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La comarca de s'Arenal
en festes

Les festes de l'es-
tiu s'estan celebrant
arreu de la nostra
comarca. D'aquí
pocs dies es faran
les de Santa Cándi-
da a Llucmajor.
També n'hi haurà a
Sant Jordi, s'Aran-
jassa, Al Pil.larí,
Badia Gran, Cala Pi,
s'Estanyol i al Moli-
nar. A s'Arenal es
feren per Sant Cris-
tòfol, enguany con-
juntament els dos
nuclis de població
que divideix el to-

rrent dels Jueus. Al
Coll d'en Rabassa hi
poguérem veure per
primera vegada Es
Gegant i Sa Gegan-
ta de Ciutat (vegeu
la fotografia) i a Son
Ferriol feren les fes-
tes tan lluïdes com
sempre.

Tanmateix, s'Are-
nal és una festa con-
tínua durant tot l'es-
tiu. Ho és el carrer
Dos de Maig, on un
pareix que es troba
al Picadilly de Lon-

dres i ho és a l'am-
ple zona de les Me-
ravelles, on un pa-
reix que se troba al
Múnic de les fires i la
cervessa. Des de
S'ARENAL DE MA-
LLORCA, us convi-
dam a visitar
aquests llocs. La jo-
ventut i bellesa dels
nostres visitants es-
trangers i connacio-
nals i el preu raona-
ble de les consumi-
cions als bars i res-
taurants segur que
no us defraudaran.



Canyelles: «González s'equivoca en
no escoltar les veus autonòmiques»

El president de les Balears,
el popular Gabriel Caiiellas, as.
segura que "Felipe González i
els socialistes s'equivoquen
quan ignoren el sentiment gene-
ralitzat d'incrementar les com-
petències que es manifesta eh-
rament de les autonomías". En
declaracions a l'AVUL Cabe-
Has afirma amb contundéncia
que "Madrid és el principal
mal que afecta les Mes" i diu
que "ja estem cansats d'injusti-
cies del govern socialista con-
tra el poble balear".

— Quines actuacions s'im-
pulsaran en la trobada de presi-
dents autonòmics no socialistas
que es celebrará al 18 de julio!?

— Bàsicament les destinades
a promure accions per incre-
mentar les competències auto-
nòmiques. Cal que el PSOE
s'adoni que a les autonomies hi
ha una clara voluntat unitária
que així ho reclama. Ens dol la
falta d'esperit autonomista deis
socialistes i del govern central.

— Com van acabar les reu-
nions amb el ministre d'Admi-
nistracions Públiques, Joaquín
Alautnia, per aconseguir diners
de l'Administració  cenital amb
qué fauwar els projectes del
gowrx balear?

— En res. Res de res. Com
Mas en boa mallorquí, "tot
va ser embutir fil". Per() de
bona voluntat res.

"El PSOE no creu
en autonomies"

— Encara espera ser rebut
per Felipe González?

— Encara!. Fa més de dos
anys que vam demanar oficial-
ment una audiència i no ha tin-
gut temps de rebre el president
de l'autonomia balear a La

molt centralista, i no creu en
les autonomies. Per ab«) no les
vol potenciar ni és sensible a les
reivindicacions que formulen
les Comunitats Autònomes.
Perol s'equivoquen perquè com
més s'entossudeixen més aug-
mentarà la pressió sociaL El
sentiment que reclama més au-
tonomia i majors competències
és imparable. Si el govern cen-
tral no fa passos en aquest sen-
tit i no dóna respostes positives
iniciarem vies de pressió.

¿A qué es refereix exacta-
ment?

— Aquesta és una de les co-
ses que pot sortir de la trobada
de presidents autonòmics no
socialistes. Madrid haurá d'es-
cottar-nos. Actuarem conjunta-
ment pequé si no perdrem for-
ça. Si no se'ns fa cas, el govern
tindrà una resposta social fer-
ma, cal no perdre de vista que

les autonomies no socialistes
som majoria. No vull avançar
esdeveniments perd si els socia-
listes continuen amb aquesta
política d'orelles sordes, que
s'atenguin a les conseqüències.

— Airó sona a advertència.
¿Ja ha perdut la paciéncia?

— Tindrem paciència fins on
aguanti el poble de les Mes.

—_ ¿Cal reformar l'estatal
d'Autonomia de les Balears?

— Sens dubte. Volem més
competències. la comissió del
Parlament balear que ha  estu-
diat la qüestió també ha arri-
bat a aquesta mateixa conclu-
sió.

— Per airó cal l'aprovació
de Madird..

— Algun dia la majoria so-
cialista canviari i una altra
majoria aprovarà mesures per
reforçar aquesta autonomia
esquifida.

— ¿Hi kaurá moció de cen-
SUYO contra el batlle socialista
de Ciutat de Mallorca?

— No depén de mi pedo cree
que la moció és justa i l'alcalde
Ramon Agulló se la mereix.

Mondoa. El passat mes d'a-
gost em vaig assabantar que ar-
ribava a Mallorca i vaig anar a
l'aeroport a donar-11 la benvin-
guda. Li vaig recordar la peti-
ció oficial d'entrevista, formu-
lada per escrit pel govern Bale-
ar i em va respondre: "al se-
tembre ens veurem i parla-
rem". Perd no va dir setembre
de quin any perquè encara em-
peram.

— Com són les seves reía-
ajotes amb els socialistas?

— Tenim serioses discrepàn-
cies. El PSOE és centralista, 
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Editorial

Mallorca sencera tremola de ràbia!
Tot Mallorca és un clam unánim d'indignació i de ràbia. Polítics indígenes, ja siguin
de dretes o d'esquerres, coincideixen a l'hora de denunciar el mateix fet. El Presi-
dent Canyelles ho ha dit molt clar fa pocs dies: "Madrid és el principal mal que afec-
ta les Illes" (1). El lider del PSM, Sebastià Serra, també ha dit tres unces del mateix:
"Per als polítics espanyols Mallorca és una maquineta de fer divises" (2). Fins i tot
el president del Reial Mallorca, Miguel Contestí, ja ho havia advertit al mes d'abril:
"és una vertadera desgràcia que tot hagi de manar d'allà (es referia a Madrid) i
nosaltres haguem d'estar subjectes al que ells decideixen" (3). L'esclafit però que
ha romput la vasa ha passat fa poques setmanes segons la premsa forastera de
Ciutat, després de tancar l'exercici fiscal de 1988, resulta que cada illenc ha pagat a
l'administració colonial d'hisenda més 166.000 ptes per cap i si comparam l'any 87
amb el 88, resulta que hi ha hagut un augment de recaudació net d'un 14%, és a dir,
de 99.872 milions de pessetes (4). No són quatre durets això!

L'opinió de S'ARENAL DE MALLORCA, després de veure aquesta brutor que
dama al cel és molt breu: qui menja sa carn, que rosegui els ossos! Per?) ca! Madrid
és molt triat de barres i només vol popa tendra i carn magra, és a dir, divises que no
són més que doblers fàcils, ràpids i nets. En canvi, als mallorquins, després de la tal-
lada que se'n duen els toursoperadors i la tallada que se'n du Madrid, només ens
queden els ossos, els crostons i poca cosa més. A la Mallorca de 1989, esser un
nacionalista o independentista resolut ha esdevingut una cosa ja d'estricta super-
vivència econòmica. De cada dia ho tocam més amb les mans: a Madrid el que passi
per aquí els importa un pebre. Ara i sempre ens han tractats pitjor que si fóssim
estrangers, o sia, com esclaus. Basta veure com en González abans rebrà qualsevol
president de qualscvol república de la quinta forca que al President de Balears;
basta fullejar adesiara la premsa per adonar-se'n de la magnitud de la injustícia: 7
de maig: el Govern espanyol considera que aniria bé que Balears retornás les com-
petències en carreteres (5); 9 de maig: el Conseller d'Economia i Hisenda,
Alexandre Forcades, xifra en 67.000 milions el superávit que l'Estat espanyol s'em-
butxaca procedent de les Balears (6); 11 de juny: Madrid frena 7.056 milions de pies
destinades a salvar la indústria de Menorca i del Raiguer (7); 21 de juny: tres de
cada quatre bailes de la Part Forana se queixen de l'estat de les carreteres del seu
terme (8); 5 de juliol: Balears és exclosa del Pla de Carreteres (9) ...

