

Molts de nins que van a
l'escola com jo i a l'estiu a la
platja tots els dies, i les per-
sones ¡oyes i menys joyas
que treballen.

Hi ha moltes botigues on
es pot comprar quasi tot el
que fa falta a una casa: Apo-
tecaries, camisseries, forns
de pa, botigues de vendre
fruita, verduras, roba, flors,
etc.

Hi ha molt de trui, tràfec i
renou.

Es un Iloc que a mi m'a-
grada i estic contenta de
viure aguó.

Pilar Vicente
Fernández

La platja de
s'Arenal

En aquests últims dies
s'ha estat engrandint la plat-
ja de s'Arenal, traient arena
dels fons marins.

Per aixó els ecologistas i
pescadors s'han queixat que
aquestes extraccions d'are-
na en els fons marins. Paró
tot això ja s'ha arreglat en
part, parqué el Govern Ba-
lear passarà uns escrells ar-
tificials pels peixos.

A la platja hi ha molts de
coralls i conquilles que sur-
ten amb l'arenal deis fons
marins.

També amb l'arena surten
peixos morts i plantes mari-
nes. L'altre dia vaig anar
amb la meya amiga i la meya
germana a buscar conquilles
i altres coses, i n'hi havia de
tota mena: allargades, cur-
tes, petites, grosses, verme-
lles. A la platja també hi
havia molta gent que mirava

com sortia l'arena deis fons
marins.

Hi havia uns homes que
amb unes maquines arreple-
gaven l'arena que hi havia a
la platja acaramullada. I no
vos podeu imaginar la ores-
sa que han fet, treballaven
de dia i de nit.

I tot això és parqué a l'es-
tiu amb els turistes i els ma-
llorquins no cabien a la platja
i estaven acaramullats.

Esper que aquestes refor-
mes a la nostra platja servei-
xin per alguna cosa i que
duri molts de tamos així de
bonica.

Susana Gallego
Martínez

El poble del
Coll d'en Rabassa

El poble del Coll d'en Ra-
bassa és petit, i com tots els
pobles té els seus proble-
mas.

La contaminació de l'at-
mósfera, el renou, són al-
guns deis seus problemas.

La contaminació de l'at-
mosfera és el problema més
gran.

Una causa de contamina-
ció és la central d'electricitat
de Sant Joan de Déu, par-
qué fa molt de fum. L'Ajunta-
ment de Palma, ha construït
un camp de futbol just a de-
vora. No és. molt respirar el
fum de la central d'elec-trici-
tat, mentres jugues un partit
o fas gimnástica.

El poble del Coll d'en Ra-
bassa, també té molt a prop
la depuradora que cada dia
emet unes males olors fasti-
goses. Els veinats del Coll
d'en Rabassa fa més d'un
any varen firmar per fer una
denúncia, paró no varen

aclarir res de res, parqué en-
cara hem de suportar la
mala olor.

L'aeroport és també un
mal veïnat parqué els avions
a l'estiu quan aterren i des-
cendeixen fan molt de renou
i fum, i contaminen l'atmos-
fera.

Les motos fan molt de fum
i molt de renou, porqué els
joyas d'avui en dia es tornen
-locos» amb elles i van molt
aviat.

Així acabo de dir alguns
deis problemas importants
que jo cree que té el poble
del Coll d'en Rabassa.

Antónla Martorell
O'Neill

Les drogues
Al principi quan es comen-

ça a prendre droga, les con-
seqüències no són molt
greus, paró mentres va pas-
sat en temps es necessiten
cada vegada dosis més
grosses i les conseqüències
ja van essent molt més la-
mentables.

Cada vegada es té més
necessitat de comprar droga
parqué no es pot passar
sense ella, i per tant, neces-
sites tenir molts de diners.
Llavors fas el que sigui per
conseguir-los, fins al punt
que s'es capaç de robar i fins
i tot de matar.

Al principi els pares no s'a-
donen i la majoria de vega-
des quan s'adonen ja no són
a temps de fer-hi res. Els
pares tenen un disgust mol
gran i la seva vida canvia to-
talment.

Els teus amics s'aparten
de tu i tu d'ells parque ja
t'has convertit en un droga-
dicta. Després ja no et
queda més que aplegar-te

amb collas deis carrers,
gens recomanables.

Quan la situació arriba a
un punt extrem, si ja no t'has
mort; només queda una
cosa a fer i és que els teus
pares et duguin a una centre
de drogadictes. Una vegada
allá comença una lluita inte-
rior, porqué vols sortir de la
droga paró al mateix temps
no pots estar sense ella i es
passa molt malament. Si
tens sort i molta força de vo-
luntat pots sortir de l'ambo-
lic, paró no sempre s'acon-
segueix.

Jo deis que es drogan
pons: Que és una Ilástica
que no s'aprofiti la vida i els
dic -Deixa les droges i veu-
ràs com tot és diferent».

Susana Simonet
Sureda

Sr. Jutge:
Venc a dir-li amb aquesta

carta, que no doni culpes a
ningú de la meya mort.

Tot va començar quant van
acabar les vacances. La pri-
mera avaluació: sis asignatu-
res suspeses; la segona: set,
la tercera: cinc; la quarta:
set!!!, i..., ara vénen les recu-
peracions; recuperacions!!!
Em veig amb l'aigua al coll. Ja
no puc més. Estudiam tot el
matí i tot l'horabaixa, tornam a
ca nostra per seguir estudiant.
Ens anem a jeure per trobar-
nos en un dia nou al que li hem
de robar totes les hores estu-
diant. Tot, per la famosa frase
que diu: «Hay que estudiar
para el mañana, para un futuro
mejor». Quines «mañanas. , i
quins «futuros». A la merda tot
i tothom, incluit jo. Per això,
senyor jutge, me'n vaig d'a-
quest món de llàgrimes en el
que ja no val lapona viure.

Signat
Un desgraciat

P.D. (Recors a la tieta)
Jerónia Coll ¡Rubí
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La Tercera Edat, una idea esveradora
Joan Cifre Astorga

En una societat com l'occidental, basada princi-
palment en la idea de productivitat, haver de fer front
a l'anomenada Tercera Edat no és cosa fácil. Durant
la joventut, l'agressivitat i la competència fa que les
persones d'edat es vegin, quan entren en aquesta
fase, com a casos esgotats, cansats, dels quals la
comunitat prescindeix.

Un consell pràctic, si viviu tot sols, és tenir un re-
bost amb els aliments indispensables, no fos cosa
que en cas de mal temps, malaltia o qualsevol altre
inconvenient, no poguessim sortir a comprar.

La Tercera Edat és una idea esveradora, però pot
ser que aquests deu consells que vos pos aquí ser-
vesquin de qualque cosa. Llegiu-los i practicau-los, i
us trobareu amb un parell d'anys menys.

10 consells per conservar la salut i l'humor:

1.— Evitau la soledat, sortiu al carrer a passejar,
anau al cinema, al teatre, a les exposicions:

2.— Estigueu al dia i teniu contactes amb gent
jove. No s'amagui en el pasat.

3.— Fugiu de la rutina, variau el vostre menjar, els
vostres costums, coneixeu gent nova, aneu on mai
no ha anat i faceu tot alió que mai no ha fet.

4.— Preveniu les caigudes. Teniu en compte que
el trespol no patini illuminant suficientment la casa.
Posau estora que no patini al trespol de la banyera.

5.— Moure's ens fa mantenir-nos en forma. Viat-

geu quan pogueu, no sigueu tímid, aprofitau el pas-
satge gratuït d'autocar per a la Tercera Edat.

6.— Hi ha molts d'esports que vós podeu seguir
practicant si us sentiu amb ànims: la natació, el «foo-
ting», la bicicleta, la gimnástica, la clanga, el ioga,
etc...

7.— Caminau, és un exercici excellent.
8.— Evitau beure te o café. Duis una dieta equili-

brada.
9.— Evitau anar innecessàriament al uit. Adorm

els músculs, les articulacions, etc... Si estau malalt,
canviau freqüentment de postura.

10.— No deixeu de cuidar el vostre aspecte físic.
La bellesa no és exclussiva de la joventut. I un darrer
consell: a Llucmajor hi ha un parell de centres per a
la Tercera Edat.

11.— Si decidiu viure en un d'aquests centres de
la Tercera Edat, informau-vos abans de visitar el lloc
personalment, passetjau per les habitacions quan hi
aneu, parlau amb la gent que allá resideix, vegeu
com mengen, decidiu vós mateix.

Centre Òptic Mediterrani
LENTS D'ESTALVIS

ENDURO. LES LENTS ORGÀNIQUES MÉS RESISTENTS QUE HI HA.
ALGUNS «INTRÈPIDS» USUARIS DE

LENTS ORGÀNIQUES SÓN
CAPAÇOS DE SOTMETRE-LES A

LES MÉS DURES PROVES.
PENSANT EN ELLS... I EN ELS SEUS

PARES, PRESENTAN' LES LENTS
ORGÀNIQUES A PROVA DE NINS.
ES DIUEN «ENDURO» DE «INDO».

LES LENTS BLINDADES.

LENTS ORGÀNIQUES 15 COPS MÉS
RESISTENTS A LES FREGADES I

RATLLADES QUE 9UALSEVOL
ALTRA LENT ORGANICA SENSE

TRACTAR. A MÉS, PEL FET DE SER
ORGÀNIQUES, PESEN POC I ES

ROMPEN MENYS. AIXÒ SUPOSA UN
ESTALVI ECONÒMIC PER ALS

PARES.

VINGUI A VISITAR-NOS. EXPERTS
PROFESSIONALS

L'ASSESSORARAN I LI
GARANTIRAN LA INFORMACIÓ

MÉS ESPECIALITZADA.

ENDURO INDÓ
LENTS BLINDAD

Òptica-farmacéutica

Maria Victòria Paleres
Carrer Botànic Bianor, 3-A

Telèfon 49 28 14

S'ARENAL DE MALLORCA
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COMPANYIA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES
AVINGUDA ARGENTINA, 18 -PRINCIPAL

TELÉFONS: 231306 - 285321

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

N\ 1 ;-

SUPERMERCAT ORLANDO
DIUMENGES DEMATI, OBERT

CARRER CARES, 15
LES MERAVELLES (DEVORA a OBELISCO)

MMMMM 

........TenVs Arena 	
Eytore

GABINET NIEDIC
ASSESSORAMENT I CONTROL FÍSIC-ESPORTIU

OBESITAT I CELULITIS
ORIENTACIÓ DIETÉTICA I DE NUTRICIO()

LASERTEFLÁPIA
ACUPUNTURA I AURICULOPUNTURA

TRACTAMENT MÈDIC PERSONALITZAT DE LA
DESHABITUD AL TABAC

CONSULTA: DIMARTS I DIJOUS
DOCTORA: MARGARIDA ARROM

TELS.: 263834 -263112
PADLE TENNIS BADMINGTON

@MO•EES@

IME MES
EME

»REMUDA
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ

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

Llucmajor
Oficines, Fábrica i Exposició: I3isbe Pere Roig, 29 - Tels. 660150 -
660154.