Ja ho hem dit: això dama al cel! No ens creguem emperò que aquestes barrabas-
sades passen d'ençà quatre dies. Tot al contrari. Mirau, tot seguit, les preguntes in-
dignades que l'any 1900 ja se feien des del diari La Veu de Mallorca: "I després de
tot, ben tallat 1 esporgat, ¿per qué n'hem de tenir tanta, de paciència?, ¿quins són
els beneficis que en treim de semblant esclavitud? ¿per quina casta d'agraïment
hem de continuar essent els xotets d'un pastor que no mos coneix, que pareix que
no mos vulgul conèixer, en no esser per prendre-mos sa llana 1 ses carns quan ell
troba que li convé?" (10)

MALLORQUINS! La 'manda s'acaba! El President Canyelles ho ha dit ben
clar: "que s'atinguin a les conseqüéncles. Tindrem paciència fins on aguanti el
poble de les Illes" (11). El president de la CAEB, Francesc Albertí, ja ho va dir: "Ja
n'hl ha prou de ser herbes molles!" (12). S'ARENAL DE MALLORCA, des d'una
perspectiva nacionalista i d'esquerres afegeix: FORA POR! JA ESTA BE DE PAR-
DALERIA! 

MALLORQUINS! no ho oblidem mai: Qui té el cul llogat no pot cagar quan vol ni
allá on vol!

(1) Avui 10.V111.1989. (2) Brisas 9.VIII.1989. (3) D16 7.IV.1989. (4) D16 6.VI.1989. (5) DM 7.V.1989.

(6) DM 9.V.1989. (7) D16 11.V1.1989. (8) D16 21.V1.1989. (9) D16 5.VII.1989. (10) La Veu de Mallor-

ca 10.111.1900. (11) Avui ob. cit. (12) UH 9.VI11.1988.

NOTA DE LA REDACCIÓ: A causa d'evident manca d'espai, la
tercera part d'«Antonio Alemany: un puput de crest amolla!»
será publicada al pròxim número. Reservau-lo al vostre
quiosc!



Ramon Barnils
A les darreres eleccions al Parlament

Europeu el Partido Andalucista ha
doblat el nombre de vots. S'ha situat en
tercer lloc dels partits que actuen en aquell
país, darrere del PSO espanyol i del tam-
bé espanyol Partido Popular —penó no-
més a cinc punts d'aquest.

Ens hauria d'estranyar que en una na-
ció tan clarament definida com Andalu-
sia, els partits nacionals no hi haguessin
crescut encara, si no fos que entre nosal-
tres passa si fa no fa el mateix.

Andalusia ha patit tant com nosaltres,
si no més, les mossegades del gos de l'hor-
toliz, expressió precisament espanyola:
Madrid, ni menja ni deixa menjar. Man-
tenint una propietat agraria de conques-
ta, ha fet tenir per pobre un país que era
tingut per ric, per ubèrrim ja abans de Ro-
ma, durant l'Imperi roma, i per l'imperi
musulmà —Andalusia va ser musulmana
durant vuit segles, per no gaire més de
cinc de cristiana. País excel•lentment co-
municat quan Roma era el centre del
món, ho continua sent quan es descobri-
ren les Amériques, i Sevilla i d'altres ports
andalusos eren entrada i sortida princi-
pal de persones i mercaderies relaciona-
des amb les Amériques.

En canvi, la pobresa induïda, la divi-
sió mantinguda, la trivialització de molts
dels seus trets ètnics en convertir-los, és
a dir en empobrir-los a ells també, en ele-
ments d'espanyolisme de Reial Decret (la

música, la dansa. el vi. el cel i els toros
andalussos convertits en carn de proto-
col de tota mena de governs espanyols,
de dretes o, quina broma. d'esquerres),
han aconseguit que Andalusia fos vista de
fora estant com a terra miserable, d'im-
migració permanent, de policies, guàrdies
civils, governadors civils, funcionaris al
servei de l'estat i primers ministres sem-
pre que ha fet falta. Un país menysteni-
ble.

Més que res, el poder espanyol ha si-
lenciat la periódica suble ació andalusa:
les Alpujarras, els prínceps Omeies —avui
Benjumea—, els ducs de Medina-Sidonia,
el bandolerisme, el . sindicalisme, Blas In-
fante.

Ara el Partit Andalusista, successor del
PSA dels primers anys de la transició,
corregits alguns dels errors del seu ante-
cessor, amb una idea més clara del que
pot fer-se avui per Andalusia de les insti-
tucions vigents estant, s'ha situat en ter-
cer lloc entre els partits concorrents.

Un fet que a nosaltres ens ha d'alegrar
considerablement. Primer, perquè és bo
per a la Humanitat que una seva part
s'adoni dels seus drets i es decideixi a
guanyar llibertat, la meta més alta. Segon,
perquè l'enemic és comú. i l'efecte de
l'andalusisme doblement benefic: en
desenganxar-se de l'enemic, l'afebleix, i
reforça la massa dels que lluiten en con-
tra d'aquest enemic ara afeblit. Tercer,

perquè una visible minoria dels nostres
connacionals porta sang andalusa. 1
quart, perqué el Règim espanyol actual-
ment es en reforça, com els anteriors d'en-
çà de mitjan segle XIX, en la divisió pro-
vincial, i Andalusia té moltes províncies,
vuit: tantes com els Països Catalans ple-
gats.

El ressorgiment d'un partit andalusis-
ta representa a hores d'ara un problema
gravíssim per al Règim: Madrid ha con-
traatacat furiosament, i tant el PSOE com
Izquierda Unida no han deixat d'atacar
el Partit Andalusista acusant-lo de...
dretà.

Són astuts; però primitivament astuts:
a aquestes altures, i amb l'atur, el sí a
l'OTAN, la política económica i l'incen-
tiu al complex militar-industrial, és difí-
cil que massa gent, ni del mateix PSOE,
pugui reclamar convincentment un paper
dins l'esquerra inequívoca. Pel que fa a
Izquierda Unida, la capital continua sent
Moscou, però Moscou ja no és el que era:
tothom coneix Gorbatxov, la perestroika,
l'esclat de les nacionalitats, a la Unió So-
viética...

Temps al temps, i s'hauran de reclutar
els policies a Vallecas.

Andalusia hi torna
Telèfons útils a

S'Arenal

A la part de

Ciutat

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

1330 i 1500 	 727643-727644

Bombers 	 281250-290017
Residencia de l'assegurança social 	  289100
Creu Roja de Ca'n Pastilla 	  264040
Policía Nacional 	 091
Policia Municipal 	  092
Policia Municipal de S'Arenal 	  490503
La Porciíncula 	  260002
Tele-Taxi 	  401414
Radio-Taxi-Platja 	  755440

A la part de

Llucmajor

Ajuntamcnt 	  660050
Oficina de S'Arenal 	  264071
Bo mbers 	  660756
Policia Municipal 	  661767
Guardia Civil 	  264121

	

Taxi   263745-263538
	Parròquia. .   263265

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

SÁrenal
ost de Mallorca

Aquest periòdic surt cada quinze
dies. Se pot tobar 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:

0 SEMESTRAL 900 Ptes.

Forma de pagament:

LI Rebut domicilial a un Banc

Banc 	  Suc. 	

Compte n.° 	  Titular 	

Li Comptat	 Firma

Ompliu aquesta tarja i enviau-la al Cami

Camí de les Pedreras, 132 s'Arenal
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Xafarderies
S'ARENAL DE MALLORCA ha pujat molt les

seves vendes d'ençà que des de les seves  pàgines
els professors de l'APLEC conten les quaranta a
n'Antonio Alemany i a altres coneguts gonellistes
mallorquins.

Les darreres setmanes, a n'Alemany, el deixen
escriure ben poc a El Día 16 i a les tertúlies de  Ràdio
4 va ben cop pu. Els contertulis, sobretot en Tarabi-
ni, s'en foten d'ell i, a micro obert no li esmenten per
res les dues planes que cada quinze dies II dedicam.
Tanmateix, aquest xafarder ha vist la taula de la ter-
túlia plena de diaris de s'Arenal i les rialletes de la ro-
tlada.

Pareix esser que s'Unió de s'Arenal és el portaveu
dels propietaris de casetes il«legals a fora vila. Co-
mentant el fet amb el director de la publicació, me va
dir que la seva casa de fora vila era ben legal peró
que algun dels seus col-laboradors sí que en tenien,
de caseta fora permís.

Fou molt bona la idea dels organitzadors de les
festes de Sant Cristòfor d'organitzar la Primera Fira
de Cotxes. A la Plaça dels Nins hi va anar l'OPEL, la
CITROEN, i la PEUGEOT, el dissabte i el diumenge.
La fira fou prou visitada i promet tenir  continuïtat.

El batle de Llucmajor va un poc cremat aquests
dies degut al caire que pren la Urbanització de Ca-
pocorp. Ens ha dit que li agradaria que a les  pròxi-
mes eleccions el PSM tregués dos regidors per

donar a un d'ells la presidencia de la Comissió d'Ur-
banisme.