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

Cala D'Or	 Exposició: Avinguda de Bélgica, 14 - Tel.: 657562.

A5CIEN5ORIE5
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MUNTATGE 1 CONSERVACIO
EL NOSTRE ASCENSORISTA!

C/. MARINETA, 7- TEL.: 266232 - 54 - s'ARENAL - (MALLORCA)
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III Jornades sobre
l'Establiment del
Llenguatge Administratiu

MIIMM4111,	

Manolo Manjón

Aquestes jornades provenen
de les iniciades amb aquest
mateix motiu a Barcelona du-
rant uns dies dels mesos de se-
tembre i octubre de 1986. En
aquelles jornades es creà un
òrgan de coordinació general
técnica entre els responsables
d'elaborar el .11enguatge admi-
nistratiu. Aquest òrgan general
té com a funció, entre d'altres,
l'organització de periòdiques
jornades d'estudi i consolidació
administrativa.

Auspiciades per aquesta
Coordinadora General, el Con-
sell Insular de Mallorca, amb la
col.laboració dels de Menorca i
Eivissa-Formentera, així com la
de l'Ajuntament de Palma, or-
ganitza per als dies 22, 23 i 24
de maig les III Jornades sobre
l'establiment del llenguatge ad-
ministratiu. Aquesta trobada es

farà a la Cambra Oficial de Co-
merç i Navegació de la ciutat de
Palma.

Aquestes jornades estan es-
pecialment dirigides envers
l'Administració Local, dedicant-
se cada dia que durin a tocar un
tema específic (llenguatge ad-
ministratiu, marc jurídic i marc
organitzatiu).

No obstant, hi poden partici-
pan totes les persones interes-
sades, fent invitació expressa
per a les persones amb respon-
sabilitats en l'Administració
Local: secretaris, caps de per-
sonal, assessors lingüístics,
professors de català, etc...).

Prèviament, les persones
que hi pensin assistir, s'hauran
hagut d'inscriure al Consell In-
sular de Mallorca (Servei d'As-
sessorament Lingüístic), al ca-
rrer del Palau Reial, 1, de
Palma.



• • • • • • • • • • • • SSS.• • • • • • • • • • • • • • • •
La Crida defensarà una federació
dels Paissos Catalans

'—

Sala d'estètica

BELLA SALUT ARENAL

Sala de gimnás Dispensad naturista

Productes de régim i medicina naturista Sala d'espera

BELLA SALUT ARENAL
INSTITUT FEMENÍ
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Tom Grial La XII assem-
blea general de la Crida a la So-
lidaritat que se celebra aquest
cap de setmana a Valencia té
com un dels seus objectius ana-
litzar una "estructuració orgá-
nica de cara a l'organització fe-
deral dels Pasos Catalans", se-
gons va indicar el membre del
secretariat técnic valencia d'a-
quest grup, Jaume Mandes.

L'assemblea, que se celebra
al teatre Micakt de Valencia,
es va inaugurar ahir amb l'as-
sisténcia d'uns 200 participants
de Catalunya, les Mes Balears
el País Valencia. Jaume Alan-
des va declarar que l'assemblea
intentará donar contingut "a la
integració dels Països Cata-
lans" i a la consolidació d'una
estructura federada amb auto-
nomia de les tres comunitats.
"Pretenem una fórmula d'auto-
govern que permeti el desenvo-

lupament com a poble o pobles
diferenciats".

Procés de 
sedimentació

El dirigent de la Crida a Cata-
lunya, Jordi Sánchez, va fer un
balanç dels últims dos anys
d'actuació de l'organització re-
marcant el procés de "sedimen-
tació" que s'ha dut endavant.
"Aquesta sedimentació és fruit
de la necessitat d'adaptar-nos a
una nova situació social i politi-
ca. La nova Crida a la Solidari-
tat no trenca ni oblida el treball
realitzat des del 1981 per?) es
troba en la necessitat de dotar-
se d'uns mecanismes per inter-
venir politicament i socialment
en la nova situació", va mani-
festar.

Sánchez va criticar les acusa-
cions que va rebre la Crida fa
meses, i les va vincular a "una

de les eines de difamació públi-
ca més perfectament estudiada
que s'ha fet a una organització
d'aquest país".

El dirigent de la Crida va va-
lorar molt positivament l'activi-
tat del moviment de cara al re-
coneixement del català com a
llengua oficial de la Comunitat
Europea.

La Crida pretén convertir-se
a partir d'ara en un "contrapo-
der popular a unes institucions
amb les quals no estem d'a-
cord".

Durant els tres dies de l'as-
semblea es discutiran tres po-
nències sobre el marc estraté-
gic, d'actuació i organitzatiu. A
més es crearan quatre grups de
treball per tractar temes rela-
cionats amb la joventut i l'alli-
berament nacional, la política
de desarmament i objecció de
consciéncia, el denominat ho-
ritzó 92, i l'ecologisme: Precisa-

ment aquest últim aspecte será
un dels centrals de l'assemblea,
ja que la Crida vol incorporar
aquesta reivindicació en la seva
proposta independentista en
general.

Lluls Llach i 
Clara-Simó

Durant l'acte inaugural d'ahir
es van llegir rnanifestos de su-

port del cantant Lluís Llach,
l'escriptora Isabel Clara-Simó i
l'intel.lectual Vicent Pitarch,
entre d'altres. També van ma-
nifestar la seva adhesió el Se-
cretariat de l'Ensenyament de
l'Idioma (País Valencia), Am-
nistia Internacional, PCC, Par-
tit Socialista de Mallorca i de
Menorca, Unitat del Poble Va-
knciá, USTEC, STPV, Unió
de Pagesos, Arrels (Catalunya
Nord), MCC i LCR.

El dirigent de la Crida a la Solidaritat, Jordi Sán-
chez, va intervenir ahir en l'assemblea d'aquesta
organització nacionalista, que se celebra aquest
cap de setmana a la ciutat de València.
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galitzaria totes: des dels depressius dels sistema
nerviós central (alcohol, hipnòtics, tranquilitzants,
neuròtics i analgèsics), passant pels estimulants
(majors i menors antidepressius), per acabar amb
els pertorbadors (cànem de l'India, al.lucinógens, di-
solvents volàtils).

Ja ho sé, vostès pensaran que són un foll, que tal
vegada siugi consumidor d'algun tòxic de moda o
qualsevol altre cosa. I no, de foll res, potser un poc
'liberal i consumidor esporàdic d'alguna copa, més
per relacionar-me socialment que per tenir-ne
ganes.

Manolo Manjón

Decididament s'està magnificant el problema de la
droga. Es estrany el dia que quan obrim un diari d'in-
formació no ens trobem amb alguna notícia referida
al tema. Detencions de traficants, mor de consumi-
dors, consum a les presons, lligams amb la prostitu-
ció, marginació i droga, etc...

També es fan diferències entre droga dura i droga
blana. Sobre la legalització i la il.legaliztació d'a-
questes. N'hi ha que s'escandalitzen quan es dema-
na la permissivitat o la legalització de la droga blana.
D'altres estan pel judici sumarísim i fins i tot l'execu-
ció dels que trafiquen amb qualsevol classe d'estu-
pefaents. I, al contrari, n'hi ha com el lider del Partir
Radical Italià, Marco Panella, que demanen una  llei
antiprohibicionista que aprovi la legalització interna-
cional de les drogues blanes. Anant més Iluny,
aquest polític radical pretén convèncer els governs
dels dotze països membres de la CEE cerqué lega-
litzin el haixix i la marihuana.

Es curiós, no? Però jo seria més permissiu i les le-

A la fi, i després de
moltes vegades de par-
lar-ne, l'Associació de
VEYnats Ses Cadenes
s'ha posat en marxa.

Es començà amb una
reunió a l'Església, on hi
estava convidat tot el
poble, i a la qual va as-
sistir molta de gent. En
aquesta reunió s'aprova-
ren els Estatuts de l'As-
sociació, i se'n trià la
Junta de Govern, que va
quedar així:

President:	 DIEGO
TEBAR

Vice-president: JOAN
PONS

Secretari:	 PERE
MUNAR

Cice0Secretari:
JOANA M.a TABERNER

Tresorer: JULIO GAL-
VEZ

Vice-tresorer: MAG-
DALENA GOMEZ

Vocals: Martina Mora-
les, Caterina Amengual,
Francisco Caro, Rafael
Heredia, Nicolas Parro-
na, Gabriel Amengual,
Pere J. Bover, Gabriel
Alemany i Aqueda Ale-
many.

Com podeu veure, un
equip bastant nombrós,
per les dimensions del
poble. Pensam que això

Aleshores, perquè só tan permissiu? Doncs és
molt senzill, perquè aquest problema el pateixen en
la seva pròpia carn —com molts d'altres— les clas-
ses populars, la gent més desafavorida. Perquè la
droga és un problema de cultura i de diners. Sí, un
po com l'incest, que es dóna en societats marginals
sobretot, no a les classes altes.

Tal vegada si, per exemple, la cocaïna estás a
cent pessetes el gram, com un libre de vi, potser no
seria tan consumida (alió que és fácil i barat es re-
butjat). I ja que he parlat de l'alcohol (del vi), qué em
diuen d'això? Pensen vostès que no és un producte
tóxis) Doncs sí, ho és, i tota classe de begudes al-
cohóliques no només són tòxiques, sinó que són una
droga i de les més perilloses. l qui s'oposa al seu
consum? Dons ningú. I per qué hi ha permissivitat
per aquesta droga? Doncs això em demano jo.

Es més, l'alcohol és le causant anualment da enes
morts que qualsevol altre droga. El seu consum ex
cessiu ataca tot l'organisme humà: el fetge, el siste-*- •
ma nerviós, el cervell, el páncrees, l'aparell  digestiu;
causa corrosi i idiotesa. Tembé crea dependenCia ll
problemes familiars i professionáls, a més d'altres ,
problemes socials.	 o

Així que o les prohibim totes o les permetem totes.
Del taba millor no parlar-ne, i el seu consum está

molt estés i arrelat. Causca cáncer, però nosaltres
seguim inhalant fum i no es prohibeix la seva venda. -

Informació, el que es necessita és informació. Una
política d'informació del que és la drogodependéncia
i les ajudes mediques i socials. Segurament després
d'aquestes mesures no seria necessari prohibir ni le-
galitzar res, el problema s'ahuria solucionat sol ja
que no existiria un fi econòmic.

Brillant vetllada musical

Dins el religiós marc de l'Església Parroquial de
l'Arenal, i dins la Setmana Cultural arenalera, es fa
oferir un concert per part de la Bande de Música de
Llucmajor. Hi assistiren moltes persones, però la
majoria d'edat avançada, com si a la nostra població
sobrassin els esdeveniments culturals i musicals per
la joventut i els no tan joves.

Durant el programa musical, i dins la primera part,
s'oferiren obres de Galo Bargues, Beethoven, Bar-
bien i i Chueca. Les solistes del clarinet, Maria Canta-
Ilops i Esperança Mut, varen ser dels intèrprets des-
tacats.