Aquest passat 21 de juliol es va celebrar el segon
aniversari de l'obertura del Mercat Bahia. Es va cele-
brar una mgnífica festa amb regals, degustacions i
repartida de globus als nins. Malgrat la crisi que en-
guany pateix s'Arenal, hi ha empreses com el Mercat
Bahia on vostè i la seva família, pot comprar cada
dia, amb comoditat, economia i simpatia.

I ara un bon consell: si anau per qualsevol de les
dues carreteres que van de s'Arenal a Llucmajor, no
passeu dels 80 per hora. Hi ha avaries de circulació
amb morts cada setmana i ens han assegurat que
aquestes morts són degudes a anar massa depres-
sa.

ELECTRÓNICA 	Getwttl

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

Radio de cotxes.

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

S'ARENAL DE MALLORCA. Publicació independent de la Comarca de s'Are-
nal. Edita: Associació de Veïns. Director: Mateu Joan i Florit. Depbsit Legal
PM-473-80. lmprimeix Hora Nova, S.A. Publicitat i subscripcions: Camí de les
Pedreres, 132 - Apartat de correus 124 - 07600 - s'Arenal de Mallorca. Teléfcm:
265005. FAX 269941
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Lluís Cerdó: diu més mentides que un ase no fa pets
Palma de Mallorca, julio] 1989.
APLEC vol començar aquesta carta de replica amb

una declaració pública de gratitud a Luís Cerdó per
haver-nos brindat desinteressadament un document que
pel cap baix no dubtam de qualificar de gran im-
portància dins la història de Pan( icatalanisme a Mallor-
ca. Dit això anam per reina!

Per començar, el títol de la seva carta és una joia que
no té preu. El tándem, per ordre d'importáncia,
Alemany-Cerdó-Rodríguez Viñals, ha acusat en diver-
ses ocasions l'APLEC d'esser una associació profes-
sional nazi i feixista. Avui encara, per?), esperam que ens
diguin els arguments i les proves en qué es basen per
fer aquestes acusacions. Dir, tothom pot dir! Demostrar-
ho ja és tota una altra cosa! El capbuit més colló de
ciutat podrá afirmar que l'aigua corre costa amunt, una
altra cosa és que ho pugui demostrar.

El títol de la contrareplica de Luís Cerdó, "Aplec: el
feixisme catalanista contra es poble de Mallorca", (1)
ens ve com l'anell al dit per demostrar a tot Mallorca
que Cerdó és un feixista dels més espigats. La prova és

tan senzilla com incontestable. Resulta que APLEC
manté una polémica amb un individu en concret, Luís
Cerdó Fernández, que a la vegada és president d'un es-
camot de forasters conegut amb el nom de Cultura en
Libertad del qual no sabem que mai s'hagi presentat a
unes eleccions, ni que tengui representació parla-
mentária ni de cap altra mena. Bé idb, tothom ha pogut
comprovar que Cerdó quan s'ha vist pressionat pels ar-
guments de l'APLEC se n'ha sortit per la tangent i ha
vengut a dir que criticar-lo a ell és criticar tot el poble
de Mallorca. I nosaltres preguntam: ¿Hi ha res més
nazi i feixista que identificar tot un poble amb una sola
persona que, a més a més, no s'ha sotmès mai a cap
sufragi popular? ¿No era això el que feien Franco Mus-
solini, Hitler, Stalin, etc., que quan algú criticava la seva
tasca de govern, contestaven que això era un atac con-
tra el poble? ¿A quin plebiscit o referéndum s'ha
sotmès el somiatruites i tocaboires Luís Cerdó
Fernández per atribuir-se, així, per la cara! esser la
boca pitonissa per la qual parla tot el poble de Mallor-
ca? Però fins on arribarem? Que s'ha cregut aquest
beneitarro!

Tota la contraréplica de Luís Cerdó és un tret que li
ha sortit per la culata. Aquest tarambana ha anat a
cobrar i l'han agafat per deutes! Ara ja no sap com
treure el carro encallat de dins el fang i el millor de tot
és que com més grapades pega, més es posa en
evidencia i s'enfonsa dins el 'Hm que ara ja li arriba a
les orelles. Per exemple, el' ara diu que no té cap
retad() amb el pressumpte terrorista incendiari Jaime
Martorell (2): "Com sempre, es catalanots seguiu sa
táctica de mesclar ous amb caragols i d'atribuir-me

Antonio Alemany, botifarra director de l'extinta revista

"Sovint" i actual col.laborador i editorialista de "El Día 16 de

Baleares" qualificat per l'APLEC de responsable moral dé

l'atemptat contra TV3 per haver escalfat l'ambient anti-catalá

des de is premse.,

Jaime Martorell, pressumpte terrorista autor de l'atemptat

contra TV3, amagant-se deis fotògrafs al Jutjat. En aquests

moments, el president de la banda terrorista "Centro Cultural

Mallorquín" es troba pendent de judici en Ilibertat provisional

sota fiança d'un milió de pessetes.

paraules que jo no he dit ni compartese. Segons
voltros, es meu pensament coincideix 111 per randa amb
es d'en Jaume Martorell, qui ha dit que "a los catalanis-
tes los quemaría en la plaza pública". Per?, aquí vos ha
fallat es servidi de documentació: ni Cultura en  lliber-
tat ni jo mateix tenim cap relució amb en Jaume Mar-
torell ni amb es seu Centro Cultural Mallorquí"; per?)
dues línies més avall es contradiu i reconeix que l'estiu
de 1985 mantenia una relació epistolar personal: "Dia
25 d'agost de 1985 m'envià una carta personal" en la
qual era tractat ni més ni manco que de "querido
amigo". Sortint al pas de qualsevol altra tergiversació
que Cerdó faci de les paraules de l'APLEC, ha de
quedar molt clar que nosaltres hem assenyalat la
curiosa coincidencia de llenguatge a l'hora d'escalfar
l'ambient, primer, i justificar l'atemptat, després, de tres
elements: Luís Cerdó, Jaime Martorell i Falange
española de las JONS.  Heus ací les provés: Luís Cerdó,
dia 3 de febrer de 1989, va acusar els polítics mallor-
quins de subvencionar "es repetidor il.legal de sa TV3
catalana, amb s'excusa de sa normalització
lingüística... de qué?" (3); Jaime Martorell, en un com-
unicat reivindicatiu del Frente de Liberación Nacional i
lliurat en mà per ell mateix al diari Baleares, dia 25
d'abril de 1989, afirma: "no se nos puede acusar de
destruiruna ilegalidad, porque lo que es ilegal no ex-
iste" (4); Falange española de las JONS va fer arribar
un comunicat a la premsa del qual reproduïm: "el
repetidor emitía en frecuencia no autorizada por el
ministerio correspondiente" (5). Pel fil es pot aclarir
l'embull i que ningú no dubti que l'APLEC ha  començat
a estirar el cap del fil i no s'aturarà fins que hagi descab-
dellat tota la troca de la trama i conxorxa obscura de
l'anticatalanisme a Mallorca. I si a qualcú no li agrada,
que es foti! Massa temps hem aguantat! Segons
l'APLEC, entre Jaime Martorell, per una banda, i Luís
Cerdó, Antonio Alemany i Rodríguez Viñals, per
l'altra, tan sols hi ha una petita diferencia: Martorell diu
el que pensa talment com s'ho sent: "Yo quemaría a
todos esos catalanistas en la hoguera" (6), en això com
a mínim és sincer, en canvi els altres tres duen el mal
ben amagat i són tres ovelles disfressades de llop que
no ignoren que manifestar-se obertament és con-
traproduent per a la causa que defensen: l'espanyolit-
zació irreversible de Mallorca.

Luís Cerdo acusa l'APLEC d'amagar-nos darrera
pseudònims: "Ets que vos amagan sola voltros, a davall
ses sigles d'Aplec".. MENTIDA TRAPASSERA!

APLEC no s'amaga de ningú i la prova més irrebatible
la proporciona el mateix bossot Cerdó quan, per mor
dels nirvis i la tensió acumulada, ja se n'ha oblidat del
que va escriure a la carta anterior: "Entre es qui firman
sa carta hi ha un tal Joan Postigo i un altre nom Luís
Lara Prieto" (7). Com quedam? A veure, que ens ho
aclareixi d'una vegada! ¿Com es menja això de dir-nos
que ens amagam darrera unes sigles quan ell mateix ja
ha reconegut que firmam els textos amb els nostres
noms i llinatges? Ccrdó: estás tan acabat que ja no saps
ni cap a on girar-te per sortir d'aqucst embolic en qué
rhas ficat!

Luís Cerdó ha tingut la cara dura d'afirmar a la seva
contraréplica: "Senipre he dit i amb molt d'orgull, que
som mallorquí, que ses meves rels són mallorquines i
peninsulars (ben espanyoles, per tant. MENTIDA!
Cerdó, de mallorquí no en té ni un pel d'una cella! Ja
se pot esgargamellar, ara, fent proclames de mallor-
quinitat. Es inútil! A nosaltres tanmateix no ens  en-
ganyarà mai. El coneixem massa bé i molt de temps fa
que li seguim les passes perquè ens creguem aquestes
paraules. Luís Cerdó diu més mentides que un ase no
fa pets! Mirau com s'autodefinia l'any 1987 quan encara

Luís Cerd6 Fernández, foraster-gonella que ha ationat el

prejudici anti-catalá de sectors considerables de població mal-

lorquina. Reproduïm la seva fotografia perquè tot Mallorca

i'identifiqui i a partir d'ara mai més no pugui infiltrar-se dins

manifestacions i organitzacions indígenes.

firmava Luís: "me siento profundamente español y or-
gulloso de hablar y escribir el castellano que es la len-
gua de todos los españoles. Y es muy lógico, puesto que
mis raíces son españolas al cien por cien: he nacido en
Mallorca y soy hijo de mallorquín y de manchega" (8).
Pensa-t'ho si ses teves arrels són mallorquines!
Nosaltres no som espanyols i mai no hem deixat de con-
siderar el foraster com una llengua invasora imposada a
les males pels colonitzadors espanyols. Ide, ell l'hem
agafat amb els calçons baixos i la bragueta descordada.
Però, que s'ha cregut aquest foraster mitja punyeta
mort de fam! Luís Cerdó, ell mateix s'ha cavat la fossa i
ara és víctima de la pròpia teranyina de mentida i fal-
sedat que ha anat teixint des de l'any 1983 ençà. Cerdó
també ha afirmat: "No me poden acusar de castellanis-
ta, ni d'enemic de Mallorca, ni de col.laborar en es
genocidi des nostro poble, perque es meu historial
demostra just lo contrari". Com que no podem, eh! Es-
colta bé, ide, ara la pruna que t'envergarem: t'acusam,
no de castellanista, sinó de foraster, cosa molt pitjor,
enemic de Mallorca, col.laborador en el genocidi del

1LW>



Shrenal
de Mallorca

1 D'AGOST DE 1989  

Lluís Cerdó...
nostre poble, tot això provat pel teu historial que hem
demostrat conèixer prou bé.

Luís Cerd6 a la seva contraréplica insisteix d'acusar-
nos de "racistes" pel fet que l'hem qualificat "d'empelt
bord de mallorquf I forastera" i no es cansa de pregun-
tar: "¿Per qué vos aficau amb els meus Ilinatges 1 amb
sa meya procedencia?". Passam a contestar-li amb molt
de gust: primer, ens ficam amb els llinatges i la
procedència d'en Cerdó perquè ell ha estat qui ha
començat a fer d'aquest tema una qüestió pública en
reiterats escrits: "he nacido en Mallorca y soy hijo de
mallorquín y manchega" (9), "som fill de mallorquí I de
castellana I, per mor d'això a ca meya només vaig
aprendre es castellà, 1 fins es 21 anys només vaig sabre
parlar 1 escriure aquest idioma" (10), "ma mare és de
Cuenca. A ca meya ma mare sempre m'ha xerrat en sa
seva !lengua, es castellà (pecat mortal)" (11), "ma mare
és castellana (quina deshonra!), quand parl amb ella
no tan sols dic totes aquestes paraules, sin6 també mol-
tes d'altres ("mesa", "silla", "comida", "cepillo", "libro",
etc.), perquè amb ella pari en castellà (quina aber-
ració!)" (12). Després de Regir aquets últims mots no hi
ha dubte que la mare d'en Cerdó deu esser una d'aques-
tes forasteres esquitarelles i insuportables que després
d'arrossegar el cul per Mallorca un fester d'anys, encara
no s'ha dignat a aprendre a parlar mallorquí. Ja va bé
sabreu-ho! Segon, ens ficam amb la procedencia d'en
Cerdó perqué ell ha estat qui s'ha cercat ronya per
gratar quan va fer amb la Consellera de Cultura, Ma
Antònia Munar, el que ara tant l'emprenya que Ii facin:
"Na Maria Antònia Mamar és catalana de Barcelona 1
parla es barcelonr (13). 1 tercer, hem anat a gratar en
els llinatges d'en Cerdó, farts i oiats de la seva mala
entranya, comprovat una i altra vegada que la seva ac-
titud és pròpia deis impostors, xerraires i mentiders que
s'aprofiten de la ignorància de la gent i van a les tires
populars a vendre pocions fraudulentes que prometen
gat per liebre.

Ho hem dit, ho tornam repetir i aixt ho farem totes
les vegades que calguin: Luís Cerdó és un puta men-
tider i un embull6s de mala estampa. Ja en pots pegar
de bots! Ell, t'hem agafat in fragantti i t'hem trobat la
mà fora de la butxaca! Tota la verborrea que ara s'inven-
ta per excusar-se de la feta Pepe Granaíno  són vuits i
nous i cartes que no liguen: "Insistesc: no se tracta de
pseudònims, sitió de personatges". És clar, ara resultará
que Pep Gonella no era tampoc un pseudònim sinó un
personatge. Un personatge, sí, amb mel a la boca i fel al
cm!, afegim nosaltres. Per cert, és curiós constatar que
la reacció d'en Cerd6 i d'en Pep Gonella han estat
idèntiques quan se'ls  ha desemmascarat. El primer s'ha
aferrat a matisos subtils entre  pseudònim i personatge, el
segon va apelar a diferéncies  etèries entre anònim i
pseudònim (14).

Luís Cerd6, com en Pep Gonella l'any 1972, repre-
senta, en paraules de Francesc de Borja Moll, una ofen-
siva "de mallorquinisme rígid contra un suposat bar-
celonIsme excessiu de certs gramàtics 1 escriptors in-
sulars" (15). Tots dos coincideixen en una cosa: la
capacitat d'enredar mitjançant una mescladissa enreves-
sada de mitges veritats, mentides i manipulacions bar-
roeres. Tornam a citar Francesc de Borja Moll: "Per
defensar la seva teoria dialectalista mallorquina contra
l'imperialisme català, Pep Gonella embolicava una par-
tida de teories i afirmacions en una confusió inex-
tricable, que demostrava un desconeixement absolut de
la matèria" (16). Desset anys després de la Polémica
Pep Gonella, APLEC vol matisar que el tema gonella /
Luís Cerdó no és una mera qüestió de desconeixement
o ignorància. Qualificar-lo així és pecar d'una supina in-
genuïtat. Més bé es tracta d'un assumpte d'una mala llet
i d'un maquiavelisme fora mida, que només es podrá ex-
plicar fins a les últimes conseqüències si adoptam una
perspectiva colonial.

A continuació examinarem a fons un punt decisiu: la
manipulació canalla que Cerdó ha fet de  filòlegs d'una
catalanitat indiscutible com són Antoni /5,4 Alcover i
Francesc de Borja Moll. Per exemple: Cerdó ha afirmat
que treballa amb documentació "treta de ses obres de
filòlegs de primera categoria, com és ara mossèn Al-

cover o en Francesc de Boda Moll" (17). En concret
d'en Moll ha arribat a dir: "sempre he reconegut sa seva
feina I el consider un gran lingüista" (18) o "En Fran-
cese de Borja Moll, Il.lustre filòleg gens sospitós d'an-
ticatalanisme" (19). La intenció que hi ha amagada rera
aquesta utilització borda és clara: confondre la gent
desinformada, atribuir-se una autoritat científica i fer
creure que en Moll dóna suport a teories tan
peregrines. Posades les coses així, és clar que la
refutació de Cerd6 haurà de passar inevitablement per
recordar tot alió que aquest estafador ha amagat de
Francesc de Borja Moll.