Ja a la segona meitat del concert, les peces musi-
cals interpretades foren de S. Lope, del mestre león,
Chapi, Verdi i M. Labit. També destacaren en la
polca les tubes solistes a càrrec de Miguel Asensi i
Manuel Vidagany.

L'agrupació musical Ilucmajorera va estar dirigida
per la batuta del seu director titular, Vicent Castella-
no Alcaide.

Des de la meya butaca...

Drog ues... quines?

Una nova Associació de Veinats a Ses Cadenes

ja és un bon comença-
ment.

La reunió, per esser la
primera, i com podreu
veure a la fotografia, no
va acabar malament,
sinó al contrari, amb
coca i sangria.

Parlant dels principals
objectius que s'ha mar-
cat l'Associació senya-
lam:

En primer lloc, solu-
cionar els problemes
que duu l'excessiu tràfec
de la Carretera, que la
converteix en un perill.
Després aconseguir un

lloc públic, plaça o zona
verda, on puguin jugar
els nins. També arreglar
l'enllumenat públic, que
és com si no n'hi ha-
gués. Cada mes volem
publicaf un butlletí d'in-
formació que distribui-
rem per Ses Cadenes on
hi reflexarem els aven-
ços que anam fent i al-
tres notícies que afecten
al nostre poblet. I, a més
de cercar solucions a
d'altres problemes que
tenim, també volem or-
ganitzar i fer festes i mol-

tes altres activitats so-
cials, culturals i esporti-
ves de tot tipus.

Ja per acabar, i per a
tothom que li interessi, la
Junta de Govern es reu-
nirá el primer dilluns de
cada mes als locals del
Club de Petanca Ses
CAdenes, a qui agraïm
que ens els deixi. Tots
els cadeners hi estan
convidats.

l res més. Sols desitjar
que la cosa segueixi, al
manco, tan bé com ha
començat.

I

FLORS JULIÀ
SERVIM FLORISTERIES, HOTELS,

RESTAURANTS I PARTICULARS
FEIM CORONES, RAMS DE NUVIES I

CENTRES
TENIM TOTA CLASSE DE RAMELLERS

CARRER DE ROCINANTE, 18
TLF.: 414088 - 412498 SON FERRIOL
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S'Arenal de Mallorca

La ministra ja té qui
escrigui

Manolo Manjón

Uf!, que en aquest
.pais nostre, pegues una
coça i et surt qualsevol
cosa: músics de la llen-
gua, polítics en flor, en-
sarronadors per sevilla-
nes i, si m'estrenyen,
fins i tot poetes.

Precisament amb un
d'aquets darrers em vaig
trobar l'altre dia per ca-
sualitat quan anava a un
comerç a fer unes com-
pres. Em trobava fulle-
jant el diari econòmic
«Expansión» quan vaig
sentir algú que recitava
uns versos. Vaig sentir
curiositat quan vaig
veure que era una per-
sona d'edat qui ho feia, i
dirigint-me a ell, Ii vaig
preguntar si era poseta o
simplement rapsoda¡
Em va contesta que les
dues coses; però que
sobretot era jubilat. Jo
em vaig alegrar per ell,
adduint que amb els
seus anys com de bé
feia les rimes. Has de
ser sincer amb mí, i em
va dir que tenia 71 anys,
que era d'un poble de
Salamanca anomenat
Villoria, que s'anomena-
va José Pérez y Pérez i
que estava de vacances
a l'illa. Ah! i que residia a
l'Hotel Torre Azul de l'A-
renal.

Jo, amb la seva con-
fiança guanyada, Ii vaig
preguntar d'on li venia
l'afició als versos, i em
va dir planament que no
ho sabia. Em va dir que
havia estat practicant de
professió i que feia poe-
mes i rimes per plaer,

Que havia vingut a Ma-
llorca amb un grup de
l'INSERSO i que havia
composat un versos a la
Ministra de Benestar So-
cial, Matilde Fernández.

Com que aquests ver-
sos tenen alguna cosa a
dir, doncs vet-los aquí. A
part que José em va dir
que li agradaria que tin-
guessin difussió i arri-
bassin a mans de la Mi-
nistra.

A Doña Matilde
/Fernández

Ministra de Bienestar
/Social.

Gobierno de la nación,
haz homenaje al mayor,
aquel que a su hermano

/ayuda

F A un poc més de dos
anys va sortir premiada al
concurs de -Filiprim", de

TV3, una targeta provinent de
Mallorca. En Bach, el popular
presentador del programa, se
n'adoná imrnediatament del fet
insòlit i, amb la flaire televisiva
de molts anys d'experiencia, va
fer una festa gesticular més
endiumenjada del que és habi-
tual en ell. Amb una escenifica-
ció ben joiosa va marcar el
nombre de teléfon, començant
pel 971. Era la primera vegada
que en aquest programa de Te-
levisió de Catalunya es comu-
nicava amb un interlocutor de
les Illes.

La sorpresa, emperò, va
començar Ilavors, quan a l'altra
banda del fil telefònic, l'esperat
comunicant mallorquí era una
dona que, amb un marcat ac-
cent andalús, manifestava la
seva alegria per haver guanyat
el concurs. Havia nascut a un
poble de Jaén, vivia a Son Got-
leu des de feia dotze anys i ha-

tiene en el cielo un
/rincón.

Estos humildes mayores
en su inmensa mayoría
trabajaron noche y día
y apenas el pan veían.
Ahora, señora Ministra,
le pedimos un favor:
saque a más de tres

/millones
de su gran marginación.
Somos la tierra ideal
para ocupar el poder
y no pueden olvidarles
si quieren seguir en él.

Es por eso que
/esperamos

en el año venidero
no exista la picaresca
y el último sea el primero.
Puedan ver nuestros

/mayores
lo que Jamás nunca

/vieron,
hasta ahora privilegio

via enviat al programa de TV3
un caramull de targes per tal de
provar fortuna. En un breu dià-
leg telefónic, contestava en
castellà les formulacions que
en català II feia el presentador.
Va encertar la ingenua pregun-
ta d'en Bach i se'n va dur uns
quants milers de pessetes. En
tot cas, va quedar ben clar que
aquella dona de Jaén seguia
habitualment la programació
nocturna de TV3, una progre-
meció feta en una Ilengua que
desconexia fins feia poc temps
però que li provocava una evi-
dent atracció.

Valgui aquest exemple
il.lustratiu, probablement cari-
caturesc, per intervenir en
aquests dies tan moguts pel
que fa a la recepció de TV3 a

de los que tenían dinero.
Como dicen estos versos
los marginados en casa
y los que tienen dinero
a disfrutar del INSERSO.
Así se escribe la Historia
en nuestra España

/inmortal,
para salir adelante
hay mucho que trabajar.

El que hem dit, que la
Ministra ja té qui li escri-
gui. I a vostè, senyora
Fernández, li agrada?

Seria un honor per a
nosaltres que, a través
de S'ARENAL DE MA-
LLORCA, aquests ver-
sos de José arribassin a
la responsable del Be-
nestar Social del Covern
Central.

Sollvellas

les Illes i poder dir que, efecti-
vament, TV3 és un fenomen
cultural de primer ordre pero,
sobre tot, és una televisió que
tracta d'informar i entretenir.
De fet, la primera aproximació
que els illencs tinguérem cap a
la televisió catalana fou per una

cosa tan banal com és el fut-
bol. Tothom recordará les ana-
des i vingudes per distints
pobles de Mallorca per tal de
veure els partits del Barça. Tro-
bàrem televisors connectats a
la bateria de cotxes al bell mig
del camp, on rebien les ones,
calts privilegiats per la seva si-
tuáció abarrotats de gent que
tenien l'oportunitat de seguir
els gois barcelonistes. Tot un
batibull de persones mobilitza-
des no per una llengua sinó per
unes imatges, unes imatges
fresques que no podien obtenir
d'altres  ofertes televisives.

I aquí está la clau. Tant
aquella dona de Jaén com els
amants del futbol i molta altra
gent tenen una aproximació
cap a TV3 purament televisiva,

desapassionada i desideologlt-
zada. S'hauria, per tant, de
treure ferro a tota aquesta es-
téril polémica protagonitzada
per minories poriticament Inte-
ressades i pensar, sobre tot, en
el gran públic, un públic silen-
ciós que accepta de molt bon
grat l'oferta de TV3, una televi-
sió jove la més, en català. Si la
programació no fos del gust
dels televidents, per ventura el
públic ja se n'hagués afluixat,
malgrat el fet cultural català o,
almenys, seria un producte per
minories.

Aquest pot ser l'encert de
TV3 a les Illes: una televisió a
la mesura de tots els públics i
on tothom hi troba el que vol,
des de la senyora de Jaén, fins
el culer barcelonista, el foravi-
ler, els menuts i tot el ventall
social illenc. Aquest és el punt
de sortida i, a partir d'aquí,
emprendre una tasca normalit-
zadora per tal de que tots ells
puguin aprendre, millorar i pulir
el seu cata la. Així de fácil.

TV3 i la dona de Jaen

* CARNISSERIA
* XARCUTERIA
PEIX FRES I
CONGELAT TOT
EL DIA
FRUITES I
VERDURES ALS
MILLORS PREUS
* LICORERIA
* BODEGA
SABATES I
MOLTES
SECCIONS MÉS
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VIAIGES

e reno

Ballets d'avió 1 de vaixell.
Vols xárters.
CredIviatge.

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

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

CRISTALLERIA
LLUCMAJOR

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

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

LLUCMAJOR (Mallorca)

ANUNCIAU-VOS DE FRANC A S'ARENAL DE MALLORCA

Nom:
Cognom:

D NI.

TELF:

-LATENClu
-Escriviu un sol ariunci per cupé. 	 .
-Useu Iletres majúscules.

 	 -Escrivtu dins_eltequadrael text-

TEXT:

Ompll aquest cupó I envtau-lo a:
S'ARENAL DE MALLORCA: Cara( de les Pedreres, 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 maniquís de prova i
maquines de cosir. La tras-
Os per no poder-la aten-
dre. 264315.

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

URGEIXEN PISOS
PER LLOGAR.

FINQUES
AMENGUAL.

Sant Cristofol, 16.
Tel. 269250.

S'ARENAL, apartament
per a 3 persones, amoblat,
terrassa, per mesos.
25.000 ptes. 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 Milà, 15.
Tel. 260649.

S'Arenal de Mallorca

Necessit solar d'un mile-
nar de metres quadrats
a s'Arenal. Tel.: 265590.

JOIERIA
RELLOTJERIA

MARINA
CARRER, SALUT, 21

TEL.: 262415
S'ARENAL DE
MALLORCA

INMOBILIARIA
BALEAR C.B.

A.P.I. M. Darder

Carrer de Sa Font, 66

Telfs. 662402- 662411
Fax 662161
LLUCMAJOR

LLUCMAJOR. Venc casa
en bon estat. Facilitats de
paga ment. Tel. 662468.

ES VEN PIS, urbanització
Sa Gruta, Cittat 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, !lo-
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 is únic amo-
Wat. 40.000 ptes. Tel.
264118- 756302.

LLUCMAJOR, venc parce-
la rústica de 2.000 rn 2 . amb
caseta de 25 m 2 ., fogana-
ya, electricitat, cisterna i
fossa séptica. 2.800.000
Ptes. Immobiliària 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
Pies. AMENGUAL.
269250.
CONTESTADORS AUTO-
MATICS, telèfons sense
mans, telèfons sense fils.
ELECTRONICA EL GAU-
CHO. Carrer Mallorca, 2.
Tel. 263423.
PUIGPUNYENT, xalet 5
habitacions, 3 banys, telè-
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'ESTANYOL, xalet de 3
dormitoris, amoblat, terras-
sa, garatge, per tempora-
da. AMENGUAL. 269250.
COMPRARIA solar d'un
milenar de metres, entre
S'Arenal o Can Pastilla.
Tel. 467193.

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

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

TRASPAS LOCAL de 250
rn2 a l'altura del balneari 8
de S'Arenal, per tres mi-
lions de pessetes, Ifoguer
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. Telèfons 268201
-490152.

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

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

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

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

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

ZONA BALMES veril pis 2
habitacions, menjador,
cuina i sala da 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
farmàcia, pastisseria, elec-
trodoméstics etc...
6.800.000 ptes. Facilitats.
Telefonar dé 9,00 a 11,00
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 dels mals endres-
sos, dues sales de bany,
garatge al soterrani.
13.000.000 ptes. Tel.
490013.

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

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

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

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

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

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

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

S'ARENAL, carrer Asdru-
bal, venc pis, tres cuartos,
cuina amb terraça, saló es-
paiós amb vista a la mar,
mig amoblat. 5.200.000
ptas. 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 venc xalet
amb 2 dormitoris, menjador
amb foganya i cuina, sala
de banys i electricitat, a 1
quilometre del poble. Im-
mobiliària Balear. Tel.
662402.
LLUCMAJOR venc xalet
amb 8.666 m'. de terreny.
Tres dormitoris, sala men-
jador amb foganya, sala de
banys, cuina amoblada,
garatge, barbacoa, arbres
fruiters, electricitat.
12.675.000 Ptes. Immobi-
liária 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 remeses a la nostra re-

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

Cada paraula, 10 pessetes.
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1	
ENTRE CAN PASTILLA i
s'Arenal, cerc nau indus-
trial o solar gran, per cons-
truir-n'hi una. Tel. 261246.

DEVORA EL Club Náutic
de s'Arenal, lloc pis, tres
dormitoris, sala menjador,
galeria, ben amoblat.
50.000 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
Pies. Tel. 723862.

Vens apartament devora
plaça Reina Maria Cristi-
na. 750.000 ptes. Tel.:
715131 i740236.

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

Rústica de regadiu de-
vers s'Aranjassa, 10.000
metres quadrats, casa
legilatzada que necessi-
ta reformes al molí, safa-
reig. Possibilitat d'elec-
tricitat. 11.000.000 ptes.
Facilitats. Tel.: 715131 i
740236.

PERRUQUERIES

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

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

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

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

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

VIATGES
VIATJES S'ARENAL

Billets d'avió i de vaixell
Vols xárter
Crediviatge.

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

S'Arenal.

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

VIATGES JUTLANDIA
TOURS, lloguer de cotxes,
vols xárter, oferta Canàries
2 per 1 (el seu acompan-
yant de franc), Londres des
de 16.000 Ptes. Carrer Mi-
ramar, 25 - bis. Tel.
263585.

VENDES

OUS FRESCS
de gallina rossa

Servici 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 llarga. Un milió de
pessetes al comptat. Tel.
410522, hores de menjar.

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

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

LLIBK:-.: -Iikk 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-
rrio:

ANIMALS DE
COMPANYIA

CONSULTOR, VETERI-
NARI. Correr Exèrcit Es-
panyol, 23 - baixos. Tels.
491736 - De di-
Iluns a divendres, da 17 a

,20 hores.

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.

BORSA DEL
MOTOR

Seat Ibiza, PM-N. 700.000
Pies. 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 Pies. Telf.
248914- Son Ferriol.

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

LLOGUERS

No compris, lloga.

Eines del camp * Eines
de construcció * Eines
de «Bricolage» * Mate-
rial per la llar.

Bits 'n' Bobs C113.
C/. de l'Exèrcit Espan-
yol, 47 - S'Arenal. Tele-
fon: 266832 * Telèfon
capvespres: 602032.

1 Epilady.
2 Arrissador.
3 Assecador de cabe-

lls.
4 Planxa.
5 Planxa de viatge.
6 Endoll de viatge.
7 Tetera eléctrica.
9 Pifco massatge.

10 Llevapelussa.
11 Torradora.
12 Sandvitxera.
13 Toaster/Ring.

- 14 Fondue.
15 Microones.
16 Congelador.
17 Rentadora.
18 Frigorífic.
19 Máquina de cosir.
20 Deshumidificador
22 Ventilador.
25 Televisió C. Portátil.
26 Vídeo.
27 Llit plegable i mata-
làs.
28 Roba de 'lit.
29 Bressol i coixi.
30 Roba de bressol.
31 Cadira alta d'infant.
32 Cadireta de cotxe.
33 Cadireta de passeig.
34 Parc.
35 Banyera d'infant.

37 Canviadors.
38 Crossers.
39 Cadira de rodes.
40 Ràdio portátil.
41 Cassette portátil.
42 Neteja-catifes.
43 Enceradora.
44 Talla-gespa.
46 Talla-bardisses.
47 Motoserra.
48 Pulveritzador.
49 Motobomba.
50 Tallador de rajoles.
51 Soldador elèctric.
52 Carreret.

54 Formigonera.
56 Escales.
57 Bastimentes.
58 Taulons.
59 Pistola de pintar.
60 Pinces.
61 Costurer.
62 Eines.
63 Marte!! elèctric.
64 Trepant.
65 Accessoris.
66 Detector de metalls.
67 Carregador de bate-
ries.
68 Allargador.
69 Llum amb cable.
70 Máquina d'escriure.
71 Tenda de campanya.
72 Sac de dormir.
73 Cadireta de bessons.
74 Grapadora.
75 Encolador termostá-
tic.
76 Mànega.
77 Reblador.
78 Bufador.
79 Bales.
80 Netega a presió.
81 Allargador pintura.
82 Tallador de rajoles.

PERSONALS
Espnayola de 26 anys vol-
dria trobar jove de naciona-
litat suïssa per casar-me
amb ell i poder tenir aques-
ta nacionalitat. Escriure a:
carrer Aragó, 70-1 de
Palma. Enviar foto i dades
personals. Constestaré a
tothom.

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

CAVALLER estranger vol-
dria trobar senyora o sen-
yoreta que es vulgui casar
a canvi d'una respetable
quantitat de doblers. Ap. de
Correus 10.093 - 07080 -
Palma.

COMERCIANT, 40 anys,
em trob totalment sol per
haver perdut el meu valuós
temps amb titolets i no de-
dicar temps a les dones,
ara em dedic a trobar-la.
Crida al 710087.

CAMBRER, 20 anys, sí, tu
pots ser la meya valuosa
dona per a sempre. Si em
crides no t'oblidaràs de mi
durant tota la teva vida per-
qué t'estimaré amb follia.
Crida al 710087.

ELECTRICISTA, 29 anys,
el teu amor desconegut
que tant i tant de somnii,
vull que vinguis a mi com jo
aniré a tu, si em crides no
te'n penediràs. 710087.

MARINER, 45 anys, a la
meya juventut vaix deixar
el meu amor a una riba, i
mai més el vaig tornar a
trobar, pots ser tu, si em
crides ho sabrem. 710087.

VIUDO, 30 anys, amorós,
voldria conèixer al:lota que
m'envolti de felicitat, bona
complanya, crida al
710087.

DONA D'UNA cinquantena
d'anys, s'ofereix per fer ne-
teja a cases de s'Arenal, a
500 Ptes. l'hora. 260380.

DIVORCIAT, seriós, for-
mal, si tu cerques amor, jo
cerc amor, els dos en una
eterna passió. Crida i no ho
oblidis. 710087.

SEPARAT legal, 56 anys,
vida resolta, molt bons es-
talvis, nivell cultural mig-alt,
visc sol, no tinc fills, xalet,
casa de camp, si em crides
et faré feliç. 710087.

ESCULTORA, 34 anys,
som rossa de pell Ilarg i
arrissat, molt atractiva,
som una fantástica cuinera
i una bona mestressa de
casa. Si em vols conèixer
ho sabrás, també som, sim-
pática, agradable i 'molt
amorosa. 710087.

PERIODISTA, 38 anys,
fadrí, m'encanten les
dones, però quan estic sol
només m'agrada una, la
més somniada 1 la que
sempre és a la meya ment,
esper que siguis tu, cor
meu. 710087.

JOVE, 22 anys, gran per-
sonalitat, em sent sol, molt
amor per oferir per fer feliç
la dona que m'estimi com a
marit, som atractiu i molt
simpàtic, ho sabrás tu ma-
teixa quan em coneixis.
710087.

REGULO, xilè, 27 anys,
m'encanta Palma i les
seves dones, voldria conèi-
xer al.lota de 18 a 27 anys,
som moreno, ulls verds
clars, fadrí, romàntic, tímid,
atractiu, si em vols conèi-
xer crida al 710087.

GUAPO SENYOR cerca
senyora de 45 a 49 anys,
ingressos alts, vaixell,
cotxe, pis, visc sol, sense
fills, víudo, m'agradaria tro-
bar dona amb classe que li
agradi vestir bé i no com
les àvies. 710087.

PEL-ROJA, ulls blaus, 32
anys, fadrina, visc sola,
voldria trobar homo amo-
rós, sobretot m'agraden els
hornos que no en vulguin
una altra quan estan amb
tu, som atractiva, però tam-
poc miss món. 710087.

NO PUC TROBAR la sort
en l'amor, si tu em pots aju-
dar endavant, crida, jove
de 30 anys, ros, grans ulls
negros, 173, prim. 710087.

NEGOCI PROPI, 45 anys,
seriosament, cerc senyora
que em faci feliç i, per su-
posat, jo a ella, amor mutu.
710087.

PERRUQUERA, bona pre-
sència,	 fadrina,	 guapa,
senzilla,	 m'agraden	 els
hornos amorosos, m'agra-
da la música i sobretot la
lenta. Senyor de 27 a 33
anys, crida al 710087.

AGENT DE SEGURETAT,
39 anys, no és impossible
la felicitat en l'amor, jo
esper trobar-la, m'agrada-
ria que tu fossis la senyora,
amorós. 710087.

DIVORCIADA, 43 anys,
voldria trobar cavaller d'uns
39 a 44 anys que siguin
amorós, atractiu i que els
agradin molt els jocs, si ho
vols em pots cridar al
710087.