Comencem: LA LLENGUA CATALANA I L'ES-
COLA.- Luís Cerd6 ha acusat els mestres d'escola de
dictadors catalanistes ja que, segons ell, "normalitzen es
mullorquí d'ets al.lots amb 'libres catalans, seguint es
motios de sa pedanteria i de sa cursilada catalanista"
(20). Vegem ara, com a contrapartida, el que Borja
Moll va escriure l'any 1980 sobre aquest punt: "Molts es
pensen que aprendre català a l'escola significa renun-
ciar a les paraules mallorquines que no s'usen a
Catalunya. Aquesta creença és falsa. No hl ha cap
gramática que mani dir gos ni gat ni noi en lloc de ca 1
moix 1 al.lot. ¿Com hl podrfem renunciar en nom del
català, si ca moix 1 al.lot són paraules completament
catalanes? A Catalunya han estat subtituldes, parcial-
ment, per unes altres, però continuen essent tan
catalanes com abans. En el diccionari de Pompeu
Fabra, que molts es pensen que exclou totes les
paraules mallorquines no usades a Catalunya, hl
trobareu els mots ca, moix, nin etc. , 1 no sois hl
trobareu el mot al.lot, sinó els seus derivats al.lotada,
al.lotam, al.lotejar i al.loter" (21). No hi ha dubte que
Cerd6 ha explotat demagògicament aquest prejudici i
aquesta falsa creença fomentada per l'escola franquista
i que afecta part de la població mallorquina.

EL NIVELL ESTANDARD DE LA LLENGUA
CATALANA 1 LA INFLUENCIA DEL DIALECTE
BARCELONI.- Luís Cerd6 no s'ha cansat de repetir
que els catalanistes "volen imposar a Mallorca un
català barceloní plastificat 1 fals, just lo contrari d'allò
que sempre va defensar mossèn Alcover" (22), "rho que
s'ha volgut normalitzar no ha estat es mallorquí, es
menorquí i s'elvissenc com a modalitats riques i nobles
de sa llengua, sinó es català de Barcelona plastificat 1
convertit en bunyol fonètic, lèxic 1 sintàctic. Un bunyol
que no serveix ni tan sols per parlar a dins ca nostra,
llevat que voiguem fer es ridícul" (23). Passam a con-
testar-li amb Francesc de Borja Moll: "Tant en el País
Valencia com a Mallorca, existeix una massa de públic
que es resisteix a admetre el nom de "català" perquè
creu que hl ha el perfil d'imperialisme o d'un
predomini de Barcelona o català central sobre el de les
illes. Aquest recel existeix, i la consegüent antipatia
contra els catalans; per?) la meya convicció, després de
més cinquanta anys de tractar amb intellectuals 1
gramàtics de Catalunya, és que tal recel és injustificat.

La normalltzació de la nostra llengua literària s'ha
fet, efectivament, des de Barcelona. Alzó és lògic 1 nor-
mal, pel fet d'esser el català central el dialecte més
estés 1 per ser Barcelona el centre de gravitació de la
vida intel.lectual 1 literària de tot el país on es parla la
nostra !lengua. Les normes per a formar la llengua
literària no surten ni dels pagesos, ni dels menestrals,
ni dels metges, ni dels missers, ni dels astrònoms: sur-
ten dels lingüistes 1 dels literats, o sia, dels qui tenen
una preparació especial i una necessitat professional
de disposar d'unes regles per a emprar l'idioma en una
forma adequada a les conveniències culturals. I aques-
ta classe de gent sol habitar a les capitals on hi ha
centres universitaris i vida intel.lectual que permet l'or-
ganització de càtedres 1 acadèmies. Observau que la
normalització del castellà s'ha fet des de Madrid, i la
del francés des de París. Això no vol dir que fora de les
grans ciutats no hi hagi gent preparada i competent
per a opinar en qüestions de llenguatge; però aquestes
persones solen esser representants o corresponsals de
les corporacions i centres d'estudi radicats en aquelles
ciutats" (24). Ja sap, dones, qué ha de fer en Cerdó si
com diu, cosa que és mentida, estima tant el mallorquí:
anar a costura, passar per la Universitat i des de
publicacions especialitzades defensar les seves propos-
tes, perquè continuant amb paraules d'en Moll: "SI se
demostra que hl hagi alguna tendencia (que no sigui
simplement individual) a centralitzar la llengua
estándard adaptant-la a Pás de Barcelona, depèn de

nosaltres que aquesta tendencia prosperi o no. Si a
Valencia 1 a Mallorca 1 les altres ales hl ha gent
preparada I capaç de neutralitzar-la amb raons
sòlides, podeu estar segurs que aquestes raons seran
escoltades 1 acceptades. Lo que no es pot fer és algar la
bandera del cantonalisme valencia o baleàric per una
simple aversió capritxosa 1 apassionada contra el nom
de català" (25).

LA INTERVENCIO DE POMPEU FABRA EN LA
FORMACIO DEL NIVELL ESTANDARD DE LA
LLENGUA CATALANA.- Luís Cerd6 no s'ha aturat de
sembrar la divisió entre els catalanoparlants a fi
d'afavorir la introducció del foraster dins ca nostra. Un
dels recursos que més ha emprat ha estat denigrar con-
tinuadament la figura del filòleg Pompeu Fabra: "Abb
será impossible mentre a Mallorca comandi sa dic-
tadura catalanista, perquè aquests dictadors no volen
mallorquí ni castellà, sinó barceloní d'en Pompeu

Fabra" (26). Vegem ara el que va escriure Borja Moll
sobre aquest punt: "La reforma normalitzadora
dirigida per Pompeu Fabra se va fer amb moderacló 1
respectant moltes variants dialectals no barcelonines.
(...) S'han admés en el diccionari normatiu moltes
paraules que en l'ús col.loquial són pròpies de les
postres illes (capen, eguinar, copinya, esclata-sang,
greixonera, escarada, espira...). He intervingut a les ses-
sions de l'Institut d'Estudis Catalans amb propostes
de reconèixer com a vàlides formes baleàriques com
cantam, cantau al costat de cantem, canteu, I com jo
som al costat de jo sóc, i han estat acceptades sense
cap dificultar (27).

L'EXPRESSIO "LLENGUA VERNACLA".- Luís
Cerd6 ha quedat tan plomat davant la cita de Joan
Coromines que com a darrer recurs l'ha intentat enfron-
tar a Francesc de Borja Moll (el mateix que ja va fer
Pep Gonella!) citant uns mots del llibre "L'home per la
paraula" (28). Una vegada més la manipulació ha estat
descarada i Cerd6 ha silenciat unes paraules que F. de
Borja Mol] l'any 1980 va escriure pensant precisament
en gonelles de mala estofa com Cerd6 i tota la xusma
forastera que integra "Cultura en libertad". Vet-les ací:
"Qualcú es pensa haver trobat la solució per a no dir
"català", dient "vernáculo". Però "vernacle" no és cap-
nom que determini una identificació de llenguatge ni
de cap ultra cosa. Significa simplement  casolà,
domèstic, nadiu, de la nostra casa o del nostre país. De
manera que el vernacle d'un mallorquí és el mallorquí,
i el d'un madrileny és el madrileny, i el d'un napolità
és el napolitá etc. En una paraula: hi ha tants de
"vernáculos" com ciutats, viles i llogarets, i en dir que
un orador ha fet un discurs en vernacle no sabem si
l'ha fet en la !lengua del seu poble natal o en la del lloc
on predicava. Per aquesta vaguetat del nom, quan s'im-
plantà la missa en !lengua vernacla hi bague capellans
mallorquins que anunciaren que les misses a Mallorca
serien en "vernáculo" o sea, en castellano" (29).

Luís Cerd6 se creu esser una eminència en filologia
"cree que no ho faig gens malament", quan no passa
d'esser un capesflorat que ha espigolat quatre secalls
per dins el rostoll vastíssim d'aquesta branca del saber.
Cerd6, amb tota insolència, ha afirmat: "A posta vos
preocupen tant ses meves opinions,  fins an es punt de
dedicar-me dues planes, cosa que vos agraesc de
veres". Qui no es consola és perqué no vol! Si Cerdó
realment pensa això demostra que du les sabates ben
girades de peu. Cal no confondre termes. APLEC ha
dedicat dues planes a Luís Cerd6 i li dedicará les que
facin falta perquè les circumstàncies socio-político-cul-
turals que ens han imposat les armes de la colonització
espanyola permeten que un torrapipes esperpéntic com
aquest pugui fer estralls i posar mal dins sectors con-
siderables de la població mallorquina. Ens explicarem
una mica més. Dins una societat sobirana i descolonit-
zada, el fenomen gonella no mereixeria ni el temps de
fotre una escopinada en terra. El fet,  però, que un 88%
de la societat indígena és analfabeta en la seva pròpia
llengua, sumat al fet que un 92-94% dels mallorquins
varen aprendre a les escoles colonials que mallorquí-
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valencià-català no són la mateixa llengua (30), afegit al
fet que la majoria absoluta dels aborígens mallorquins
desconeixen les nocions més elementals de la seva
història, llengua i cultura, tot això ajuntat fan de la
població autóctona un conreu adobat perquè véngui
qualsevol xerrim sense escrúpols com en Cerdó i trobi
ressò a les seves paraules enverinades. Vet ací doncs el
motiu perquè els gonelles se posen histèrics quan veuen
que la llengua catalana és obligatòria a les escoles. Se
posen frenètics perquè al fons són conscients que qual-
sevol persona amb uns coneixements mínims sobre con-
ceptes com "Llengua I Dialecte", "nivells de llenguatge",
"llengua estàndard, "cronologia de la repressió del
català", "origen i desenvolupament de les Ilengiies  romàni-
ques" etc. queda immunitzada de per vida contra qual-
sevol diarrea acientífica i xarlatana tipus Luís Cerdó.