VIUDA, 55 anys, sense
fills, el meu cor obri les
seves portes de pinte en
ample i no les tancarà fins
que trobi el meu gran amor,
gaudirem de la vida.
710087.

FUNCIONARI, 26 anys,
fadrí, la soledat envolta la
meya vida de turment, vol-
dria trobar al•lota de 18 a
26 anys que sigui amorosa
i molt graciosa. 710087.

ESTUDIANT, 20 anys, visc
sol, cotxe, t'espera tu, dona
dels meus somnis adora-
bles fins que arribis al meu
cor i d'una fletxada em
facis tornar boig d'amor.
710087.

MESTRA, 32 anys, em vol-
dria casar amb un homo
molt ben dotat, paró sense
vicis, crida, t'esperaré amb
ansietat. 710087.

MASSAGISTA, 43 anys,
vull un horno amb caracte-
rístiques molt normals,
guapo, senzill, treballador,
que no begui. Crida al
710087.

TRADUCTORA, 25 anys,
fadrina, una filla, el meu
nom és Carol, cabells
llargs, ulls blaus, atractiva,
horno de 24 a 30 anys, que
no begui i que sàpiga esti-
mar donant molt d'amor.
710087.

DELINIANT, 48 anys, se-
parada, sense fills, tu i jo el
destí o l'amor, si em crides
segur que no te'n penedi-
ràs de conèixer-me.
710087.

PSICOLOGA, bons ingres-
sos, 33 anys, fadrina, visc
totalment sola a un xalet
amb piscina i barra, fins to-
talment seriosos, si em cri-
des et promet que et ban-
yaré en cava fins que et tor-

nis foll d'amor. Amorosíssi-
ma. 710087.

MOR ENASA, fadrina,
atractiva, amb moltes
ganes de trobar el meu
home per fer-nos feliços
mútuament, si em crides et
promet que et proporciona-
ré tot l'amor que tinc.
710087.

Petits anuncis



CLINICA
DENTAL

Dra. Pilar Oto María
METGE ODONTÒLEG

Antonio Garcías, 14
Tel. 66 02 83
07620 LLUCMAJOR
MALLORCA
(Raleares)

CRISTALLERIA
EL ESPEJO

VIDRERES
EMPLOMADES,

GRAVATS ARTiSTICS.
VIDRES DE

SEGURETAT,
TANCAMENT DE
GALERIES AMB

ALUMINI I CRISTALL.
VIDRES I MIRALLS EN
GENERAL, MAMPARES

DE BANY.
CARRETERA DE
MANACOR, 426

CASA BIANCA- TLF.. 249039

CRISTALLERIA
TORRES

VIDRES, CRISTALS,
MIRALLS,

MARCS, ALUMINI

CARRER LISBOA, 35
TELS.: 266517 - 491785
S'ARENAL DE MALLORCA

PER IL•LUMINAR
LA SEVA LLAR

ELÉCTRICA
NYEGOS
Jaume Balmes, 45
Telèfon 29 56 18

07004 Ciutat de Mallorca

MENJARS CASOLANS

TROPIC_,

SOM ESPECIALISTES
EN XOT I PORCELLA
FEIM PRESSUPOSTS

PER A BATETJOS,
COMUNIONS I BODES
APARCAMENT PROPI

ELS DILLUNS
TANCAT

AVINGUDA DE
CARLES V - TEL.: 661117

LLUCMAJOR

Piare llostrum
SEGUROS	 11111111,11........_ REASEGUROS

Plaça Major, 1
Tel. 265374.
S'Arenal de

Mallorca.
Carrer de Marbella,

39-1.
Tel. 267658.

Edifici Hotelers.
S'Arenal de Mallor-

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

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

ELECTRICISTA, separat
legal, dues filies, em sem-
bla que estic vivint un
somni que sempre es repe-
teix, em veig tot sol sense
esperances de trobar-te,
cridar, no ho dubtis, ens
ajudarem. 710087.

SI TU NO ets amb mi, no
meng, no dorm i tampoc no
tinc suficient amor per of e-
rir, pare) si tu ets amb mi ja
seria diferent, som un
borne molt agradable i sim-
pàtic. 710087.

CAMBRER, 50 anys, nego-
ci propi, molt bo amb les
dones, tots els capritxos
els don si .puc, només per
veure-les felices. .Si em cri-
des fes-ho ara al 710087..

FARMACEUTIC, 44 anys,
fadrí, vaig perdre el tamos
en titolets i ara em que poc.
per compartir-lo ambdona
amorosa, atractiva, gracio-
sa, només am mi. 710087.

ESTUDIANT, 19 anys, em
trob sol, cansat de les dis-
coteques i altres, recorresc
a tu, bella doneta, visc sol,
cotxe, si em crides compar-
tiré la meya vida amb la
dona que m'escolleixi com
a marit. 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 problemas
economics, voldria conèi-
xer senyora, no importa si
té fills, fins seriosos matri-
monials. Crida'm al
710087.

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

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

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

VIUDA, 56 anys, estrange-
ra, estudis universitaris, va-
nas 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
econòmics, estudis, pis a
Palma. Voldria casar-me
amb senyora o senyoreta
intelligent, bona presència.
277990.

SEPARADA, residen! a
Palma, feina segura, estu-
ds 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
277990.

FADRI simpàtic, de mitjana
edat, seriós, educat, sense
vicis, independent. Cerc
"iona simpática, original,
d'idees clanes, 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
senós, actiu, simpàtic. Fins
seriosos. 277990.

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

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

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

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

VIUDA, 58 anys, seriosa,
posició social alta, impon-
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
familia a Mallorca 1 em trob
massa sola. Voldria fer
amistat formal amb senyor
bo. 277990.

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

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

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

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

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

CARACTER AGRADA-
BLE, 37 anys, bona pre-
sència, 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 simpatica i for-
mal. Mitjana edat. 710087.

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

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

PERRUQUER, 28 anys,
alt, moré, bona presència,
educat, formal, fadrí, som
bo, m'agrada passejar i la
vida tranquilla. Voldria co-
nèixer 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 senosa,
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 idiomas, atractiu, mit-
jana edat. Senyoreta, no
importa si té fills. 710087.

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

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

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

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

DIVORCIAT, 47 anys,
sense fills, faig feina 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.
Paró necessit un amic,
poder confiar, formar una
llar, en armonia, responsa-
bilitat. 710087.

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

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

MORENETA, molt bonica,
treballadora, físic
excellent, esdevenidor re-
solt, només vull formar pa-
ralla, senyor seriós de 29 a
40 anys. Crida'm tot el dia.
710087.

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

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

ESTUDIANT de medicina,
21 anys, esdevenidor futur,
pis propi, independent, ori-
ginal, imaginativa,
escel•lent cuinera, amoro-
sa. Em vull casar. 277990.

INFERMER, viudo, 33
anys, sense fills, cada
segon que passa més de-
primit i buit estic, si al-
menys m'alleujás aquest
dolor que sent al meu cor
una doneta que em mimi,
m'acarich, i compartir minut
a minut tot l'amor que vaig
deixar a un racó i que ara
record que tenia. 710087.

ADVOCAT, 35 anys, m'a-
gradaria conèixer-te, bella
dona, el meu cap és amb el
pensament, el meu cor ba-
tegant i això porqué et vull
conèixer, amor, pau i har-
monia. 710087.
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RADIO MEDITERRÁNEA Emet les 24 hores del
dia música i consells al 104.4 de la FM.

RADIO NACIONAL DE LES BALEARS Emet du-
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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 bateo?! 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

toles les llibreries

GASTRONOMIA

McDONALD'S S'ARENAL.
Celebra el teu aniversari
amb nosaltres en un am-
bient familiar. Avinguda na-
cional, 34 (entre els bal-
nearis 8 i 9). Tel. 491891.
Srta. Susana.

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

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

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.

1-:03TAL MARACAIBO,
cuina mallorquina casola-
na. Devora les Escoles de
Can Pnstillz.l. 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, Can
Pastilla. Telf. 268398.

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

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

RESTAURANT - TORRA-
DOR LLUCMAJOR. Xot i
porcella rostida. Avinguda
de Carles V, cantonada
Carretera de Campos Tel.
661Y 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 LOTA amb coneixe-
ments de contabilitat per
ordinador, se necessita a la
Concessionària Opel de
s'Arenal. Tel. 268111.

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

TELEVISORS, vídeos, ra-
dio-cassettes, arreglam.
E1ECTRONICA J. GAR-
CIES. Carrer Francesc
Frontera, 10. Tel. 264335-
Coll d'En Rabassa.

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

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

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

Al.lota jove s'ofereix per
fer neteja per hores de
500 ptes. 267318.

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.

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

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

413155- Son Ferriol.

INSTAL.LACIONS elèctri-
ques	 sanitàries
CE.JU.CB., instal.ladors
oficials de gas ciutat, propà
i bufé. 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 méá temps als vos-
tres fills, però no en teniu,
de temps. Deixau-los en
les meves mans. Trucau de
1430 a 1600 Margalida.
Tel. 416673.

DONA d'una quarentena
d'anys s'ofereix per fer net
a rieres, 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. 4903 14-
Es PiLlarí.

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

BUGADERIA l 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 Arefl
T'oferim cursos de pro-

gramació en:
BASIC

dBASE III PLUS
COBOL

TURBO - PASCAL
TURBO- C

TURBO - BASIC
BASIC2 *

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

ABILITY 2000
OPEN ACCESS II

SYMPHONY
LOTUS 1-2-3.

LOCO SCRIPT.
A més d'un llarg etcéte-

ra, pots aprendre:
BANCA

MECANOGRAFIA
COMPTABILITAT

IDIOMES
REPÀS.

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

GIMNAS ESPADAS. Ca-
rrer del Duc de Rubí, 3 -
Son Ferriol. Gimnástica de
manteniment, Karate,
Judo. Telf. 418709. Profes-
sors titulats.



NOVA BOTIGA D'EXPOSICIÓ I VENDA

d5 PEUGEOT
TALBOT
AGENT OFICIAL

TALLERS MARINA
(1) iLvyl\T I1crLj

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

07620 LLUCMAJOR
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Lluís Riu demana que els
empresaris turístics reinverteixin
els guanys en el sector

Lluis Riu, president de la cadena hotelera
Riu, propietària, entre d'ales hotels, del
Riu Centre, l'Hotel Sofia i l'Hotel San Fran-
cisco, ha demanat als empresaris del sector
que reinverteixin els guanys aconseguits en
la renovació de la planta hotelera, ja envelli-
da.

«Pensam que, davant el repte dels prò-
xims anys, la nostra actuació s'ha de basar
en una petita reducció dels preus i una puja-
da de la qualitat. Possiblemente aquesta
sigui l'única solució a Mallorca per comba-
tre l'excés d'oferta. Fer el contrari, baixar
els preus i la qualitat, seria enfonsar el sec-
tor».

La sucursal
Antoni Serra

Els hotelers també poden ser polítics, ¿qui ho
dubta? Vet aquí el cas de Josep Forteza Rey. Sem-
pre l'he considerat un home capaç i hábil (dins políti-
ca i dins economia turística), a més de preocupat per
aspectes de la cultura que han importat més bé poc
als professionals del seu sector. Ara, en una entre-
vista de Margalida Capellà, s'ha decidit a apuntar al-
guns aspectes inquietants i tal vegada polèmics del
nostre panorama polític. Llegeixin: «Som la comuni-
tat que té assignada el pressupost més baix. Es veu
que no superam la categoria de colònia». Coincidim.
Fa temps que repeteixo que les Illes —amb història,
cultura i Ilengua pròpies, però sense competències
en l'ensenyament—, com a comunitat autónoma,
són classificades des de Madrid (el Madrid socialista
d'ara, també), entre Múrcia i Extremadura, a punt
d'ingressar als cantons de Cartagena. Forteza Rey
diu que, com a poble, hem callat massa, fins el punt
que «creuen que no existim»i , finalment, estructura
una reivindicació:	 que ens deixin ser nosaltes
mateixos, que no ens obliguin a actuar de sucursal».

El president de la Federació d'Hostalers de Mallor-
ca diu el que pensa, sense amagar-se'n ni amb in-
tencions subliminals que poden dur a la confusió. El
món de l'hoteleria no ens tenia acostumats a aquest
consciència cívica en un sector tan important per al
futur econòmic de la nostra terra. Que s'indentifiqui,
amb tots els matisos que vostès vulquin, peró que
s'identifiquin amb la teoria nacionalista (i he repetit,
no poques vegades, que té antecedents  vàlids: Mi-
guel dels Sants Oliver, Joan Estelrich, Guillem Forte-
za) i que, dins el món professional del turisme, s'in-
terpreti que economia, política i cultura no són con-
ceptes antagònics, sinó necessàriament comple-
mentaris. Si els sectors econòmics de les Illes s'hu-
manitzen i adquireixen consciència nacional, de
poble, será una passa essencial cap a un futur de
normalització social. O sigui, començaríem a deixar
de ser sucursal de sempre. Ja ho veurem...

La cadena Riu ha decidit procedir a la re-
novació d'alguns dels seus hotels més vells
(cas del Sofia i del San Francisco). «Els
guanys que Riu ha generat a Mallorca du-
rant els darrers 35 anys d'existència de
l'empresa han permès la creació de 5.000
places hotelresa a s'Arenal i Can Pastilla i
s'ha fet els possible per reinvertir a d'altres
zones turístiques. Per tant, com a empresa
mallorquina, pensam que estam obligats
moralment a seguir invertint a l'illa, no en la
construcció de noves places, sinó en la re-
novació de les que ja hi ha».

Hores d'ara, la cadena Riu du invertits, en
la renovació d'hotels, uns mil milions de

pessetes durant els tres darrers anys, i
pensa invertir-ne uns altres cinc-cents fins
el 1990.

«També pensam que l'Administració té el
deure moral de reinvertir el qui aquí es ge-
nera, per solucionar els problemes d'inf ras-
tructura».

La cadena Riu, des de l'any 1985 fins ara,
ha doblat la seva capacitat de places hote-
leres: onze hotels, nou mil llits, nou mil mi-
lions de facturació, mil cinc-cents empleats i
alguns destins turístics, com s'Arenal, Gran
Canària i Fuerteventura. Així com un pro-
jecte de complex hoteler a la República Do-
minicana.

MALLORQUIMICA, S. A.

FABRICA DE PINTURES,
ESMALTS I VERNISSOS

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

BOTIGA Á PALMA
CARRER JOAN CRESPI, 45- TELÈFON S . 230942-454411
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El Molinar
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C.N. compta amb cent-
seixante amarres direc-
tes al mar i cinquanta a
terra. El Club té dos-
cents associats que no
veurien modificat subs-
tancialment el seu status
actual.

La reforma que es
pretén du a terme, signi-
ficaria la remodelació
completa de la zona del
Club Nàutic. Es respec-
taria l'edifici, però es pu-
jaria la dársena de la
banda de la carretera

(conseqüència de la
construcció del nou pas-
seig marítim).

Per altra banda, el
preu de les cases del
Molinar per on ha de
passar aquest nou pas-
seig marítim, que enlla-
çaria amb el de Palma,
s'ha ajustat d'una mane-
ra considerable. Segons
els veïns de la zona,
cada dia hi va gent a de-
manar que en demanen,
els moliners, de les
cases de primera linia.

CAFETERIA PERALTA
ESPECIALITATS EN
TAPES VARIADES1

CARNS A LA GRAELLA
CARRER DEL MARQUÉS 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

Hi haurà noves línies d'autobusos
a s'Arenal 1 es Pillarí

L'Empresa Municipal de Transports (EMT) está estudiant un projecte d'am-
pliació de les linies de s'Arenal i es Pil.larí, a més de la línia cap al polígon de
Llevant. El president de l'EMT, Vicenç Giner, anuncià que el tema seria estudiat
al pròxim consell d'administració extraordinari.

A s'Arenal s'hi instal.laria un «bus express», servei que consistiria en una linia
directa entre Palma i s'Arenal, per l'autopista i sense aturades, sense que això
perjudiqui l'actual trajecte i horari de la  línia tradicional.

Es Pil.larí tamé es veuria afavorit amb una línia directa entre el centre de
Palma i el poble. Per altra banda, els horaris d'un i altre projecte encara estan
per decidir, així com la freqüència d'autobusos.

El Molinar

El Club Nàutic de Llevant
tindrà 800 amarres

El port del Club Nàutic
del Molinar de Llevant es
veurà ampliat en unes
vuit-centes amarres
noves, si es du a terme
els projecte presentat
per una empresa cons-
tructora.

Actualment, el port del

Els peixos es moren
Durant uns dies, al port del Molinar hi han apare-

gut peixos morts, pressumptament, a causa de la
contaminació química produïda per la neteja dels di-
pòsits de gas de GESA.

Segons els pescadors de la zona, opinió reforçada
per membres de la policia municipal, la  contaminació
química ha pogut causar importants perjudicis  ecolò-
gics a la zona, sent la causant de la mort de nombro-
sos peixos de diverses espècies.

Les barques que atraquen al Portixol també s'han
vist afectades per la contaminació, presentant ta-
ques obscures produïdes pels productes químics
llançats al mar per GESA.

Els pescadors pensen que la contaminació es po-
dria extendre per tota la badia si no s'hi posa remei
aviat. De moment, els tècnics de GESA. i la policia
municipal han recollit mostres de l'aigua del port per
analitzar-la.



Un incendi destrueix
completament una casa

Una casa de la plaça
de la Reina Maria Cristi-
na, de s'Arenal, ha resul-
tat destruida del tot com
a consequéncia d'un in-
cendi que s'hi declara.,
segons sembla, degut a
un curtcurcuit.

La familia Pérez Mele-
ro, amb vuit fills, ha que-
dat sense habitatge a
causa d'aquest incident,

encara que hi va haver
desgracies personals de
cap tipus. Els perjudicis
econòmics són bastant
elevats, els propietaris
de la casa calculen la
xifra en un parell de mi-
lions de pessetes, enca-
ra que és dificil de dir per
les mateixes caracterís-
tiques de l'incendi.

En el moment de l'in-
cendi, dins la casa hi
havia la mare i els vuit
fills de la familia, els
quals, tot d'una que s'a-
donaren de l'incendi, po-
gueren abandonar la
casa immediatament i
sense més problemes.
Immediatament es dona
avís als bombers, els

quals vingueren deis
parcs de Llucmajor i de
Calvià, apagant el foc
prop d'una hora després
d'haver-se iniciat.

Un veí de la familia ha
donat una casa perquè
els afectats hi pugin ro-
mandre mentre aconse-
gueixen un nou habitat-
ge.

S'Arenal de Mallorca

Un mort i dos ferits greus
en accident de trànsit

Un mortal accident de circulació va tenir lloc el
passat divendres, 7 de maig, a la carretera de Lluc-
major a s'Arenal.

Josep Caries Manlleu, de 26 anys, va patir ferides
que li causaren la mort com a conseqüència d'haver
bolcat el "Suzuki» on anava com a passatger.

Els altres dos ocupants del vehicle, el conductor
Joan Montserrat Ferrer, de 20 anys, i Catalina Mateu
Batle, de 19 anys, patiren ferides qualificades de
greus, estant ingressats a Son Dureta.

S'Arenal de Mallorca

El rector demana
ajuda a la policía per
desallotjar l'església

El rector de l'església de Sant Ferran de s'Arenal
demanà l'ajuda de la policia per poder desallotjar
una persona indigent que es negava a deixar el tem-
ple.

El rector explica als agents de policia que havia in-
tentat convèncer l'inutrús paró que no havia estat
possible. Posteriorment, i a petició del propi rector,
l'indigent va ser conduït a un centre assistencial.

ELÉCTRICA

4ucleig4

INSTAL.LACIONS I REPARACIONS
MAGATZEM DE MATERIAL ELÈCTRIC

CARRER DE RAFEL RAMIS TUGORES, 5
TEL. 261738- S'ARENAL DE MALLORCA

GERMANS
LLANERAS

Excavacions * Desmuntaments

Carretera Militar, 116 - Telf. 49 10 16
LES CADENES (s'Arenal de Mallorca)

MIMENTenis ArenMMMMM

IMEMIN

¿ytoie

GIMNÀS - JUDO - TAEKWONDO
MANTENIMENT • CULTURISME

TLF.S.: 263112 . 263834
PISCINE1 SOLÀRIUMS - TOBOGANS
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	Successos	
El Molinar 

Un autobús atropella el
conductor d'un ciclomotor

Un home de mitjana edat va morir, vora el revolt
del Portitxol, com a conseqüència d'un accident de
trànsit, ocorregut quan el ciclomotor que aquest con-
duia, en direcció a Palma, va ser tocat per un turis-
me. A conseqüència del cpo, el conductor del ciclo-
motor va caure damunt l'asfalt amb la mala sort de
ser aixafat per un autobús de l'EMT que feia el tra-
jecte Palma-S'Arenal.

El turisme causant de la col.lisió no s'aturà i conti-
nua el seu camí. Agents dd la policia municipal ana-
ren al lloc deis fets per dur a terme les diligències
oportunas i aclarir qui era el conductor del vehicle,
marca «Wolkswagen», que causa el greu accident.

Una familia amb vuit fills ha quedat sense llar a causa de l'incendi de la seva vivenda.

S'Arenal de Mallorca
Son Banya

Roben porcelles,
gallines i indiots

Nou porcelles, cinc gallinas, dos indiots i un gall és
le producte d'un robatori efectuat a una finca de Son
Banya durant el darrer cap de setmana d'abril. El
propietari ha valorat els animals en unes cinquanta-
cinc mil pessetes. Es dóna la circumstància que no
és el primer cop que roben en aquesta finca.

S'Arenal de Mallorca

Un pistoler ataca
un supermercat

El supermrecat Pino-Mar, situat a l'Avinguda Na-
cional de s'Arenal, va ser atacat per un home que
amenaça amb una pistola els empleats del local.
Se'n dugué unes dues-centes mil pessetes en efec-
tiu.