Cerdó diu de l'APLEC que tenim "obsessió p'es
títols". MENTIDA! Nosaltres en cap moment hem
posat damunt la taula titulacions acadèmiques, cosa que
sí ha fet ell sovint sovint quan no s'atura de recordar el
seu currículum, titulacions i càrrecs com, per exemple,
el de Vicepresident o de President de "Cultura en liber-
tad': "Me sap greu dir-vos això sí que vos  empiparà
de veres- que a sa nostra assemblea general  ordinària
de dia 18 d'abril passat vaig esser elegit president per
unanimitat" (31). Cerdó, com sempre, fa la trampa de
gLneralitz.ar i de dur les aigües cap al seu molí. Evident-
ment que un títol no ho és tot. Ara bé, que no ens
véngui Cerdó amb punyetes perquè a l'hora de pujar a
un avió d'Iberia voldrà que el pilot pugui acreditar la
preparació a les escoles d'aeronàutica más prestigioses
del món. I si té un cáncer, ja está dar que pot anar a un
curander, però posaríem la mà al foc, i segur que no
ens cremaríem! que si pogués faria com Josep Carreras:
anar als centres más avantguardistes del món, com Seat-
tle en el cas de la leucemia. Cerdó ha dit: "hi ha llicen-
ciats en periodisme que són incapaços de redactar una
informació". És vera! De tot quant ha dit és l'únic punt
en el qual Ii donam la raó. Basta veure el seu cas de
periodistetxo amb un llapis a l'orella que quan cita una
font d'informació encara no ha après a documentar-la:
"I sou tan pardals que posau s'exemple de Portugal,
quand resulta que allá, segons una enquesta d'es set-
manari l'Expresso publicada fa un parell d'anys, una
tercera part de sa població s'estimaria més s'unitat

política amb Espanya, a pesar d'es temps que ha pas-
sat d'ençà que varen conseguir s'independéncia". Cerdó
ha preguntat: "¿És realment s'Aplec una associació de
professors o és simplement un grupo de jovenets exal-
tats? Idó te quedarás amb les ganes que te contestem,
pomot! Els nostres escrits parlen per si mateixos i
demostren que nosaltres som carn vella, per això feim
un brou tan bo, no com tu, que ets un pollet passat per
aigua que ha sortit del niu del botifarra més an-
ticatalanista de Mallorca: Antonio Alemany Dezcallar
(Pep Gonella).

Luís Cerdó, captiu dels seus desvarietjos febrosos, és
un guillat mental que veu bubotes i fantasmes de l'im-
perialisme català per tot arreu. Sense més ni pus ha
qualificat la Llei de Normalització Lingüística de "repug-
nant" (32), ha dit que al President Canyelles i al Con-

seller Gilet se'ls hauria de caure la cara de vergonya per
haver signat l'esmentada Llei (33). Igualment ha afirmat
que amb el Decret de Toponimia, la consellera ME
Antònia Munar, "mos ha donat a tots els mallorquins
(sic) una bufetada" (34). Tot això, sense oblidar el
qualificatiu de "dictadors catalanistes" que ha repartit a
escarada contra assessors lingüístis de les institucions,
catedràtics de la Universitat Balear, polítics illencs,
locutors mallorquins de ràdio i televisió i mestres d'es-
cola als quals també ha acusat, sense motiu ni fona-
ment, d'haver "arraconat es Diccionari i ses Rondaies
de n'Alcover" (35). Luís Cerdó és un merdós estufat
sense plomes que se creu capacitat de fer lliçons a tot
déu sobre com hem d'escriure la llengua de Mallorca.
Obnubilat pels seus deliris de Gran Salvador té les gal-
tes de presentar-se com a model a seguir: "Sa meya ac-
titud i es meu currículum demostren una defensa clara
i llampant d'es mallorquí" (...)"demostra una actitud
mallorquinista de totes totes, una actitud exemplar a
favor de sa meya terra" (...) "amb una dignitat que vos
podria servir d'exemple". Cerdó, está clar que vol donar
lliçons de mallorquinitat a mitja Mallorca. Això ell, un
pelacanyes mulato que fins als 21 anys xerrava foraster
amb les seves relacions i avui encara xerra espanyol en
família. Però, que s'ha cregut aquest desgraciat! Meiam
si encara ens voldrà ensenyar als mallorquins com hem
d'escriure la nostra pròpia llengua! Au, vés-te'n a ca na
Tix, collons llargs!

Luís Cerdó ha afirmat de PAPLEC: "Per voltros, ses
qüestions filològiques són "pardalades", i no me
sorprèn que penseu així det;a: dejeetau alió que ig-
norau. No sou capillos de rebatre es meus arguments
filològics i, per tant, no vos queda altre remei que dir
que són "pardalades". El sr, Cerdó está comprovat que
diu més mentides que no paraules! Realment s'ha
d'esser molt retorçut per reunir en tan poques línies tan-
tes evasives i falsejaments. A veure, APLEC va dir tex-
tualment: "sr. Cerdó, vostè és l'enemic infiltrat, i per
això res millor que un mestís, dins la reraguarda de
Mallorca per tal d'encendre un foc de distracció, con-
egut tècnicament amb el nom de "baralles de negres",
així perpetuar la divisió deis mateixos mallorquins.
Llavors la jugada és perfecta, mentre vostè els enfren-
ta, que si mallorquí-català, que si divendres-divenres,
que si quan-quand i un caramull més d'altres par-
dalades, aconsegueix així impedir que exploti a la su-
perficie l'autèntic conflicte que somou les fibres més
profundes de la nostra terna: mallorquí-foraster" (36).
Ha de quedar dar, dones, que APLEC té arguments
filològics per rebatre Luís Cerd6 per donar i vendre
més que no vulgui. La coneixença que hem demostrat
de l'obra de Joan Coromines i de Francesc de Borja
Moll, com també de les escorriaines periodístiques d'el
mateix Cerdó, és prou taxativa per fer-lo emmudir. El
que passa és que nosaltres no caurem en la trampa de
combatre Cerdó en el terreny que ell ha escollit: el del
simple detallet (esport o deport) sobredimensionat i que
respon, com ja hem dit, a la voluntat de crear una cor-
tina de fum per tal d'amagar el vertader conflicte que
commou Mallorca: mallorquí - foraster!

CIW
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Lluís Cerdó...

Luís Cerdó és un infiltrat d'Espanya a la reraguarda
de Mallorca per tal de sembrar la confusió entre els
indígenes i desenvolupar un programa de sabotatge.
Fixau-vos bé que hem dit "infiltrat", paraula emprada
pel mateix Cerdó a l'hora de definir-se: "cuando
llegaron a la Plaza de España, me infiltré entre ellos
con el fin de oír su forma de hablar" (37). Queda
demostrat una vegada més, doncs, que si Cerdó ha
après quatre paraules de mallorquí ha estat per fer-nos
la guerra des de dintre. Ell mateix ho ha dit ben dar:
"Hay que batallar con las mismas armas que el
catalanismo" (38). Qüestionar la normativa de qual-
sevol llengua és una activitat molt fácil des del moment
que en la redacció d'uns criteris  ortogràfics hi entra un
percentatge de convencionalitat prou elevat. Quina és,
per?), la trampa que fan Pep Gonella o Luís Cerdó?
Molt senzill: no apliquen a la llengua catalana els
mateixos criteris que apliquen a l'espanyol, per ex-
emple, del català diuen que ha d'esser d'aprenentatge
voluntari, ha d'esser objecte d'estimació i ha de tenir
una forma escrita per a cada modalitat; en canvi de
l'espanyol no han discutit mai el carácter obligatori, que
s'hagi d'aprendre per necessitat i que tingui una nor-
mativització única. El títol següent d'una conferència
seva ja ho diu tot: "Sa riquesa d'es mallorquí: un tresor
que hem de conservar" (39).