Tot d'una, es dona avís a la policia i , pocs mo-
ments després, alguns cotxes Z arribaren al lloc deis
fets. Segons les declaracions deis empleats es trac-
tava de d'un home d'una trentena d'anys, moré, de
cabells curts, aproximadament d'un metre setanta-
cinc centimetres que anava vestit amb pantalons te-
xans blaus, jersei també blau i sabates negres.

L'home, armat amb la pistola, va entrar dins el su-
permercat i amenaçà els empleats d'aquest. L'home
va recollir tots els doblerw de dins la caixa registra-
dora i s'escapa cap a l'interior de s'Arenal.



 

CORTES GENERALES
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El Defensor del Pueblo

N.° Q1 2719/89

tIrOgamos que en todo escrito posterior que nos dirija, tenga la bondad de hacer referencia al número que
i§uía en la parte superior de este recibo.

Sra. Ma
JULIA LLOPIS PEREZ
C.P. S'ARENAL—PALMA
HIST. DIEGO ZAFORTEGA, 7
07600 S'ARENAL
BALEARES

Se do por recibido con coracter provisional
su escrito del 21/03/89
en el que formulo queja relativa a la presunta
infracción de derechos reconocidos en el Titulo
Primero de la Constitución, y que seto evaluado
según lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/1981,
de 6 de Abril, reguladora de esta Institución.

En lodo caso, le recordamos quela presen•
ración de esto queja no suspende la ejecución
de las resoluciones administrativas o judiciales
ni los plazos legales paro recurrir contra ellos,

si fuera procedente.

Madrid, 21 de Marzo de 1989

EL DEFENSOR DEL PUEBLO,

Col.legi Públic S'Arenal de Palma

I1. 1m.:

M'VR-1111(liz	 •A

utiirrriov r:,MVilt1,311 1P: no.; Apt s

001408 24. 01.89
ENTRADA I 

t jantçant aquest
escrit ti volee trasnetre la preocuoació de tota la nostra
Comunitat Educativa oel aue fa a 'la construcci&del nou
•entre,doncs les obres semblen aturades.i,seaons pareix.no
será possible començar—hi el nou curs.Hem de recordar—li

les areus deficiencies de l'actual centre	 estar,
preocupats per 1'organitzaci6 del nou curs i les seves
conseauencies sobre l'escolarització de la zona.

Vos preqam ens faceu arribar.per escrit,la situaci< ,

real del nou centre,aixi com les seves possibilitats pel
proper curs.

Salutacions cordials.

Presidenta APA
	

El Director.

Julia Lloois	 Joan Salva

Aquesta és la representació molt ideal litzada del
collegi públic de S'Arenal, tota a punt pel «ball

per PETEN ERES».
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Col.legi Públic de s'Arenal

Una presa de pèl, una
«charlotada», una cursa
d'obstacles, o qué?

Aquí, tothom es de-
mana qué está passant,
i cadascun, des dels
seus coneixements
sobre el tema, hi ha de
dir la seva. Sembla com
si fos una endevinalla.
Ningún no sap res de
definitiu, de segur.

Unes obres que estan
paralitzades, que això
no s'endevina, això es
veu, i que per exemple,
per als turistes que es
passetgen per la zona,
deuen suposar que per-
tany a algun hoteler
arruïnat, perquè qui pot
suposar que aquestes
columnes esquelètiques
depenen del Ministeri
d'Educació i Ciència i
que no hi ha manera de
fer-les sortit de
l'«impasse»...?

Per als habitants del
Iloc, que saben el que
havia de ser i que, amb
sort, per les Olimplades
del Toboso tal vegada
estará a punt per la inau-

guració i entrada en fun-
cionament... (Nota: l'as-
signació del Toboso com
a seu de les Olimpíades
encara no s'ha conside-
rat, ni per part del Con-
sell d'Esports de l'es-
mentada vila, que no és
ciutat, més que per la
grandesa literària del
Quixot).

En fi, que el que será
el collegi substitut de la
zona que ha d'enviar els
fills filies a l'antiquíssim,
insuficient, deteriorat i
amb més mínims
que es fa fer en temps

de la República; del qual
es vénen fent gestions
públiques des de 1982
(la quantitat de docu-
ments que ens ha mos-
trat la senyora presiden-
ta de l'APA, Júlia Llpis,
és increïble), bé se'l po-
dria qualificar com el
«mals», i és que les
agaf a totes.

—I la darrera?

—Ens va cridar al seu
despatx el delegat del
MEC, el senyor Crespí,
al director actual de l'es-
cola i a mi, en qualitat de
presidenta de l'APA, per
dir-nos que l'empresa
constructora	 NORCA
havia quebrat...

--Quebra o simple
suspensió d'obres fins a
tenir noves forces..?

—Li demanàrem infor-
mació i resposat per es-
crit, ja que nosaltres
hem de donar la cara da-
vant el claustre de pro-
fessors, pares d'alum-
nes; però encara estam
esperant la resposta...
des del gener.

—I la continuació de
les obres?

—Cada quinze dies
se'ns promet, de parau-
la, que es recomençaran
les obres, i així des de
gener.

—I altres maneres
d'actuar,	 de	 pressió,
d'informació?

—Hem enviat el dos-
sier complet al Defensor
del Poble i sabem que
ha rehi it la nartaii nup

ens ha contestat, el qual,
lògicament, no ens inhi-
beix de ter altres accions
i les passes que consi-
derem necessàries, jus-
tes i eficaces. El que fi-
nalment semblava que
s'anava a aconseguir,
començar el curs 88-89
a les noves intallacions,
no va poder ser a causa
dels retrassos i dels pro-
blemes tècnics. Ara ja
sembla impossible el
trasllat per al curs 89-90,
per problemes, diguem-
ne, econòmics i judicials
entre el Ministeri i l'em-
presa constructora...
Després, creim, pot sor-
tir un problema polític, ja
que s'està cercant uqe
aquesta competència
passi al Govern de la co-
munitat autónoma. No-
saltres, per la nostra
banda i preveient el que
pugui passar, ja hem vi-
sitar l'actual director ge-
neral d'Educació del Go-
vern Balear. Bé...

—Quina	 seria	 la
causa objectiva d'aques-
ta cursa d'obstacles, in-
convenients, problemes,

falta de solucions..?
—Aquí, cadascun so-

luciona el problema de
l'ensenyament per als
seus fills recorrent a l'en-
senyança privada, a al-
tres centres subvencio-
nats. Possiblement el
«campi qui pugui» és la
causa fonamental de la
desatenció soferta per
part deis organismes ofi-
cials de cara a tot el que
fa referència a questa
escola o collegi públic
de s'Arenal. No és com
una mare amb molts de
fills, sinó com «un fills
amb moltes mares»,
però el resultat és que el
«fill» es pobre, insu fi-
cient, oblidat, abando-
nat, arraconat, pospo-
sat, ridiculitzat... I els
nins que per les circums-
tàncies que siguin han
d'anar a quest col.legi
públic, vell, insuficient,
amb problemes tècnics,
sense installacions, ter-
cermundista..?

—Tal com vostè ho
diu... que es suprimeixi
d'una vegada, o que s'a-

cabin les obres ja co-
mençades del nou
collegi de s'Arenal.

Per qué sentir parlant,
comentant, amargant la

cosa? Qui tingui caoaci-
tat d'acció i decisió que
actuï i faci coses!

A. de Villarroya

Escacs

L'Escola Catalana de
s'Arenal Classificada
en primer lloc

El passat dia 17 d'abril va esser jugada la final del
torneig d'escacs «Intercollegis Son Oliva» amb la
participació de l'Escola Catalana de s'Arenal, Son
Oliva, Guillem Mesquida, i Es Pont.

Va guanyar l'Escola Catalana de s'Arenal, el mo-
nitor de la qual és en Joan Moragues de Bar Europa.
Els jugadors són els alumnes Angel San Roman i
Fiol, Joan de Deu Moragues, Guillem Mas i Pereiro i
Jaume Moragues Martín.

Una vegada més els alumnes de l'Escola Catala-
na de s'Arenal han demostrat ser els millors de la co-
marca.

La nostra enhorabona als professors, monitors i
directiva de l 'APA, sense oblidar als estudiants.



Futbol

La U.E. s'Arenal guanya al Cala d'Or per 1 a O
Lluita tremenda per salvar la categoria nacional
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Tomeu Sbert

L'equip del U.D. Are-
nal va donar una passa
envant de cara a salvar
la' categoría nacional,
quan en un partit molt

Trofeu Mare
Nostrum
s'Arenal

Boli i Victor Bueno es
disputen l'artistic trofeu
donat per Assegurances
Mare Nostrum Agencia
de S'Arenal (Plaça
Major, 1) al máxim golet-
jador del U.D. Arenal (III
Nacional). L'ex-
mallorquinista Boli ha
marcat 9 gols, pero en
Victor Bueno marcá el
gol de triunf contra el
Cala d'Or, apart haver
mullat en bastantes oca-
sions i, sobretot, pel
gran moment de joc i
forma que está atrave-
sant l'ex-jugador del
Constancia.

No se descarta tampo
que altres jugadors es
destapin en aquest da-
rrer terç de campionat.
Per exemple, Mestres,
Domingo, Simó, Perelló i
algun altre. Pero de mo-
ment la ventatje de Boli i
Bueno es bona.

lluitat i més encerts que
en altres ocasions,
guanyà al Cala d'Or per
la mínima 1-0.

Contra el Cala d'Or li-
garen els següents juga-
dros, dirigits per Toni
Creus: Gabaldón, Simó,
Pons, Tugores, Perelló
(Maestre), Pericás
(Moll), Calvo, Hidalgo,
Domingo, bueno, Boli. -

El gol fou marcat per
Victor Bueno, de bond
factura i junt a la fusta de
la part dreta del poder vi-
sitant Seminario, un Se-
minario que acaba ju-
gant el darrer cuart d'ho- .

ra de devanter i aixima-
teix es mostrá perillós
davant Gabaldón. • "

Arbitra Dols Mir ajudat
per Biel Ferrat i tofol Cá-
novas. Bon arbitratge.

Possibilitats 7
- ••

Las posibilitats de sal-
vació, després deis dos
punts contra el Cala
d'Or, existeixen. Es pos-
sible encara salvar la III
Nacional. Enumeren un
poc aquestes posibili-
tats.

En el moment de re-
dactar aquesta informa-
ció encara s'ha d'acudir
a Manacor. A la . .ciutat
dels sospiros esperam
una derrota, el Manacor
es per l'Arenal molt
Manacor. Millor si ens
equivocam.

Pero el diugmenge se-
güent, día 14 de maig
ens visita el Cade de Pa-
guara. Vaticinam un
altre victoria, encara que
sia per un sol gol i estre-
Ilant en diferentes oca-
sions la pilota a les fus-
tes, com passa quasi a
cada partir de casa.

Després s'acudeix a
Eivissa, contra Hospita-
let. Un empat es potp.ro-

duir. Sería un positiu
d'or.
. Dia 28 ens visita el
Santa Eulalia. L'equip ei-
visenc tampo es cosa de
l'altra dijous. Si les
coses van amb normali-
tat poren esser dos
punts més a favor del
s'Arenal..

.1 el 4.de juny a Alayor.
Uepuip menorquí va per
llocs baixos de la clasifi-
tació, pero darrerament
pareix que reacciona.
Acaba de triunfar sobre
l'històric CID! Constan-
cia per 1-0. Es podria
empatar, pero... Sens
dubte es tracte de un
partit que pot esser deci-
siu al final de la competi-
ció. Els homes de Toni
Creus ho han de posar
tot. Un empat a zero gols
podria bastar.
. L'II de juny, ens visita

Siem optimistas.
.Es pot guanyar. El 18
també de juny. Visita a
Inca. Dificultosa papele-
ta, pero...

El darrer partit de
competició tenim el Cal-
viá al terreny de s'Are-
nal. Si s'aconsegueixen
aquests dos punts, i el
nostre pronòstic en els
partits anteriors es com-
pleix, estariem clasifi-
cats fora delá llocs de
descens.

Pero ja se sab que
una cosa es vaticinar i
l'altre que l'equip que
presideix l'entusiasta i
traballador Rafel Gómes
Hinojosa, aconsegues-
qui sumar els punts que
ara li donam.

Els contes a dins sa
cuina sempre surten, diu
el vell proverbi. I els con-
tes a casa d'altri , son
bons de fer, diu un altre.

Noltros no volem fer
els contes, pero esti-
mam l'Arenal i volem lo
millor per l'equip.

Alevins i infantils

Foren homenatjats al Camp Antoni Roses
Els equips del U.D. Arenal, categoría alevins, campió i sub-campió d'aquesta

temporada, competició oficial, foren homenatjtas abans de jugarse el partir Are-
nal-Cala d'Or, de Tercera nacional.

Asistencia del batle Ilucmajorer Joan Monserrat junt al president Rafel Gómez
Hinojosa i els regidors Miguel Clar (de deports), Manolo Valenzuala Arroyo i Joa-
quin Rabasco Ferreira.

Les respectivas plantillas, uniformats tots el jugadors, entrenadors i reponsa-
bles, alevins i infantils, en el centre del camp reberen trofeus, medallas i distin-
cions, entre moltes de mambelletes del públic.

A la fotografia un moment de l'acta.

Angel Echevarria a la Marathon
Valldemossa-Palma

La gent encara no sap massa bé el parqué de la participació deis minusválids
a les proves populars, marathons, millas, etc. De vegades els organitzadors de
les proves els obliden a l'hora de donar els trofeus que, coma tot atleta que es
prova amb un altre, pot i ha d'aspirar a guanyar el  minusvàlid. A tots ells els ha
units l'adversitat; paró ara, els ha unit un fet infinitament més bonic: la pugna en
competició per batre marqueá, imposar novas marques, arribar dins els primers
llocs...

No és acte de caritat, la seva participació a torneigs proves atlètiques, compe-
ticions, sinó un dret més que tenen.

A la darrera prova de la Valldemossa-Palma, s'Arenal de Mallorca estava re-
presentat pel nostre vei Angel Echevarría (a la dreta de la foto, amb visera i bon
humor). Vora ell hi podem veure el guanyador, Pere Oues, i Jaspe Romera (a
l'esquerra de la foto).

Llorenç Canyelles queda molt al fons, entre el públic.  L'anècdota va ser que
els cridaren per rebre aplaudiments, paró ningú es  recordà de donar-los algun
trofeu. Com que no hi ha hagut mala voluntad, per a la próxima prova, els orga-
nitzadors ho tindran ben present. (A. de V.).



Futbol sala Ramis Sastre, sponsor del Gaucho  
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«El Gaucho» no s'a-
dorm ni es conforma
amb el passat, encara
que sigui tan immediat
com el títol de Campions
als torneigs de futbol-
sala de Can Prunes. La
temporada ha acabat i ja
tenen un nou «sponsor»:
«Transportes Ramis-
Sastre», amb domicili
comercial al polígon de
Son Castelló.

Dones sí, és bo que es
practiqui el futbol-sala,
que hi hagi empreses i
empresaris amb mentali-
tat oberta a la promoció i
a la subvenció privada
d'aquests petits grups
d'amics units per l'es-
port; és bo que el cos
cremi totes les coses ne-
gatives i s'esbravi sana i
competitivament... En fi
és bo també que comp-

tin amb el fotògraf per fer
unes fotos record, una
ampliació possible...

Es així com es va fent
la societat, com es van
estenent els Iligams d'in-
teressos amplis i partici-
patius, com es va orga-
nitzant la vida.

A la foto, lluint la nova
camiseta amb la marca
comercial de «Transpor-
tes Ramis-Sastre», pa-
trocinador de la nova
temporada que aviat
arribará. Vet aquí l'ali-
neació que donará molta
guerra als torneigs de
futbol-sala: (ajuputsi)
Carles Mayero, Miguel
Angel Mayero «junior»,
Miguel Angel; (drets) Mi-
guel, l'entrenador i rela-
cions públiques, Caries
Pérez, el porter, Jaume i
Albert España. A la plan-
tilla completa hi figuren
també Jospe Ruiz i
Josep Peregrina, ab-
sents en aquesta ocasió
per motius personals.

«El Gaucho» no s'a-
dorm en els Ilorers pas-
sats i ja estan encalen-
tint els motors de cara a
la temporada que ve. No
només de reparacions
eléctriques es viu. (A. de
V.).

El batle Joan, el president Felifiá i altres

autoritats

Acte de presentació
del gas canalitzat

Tomeu Sbert

En saló del primer pis del
Esport Centre Tenis s'Are-
nal, tingué Iloc l'acte de
presentació oficial del ser-
vei de gas canalitzat que ja
funciona des de el Coll den
Rabassa A son Verí, Pero,
la nota més important amb
referència a aquest apleg
de gent al recinte del carrer
Costa y Llobera, era que
per primera vegada en
l'historia aquest gas cana-
litzat sortía del terme de
Palma.

Ha estat Ilucmajor, s'Are-
nal Ilucmajorer, la primera
localitat o població, que es
converteix en pionera d'a-
quest serveis. 1 d'entre les
vivendes, hotels o altre
classe d'establiments que
han instalat ja el gas cana-
litzat, l'Hotel San Diego de

la familia Canals, era pri-
mer de primers.

Aquesta conexió a l'Ho-
tel San Diego ha estat feta
per l'empresa Morro Ferrer
(antiga Fontanería Onofre
Ferrer del carrer Formente-
ra. S'esmentada empresa
Morro Ferrer feu entrega
de una placa com a record
a la familia Canals, en el
mateix acte que estam im-
formant.
Autoritats

Junt al batle Joan Mon-
serrat estingueren el ma-
teix president d'ENDESA,
Felicía Fuster el director
general de GESA, Miguel
Pocoví entre altres autori-
tats i personal técnic res-
ponsable de l'obra, una
obra que en total puja a un
presupost de alguns cents
de milions de pesetes.

Parlaren en Miguel Po-

coví: després es Feliciá
Fuster: també es mostra-
ren un cumul de ciares i
molt ben explicades diapo-
sitives i, finalment, el batle
Joan Monserrat manifestà
l'agraiment i satisfacció per
lo important i profitós que

significa pel terme Ilucma-
jorer aquesta tasca progre-
siva de serveis.

Elevat número d'empre-
saris foren presents a l'ac-
te.

Detall simpatic i anecdò-
ticament històric és una fo-
tografia, també histódca,
que el batle Joan entrega a
Feliciá Fuster, testimoni de
quan a Llucmajor ciutat es
feu l'inauguració d'unes
instalacions de gas i electri-
citat, recordant les empre-
ses o cooperatives anome-
nades «Helios» i «El Por-
venir».

A la fotografia d'archiu poren veure a Antoni Galmés, el primer per la dreta.

Ja és a l'impremta 

El nou llibre de n'Antoni Galmés
	Tomeu Sbert

	
nou llibre. Descripcions de pesca i caza:
feines del camp: curanderos i les seves

	

Un segon tom de «Cultura Popular Ma- 	 herbes: tradicions: folklorimsme: ormet-

	

llorquina» está en imprenta. L'autor es 	 gos: romanços: dimonis cucurells o sense

	

Antoni Galmés Riera, el cual que té mol- 	 cucurallar: «Contarelles de una pastera»

	

tes de coses publicades, apart l'interesant
	

treball dedicat a S'Arenal també va al !li-

	

i celebrat pirmer tom, que aparesqué fa
	

bre: miracles d'altre temps: chascarrillos:
uns anys.	 enamorats i atlotes: en definitiva un llibre

	

L'amabilitat de Antoni Galmés ens va	 que agradará i que ve a Xengrandir lo  molt

	

permetre porer mirar damunt damunt, l'o-	 que Antoni Galmés ens mostra al llarg
	riginal que ell presentava a l'imprenta.	 dels anys sobre la cultura popular mallor-

	

Galmés Riera hanar explicant, després, 	 quina.

	

tots i cadasqun dels capitols i respectives
	

El Ilibre en cuestió estará prologat per el

	

fotografies que l'ilustraran, algues d'elles
	

Pare Joan Llabrés Ramis T.O.R. i la por-
molt originals e inéditas.	 tada ilustrada amb dibuix del pintor Coll

	

Una ample temática es el oontignut del
	

Bardolet.



Na Montserrat Montmany i Tornero del Molinar fou elegida Pubilla de l'any.
A la fotografia la veim amb els seus pares. En un primer pla, el senyor

Josep Planes, president de la Casa Catalana.
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Ferran Taviro del Fresno. Campió de cross esco-
lar en la categoria d'iniciació. Va a l'escola de
Sant Bartomeu de s'Arenal.

La Diada de Sant
Jordi fou celebrada a
l'Escola Pública de Sant
Bartomeu de s'Arenal
amb una exposició de 'li-
bres i la representació
de Sant Jordi i el Dragó.
Una interpretació en ca-
talà, perper nins que a ca
seva no parlen català, i
que ho feren molt bé.
Una escola, la de Sant
Bartomeu que té ganes
de ser escola catalana i
ho será ben prest, ja que
els mestres ho desitgen i
molts de pares també. A
ca seva, aquests nins i
nines ni poden aprendre
català perquè els pares
no en saben. Els mes-
tres, pero, en saben i els
ho poden ensenyar. A
més, a s'Arenal de Lluc-
major, de tres escoles
que hi ha, una pot ser en
la nostra Ilengua. Quan
ho sia, será l'escola d'é-
lite, la que ensenyarà als
futurs capdavanters de
la comunitat arenalera.

El Riu Centre de s'Arenal s'ompli de sardanes el dia de Sant jordi. La Casa
Catalana hi féu una gran festa.

Es el personal i la direcció de MacDonalds de s'Arenal.