Cerdó ha escrit a la seva contraréplica: "Per molt
que m'insistigueu, no faig comptes apuntar-me a cap
curset de normalització catalanista. Die que són una
rentada de cervell perque són concebuts com a eina de
difusió d'es catalanot sense cap actitud crítica. Allá
s'ensenyen ses normes fabristes.. i s'ha acabat! No se
plantetja si aquestes normes són justes o injustes, si
respecten o no ses formes lingüístiques de Balears, si
hl ha altres criteris més racionals". Primer, els cursos
de normalització catalanista no existeixen. Una altra
cosa són cursos de llengua catalana. Segon, el sr.
Cerd6, si se matricula a qualsevol curs d'alemany, i qui
diu alemany pot dir qualsevol altre llengua, segur que
no demanarà el que sí exigeix als cursos de llengua
catalana: discutir les normes gramaticals i provocar un
debat a la classe sobre la justicia o injusticia de la
gramática alemanya; amb la qual cosa queda demostrat
que Cerd6 no aplica el mateix sedàs a totes les llengües.
Vet ad el perqué no ha contestat preguntes que li hem
fet com: "¿Per qué vostè quan escriu en foraster empra
l'ortografia estàndard 1 no escriu en modalltat an-
dalusa?" (40) Au, que esperes a contestar!

Ara ha arribat el moment d'explicar breument tot el
rerafons que s'amaga darrera el gonellisme de Luís
Cerd6. Si volem matar un arbre fruiter, un taronger, per
exemple, tenim dues opcions: a) l'agressió directa: anar-
hi amb una serra mecánica i tallar la soca a tall d'arrels,
i b) fagressió Indirecta: no intervenir-hi per res, és a
dir, deixar-lo sense podar, llaurar, esquitxar i regar,
amb la qual cosa aconseguirem que en un període de
temps molt breu començarà per no fer bons fruits i
acabará morint. No cal dir que amb la llengua catalana,
el colonialisme espanyol ha practicat les dues opcions i
si el franquisme va encarnar la primera, Pep Gonella i
Luís Cerd6 representen la segona. Recapitulant, doncs,
existeixen dues polítiques lingüístiques per exterminar
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una llengua, una cultura i un poble: la garrotada virulen-
ta i la forma "MAÑOSA", o en d'altres paraules, la mà
dreta (la violencia) i la mà esquerra (l'astúcia). Ja que
Espanya no ha aconseguit d'acabar amb tots nosaltres
per la via brutal després de cents d'anys de colonit-
zació, ara ens ha enviat agents de contraespionatge com
Cerdó per veure si ho aconseguirà per la via de la man-
garrufa i l'embull. Certament tot el que acabam d'afir-
mar és propi del fenomen colonial que es pot presentar
de dues maneres diferents: l'INDIRECT RULE o ad-
ministració indirecta a través de  l'astúcia de mantenir
les autoritats tradicionals indígenes com a mena
d'enllaços, per exemple, el practicat per Anglaterra a
Menorca durant el segle XVIII, i el DIRECT RULE o
administració directa a través de mesures repressives i
dèspotes, per exemple, el practicat per França i
Espanya amb la totalitat de les seves  colònies, nosaltres
inclosos (41).

Luís Cerdó, sens dubte escomès per la dialéctica
demoladora de l'APLEC, és a hores d'ara un moix
desesperat al qual han posat entre l'espasa i la paret i
que no sap com sortir-se'n d'aquest cabermoni. APLEC
se congratula d'haver-lo forçat a marcar distancies de
Jaime Martorell i d'haver-lo empés a proporcionar una
definició d'aquest que per provenir de qui ve, estam
segurs contribuirá a fer obrir els ulls a molts mallor-
quins, encara avui víctimes de la presa de pèl coneguda
amb el nom de gonellisme: "sa seva defensa de "lo
balear" no és més que una desfressa per amagar una
concepció d'Espanya com a sinònim de Castella" (...)
"Es seu anticatalanisme amaga, en es fons, un antimal-
lorquinisme, una consideració despectiva cap a sa 'len-
gua i sa cultura de Mallorca, seguint alió de "si eres
español, habla español, la lengua del imperio". Cerdó,
amb aquestes paraules històriques ha volgut expiar la
seva relació prou demostrada amb Martorell. El preu
que n'ha pagat però és definitiu ja que quan definia en
Martorell, ell mateix també s'autodefinia amb la qual
cosa queda demostrat que el gonellisme és ben cons-
cient de la mala jugada que fa: exagera els trets tribals
més localistes a fi de debilitar el conjunt de la nació
catalana. Al cap i a la fi, tot s'acaba d'explicar si recor-
dam que els Palos Catalans, tot i constituir només un
12'7% del territori i un 274% de la població de l'Estat
espanyol, representen, en canvi, un 32 % del PIB (42).
Amb això ja está dit tot. Espanya té pànic profund al
fet que les grans tribus catalanes (Principat de
Catalunya, País Valencià i Illes Balears) un dia no
despertin d'un somni profund i decideixen confederar-
se en un sol estat sobirà i independent. Potencial humà,
econòmic, social i polític ens en sobra. En fi, fins i tot
un líder històric del PSOE a Mallorca, Andreu Crespí,
ho ha reconegut: "A més a més, tampoc a Madrid II in-
teressava que anássim amb Catalunya, lo mateix que
ara. Però (sic) ahch arma el valencianisme. I aquests
grupets estranys, des de Madrid ho capgiren tot..." (43)

Luís Cerd6 acusa l'APLEC de no voler "que es
nostros imposts vagen a Madrid però sí a Barcelona".
També a la carta anterior ja havia fet la mateixa
malifeta de canviar el sentit de les nostres paraules
quan va escriure que APLEC "vol convertir Mallorca i
ses Illes Balears en una Mútila de sa Gran Catalunya
Feixista" (44). Nosaltres no hem dit mai que els nostres
imposts vagin a Barcelona. Aixó s'ho ha inventat ell!
Reptam Cerdó que demostri i documenti les seves afir-
macions, penó com que no pot ni podrá mai es veu
obligat a tergiversar les nostres paraules i a enfilar les
mentides una darrera l'altra. I és que ja no sap qué ha
de dir! Te tenim a les cordes, xoricet! I no és que
nosaltres no hi _parlera ben clar! Qui no ens entén és
perquè no vol. Es per de més: bé pots siular si s'ase no
vol beure! Reproduïm a continuació les nostres pròpies
paraules perquè tothom vegi de quina manera més grol-
lera Cerdó ens ha manipulat: "Els doblers que els
forasters ens foten a cabassos amb els imposts van a
Madrid, i no a Barcelona, que també és víctima de la
mateixa injusticia i espoliació fiscal" (45)

De Luís Cerdó es poden afirmar amb contundencia
les mateixes paraules que Francesc de Borja Moll va dir
d'en Pep Gonella: "Les raons -o desraons- d'en Gonella
no resisteixen la réplica meya o dels meus partidaris. I
encara que en contestar feia l'anguila per eludir la
qüestió, se II vela la filassa 1 quedava en descobert. Per

ah?) la polémica va acabar amb la derrota més ver-
gonyosa d'en Gonella" (46). Exacte! Cerdó a les seves
contestes fa l'anguila, esquiva les qüestions que se li
plantegen i d'una trentena de preguntes que fi ha fet
l'APLEC només n'ha mig contestades sis, no cal dir que
amb respostes que hem desmuntat punt per punt,
mentre que de la resta no n'ha dit ni ase ni  bèstia. Per
exemplc, no ha parlat de la manipulació dels im-
migrants andalusos que ha fet amb el personatge Pepe
Gral:atizo, del fet que els mallorquins són tractats pels
forasters com si fóssim esclaus, de l'explotació fiscal
que patim, de la táctica practicada per Espanya del
"divideix i guanyaras", de la importació de delinqüéncia
forastera, del menyspreu amb qué, Madrid tracta els rep-
resentants legítims de Balears, de la malfiança que els
mallorquins senten davant els colonitzadors forasters,
del lloc d'origen dels principals càrrecs de l'ad-
ministració colonial, dels diferents criteris lingüístics
que aplica segons es tracta del foraster o del català etc.

En fi, ja n'hi ha prou per aquesta vegada! Sr. Cerdó,
com bé heu pogut veure, nosaltres tenim arguments per
na Bet i sa mare i som d'aquells que com més vent, més
vela! Vos emplaçam, doncs, al tercer assalt d'aquest
combat de boxa dialèctic convençuts que el guanyarem
per KO directe i total, fins a l'extrem que al final, per
treure-us de la lona de la pista, n'hi haurà prou amb
una pala i una granereta d'emblanquinar parets.

Cordialment, APLEC. Ap. de Correus 1351.
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Befa a la història
Aquests dies ens ha arribat la publicitat d'una  enci-

clopèdia sobre «La historia de las Baleares». Obra que,
ben segur, desperta l'interés de bona part dels ciuta-
dans, però que neix amb un error fonamental i que
dóna a l'edició un carácter totalment contradictori. O
no és una contradicció, a hores d'ara, comptar la histò-
ria d'una comunitat, com és la balear, en un idioma
que no és el seu?

Evidentment els editors deuen estar convençuts de
que no hi ha tal error, ja que, per ells, l'idioma a em-
prar és el que se ven, malgrat això suposi continuar
amb l'aillament, al qual sotmeten bona part dels mit-
jans de comunicació al català de les Illes.

Es una llàstima que el que podria haver estat una
bona història de les Balears — perquè no pos en dubte
la qualitat científica del treball — neix amb el nul res-
pecte a la pròpia història lingüística d'aquesta terra.

Afortunadament, pené, avui ja és possible que la
burla a la normalització de l'idioma dugui conseqüèn-
cies negatives pels qui la practiquen, i, en aquest cas
concret, s'ha de parlar de vendes d'exemplars.

No sé com seran els resultats  econòmics d'aquesta
edició, pené el que puc assegurar és que, d'entrada, es
deixaran de vendre tots aquells números que hauríem
comprat un creixent nombre de lectors, els quals
aquesta història no ens la creurem. Per una raó molt
simple, perquè coneixem i estimam la nostra evolució,
i tenim ben presents les humiliants injustícies que ha
sofert la identitat cultural d'aquest poble. La «Historia
de las Baleares» demostra que aquestes continuen, fins
al punt de que Editorial Formentor ignora el dret cons-
titucional del bilingüisme que encara pateixen les Illes.

No puc acabar aquest anide sense fer referència a
una altra enciclopèdia que ha tengut el coratge de pre-
sentar-se al carrer, essent fidel a les arrels històriques i
culturals, i que, per desgràcia, no ha servit d'exemple
als promotors i creadors de l'altra obra.

Faig referència, evidentment, a la Gran Enciclopedia
de Mallorca, que si s'hagués editat en castellà no seria
ni Gran ni de Mallorca.
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a sala segona (secció F)
contenciosa administra-

  tiva de l'Audiència Ter-
ritorial de Barceloan ha donat
a conèixer una sentència (la nú-
mero 95) que suposa un nou —
si bé modest— pas endavant
per a la nostra lengua.

Després d'un litigi que ha du-
rat quatre anys, successiva-
ment amb eh responsables del
Registre Civil de Barcelona,
amb el jutge degà de primera
instància de Barcelona i amb la
direcció general del Registres i
del Notariat, el demandant,
pare d'un nen nascut a comen-
çament de 1985, ha obtingut el
reconeixement per part del tri-
bunal que l'article 194 del re-
glament del Registre Civil (que
data, significativament, del
1958) collideix amb els precep-
tes constitucionals establerts a
l'article 3 (que declara la doble
oficialitat lingüística) i 14 (que
declara el principi d'igualtat
dels ciutadans davant la llei) de
la Constitució de 1978. L'arti-

de 194, que el demandant de-
nunciava, imposava la copula-
tiva y entre els dos cognoms.
D'ara endavant, dones, i grá-
cies a la decisió de l'Audiència.,
qualsevol ciutadà pot exigir de
qualsevol autoritat l'ús de la
copulativa i entre els seus cog-
noms patern i matern.

Com sol passar en aquestes
ocasions, caldrá veure fins a
quin punt es normalitza la si-
tuació. ¿L'exercici d'aquest
dret es veurà limitat, en la prác-
tica, a una minoria conscient
dels seus drets? ¿O bé compro-
varem com, d'ara endavant, els
responsables del registres civils
de Catalunya demanaran als
ciutadans quina i volen em-
prar, si la 'latina o la grega? El
temps ho demostrará.

Queda clar que cal tenir una
voluntat fèrria per aconseguir,
de la justícia, cada pas en el
camí d'una situació lingüística
normal i equilibrada. La sen-
tència esmentada deixa sense
resoldre, per exemple, el tema

de la lengua dels assentaments
als libres del Registre Civil,
que continuen impresos en la
mateixa versió monolingüe im-
posada pel general Franco.

Un altre exemple: és sorpre-
nent que la demanda que hem
esmentat, presentada en català
i motivada per una qüestió de
dret lingüístic, hagi estat sen-
tenciada justament en una al-
ca lengua, i no en la lengua
de la demanda!

I la práctica quotidiana als
registres, pel que sembla, conti-
nua sent hostil a la lengua ca-
talana. ¿Com, si no, s'ha d'in-
terpretar la recentíssima reti-
céncia d'un registre civil del
Vallés Occidental davant de l'e-
vident necessitat filológica d'es-
criure JULIA (en majúscules)
amb accent? (En canvi, em
consta que el registre de Barce-
lona no hi posa cap obstacle.)

D'altres assumptes judicials
no són imputables als registres,
però són igualment enutjosos.
El pobre senyor Pijuan, posem

Bandades
de velis

Francesc Candel

ixi com abans es veien co-A Iles de marrecs invadint
els carrers, avui es veuen
bandades de vells ocu-
pant-ho literalment tot:
han, bancs del carrer, jai . -
dins públics, esplais, vestí -
bias de les C'aixes, passe-

jant, jugant a les botxes, anant a
comprar, acompanyant néts, no gai-
res néts, perqué no n'hi ha...No van
en plan vàndal, com els xicotets,
però alguns criden i esvaloten que
Déu n'hi do. Es podria dir que el lap-
se que ara ocupa la vellesa s'ha dila-
tat. Antany, la gent envellia abans,
però es jubilava més tard. La vellesa,
en aquel] temps, començava amb la
jubilació legislada i no amb la decre-
pitud fisiológica. Avui succeeix una
mica al revés. Abd, abans eres vell
als 70; després es va pascar a ser-ho
als 65; més tard als 60,1 avui ja hi ha
una gran quantitat de gent que als
57 i als 58 anys s'ho ha començat a
muntar per deixar la feina, els pa-
guen l'atur durant el temps regla-

per cas: si vol que li rectifiquin
el cognom d'acord amb la nor-
mativa fabriana, ho pot aconse-
guir... però ho tindrà molt més
complicat que si el seu cognom
fos estranger! i,Per qué no hi ha
una forma senzilla, ágil de tra-
mitar, pensada en benefici del
ciutadà, en lloc d'aquests via-
crucis que només poden diver-
tir un funcionari sàdic?

Aviat veurem de quin peu
lingiiistic calça el nounat Tri-
bunal Superior de Justicia de
Catalunya. Si us plau, que no
comenci —en aquest aspecte—
ranc. No cal dir que això depén
també, en bona mesura, dels
advocats i procuradors (que
hauran de posar-hi de la seva
part, si no volen que els qui de-
sitgen la plena i digna recupera-
ció de la nostra llengua arribin
a corejar la coneguda dita po-
pular!).

Per avui, però, celebrem la i.

Miguel Strubell i Truela és
sociolingüista

mentan i empalmen després amb la
jubilació anticipada. Aquests últims
confessen i preswneixen que no són
vells, que no se senten vells, però ja
estan col.locats a la terminal del vell.
Per això tenim, en aquest cada cop
més gran teixit social que són els
vells —vells, gent gran, tercera edat,
jubilats, pensionistes, anomeneu-los
com vulgueu—. gent decrépita a la
punta de la pirámide i gent encara
plena de vitalitat a la base d'aquest
últim pis de la tal pirámide...

Jo n'observo alguns de la meya
edat, fina i tot de més joves, que van
ser condeixebles meus, formant
l

rol-
lo en qualsevol cantonada de la

zona, sobretot a la porta del bars si
dins del bar fa calor, comarejant, pi-
ropejant més o menys amb confian-
ça les senyores, rient estrepitosa-
ment, fent-se bromes els uns al al-
tres, donant-se cops a l'esquena com
quan eren adolescents. Sembla com
si tornessin a adoptar la personalitat
que tenien a la infantesa. Els veig
panxuts, arnb el cap calb o blanc, i
penso: talment com si haguessin tor-
nat a néixer. M'agradaria veure apa-
réixer el nostre mestre d'aleshores,
que seria molt vellet si no hagués
mort, renyant-nos i amonestant-nos
també com aleshores. A mi em
diuen: "Paco, no treballis tant, que
potser et morirás..." Hi ha més mati-
sos en aquest intent descriptiu de la
invasió deis vells, és ciar, però...

La sentència número 95
Miguel Strubell

Mallorca no és sois una illa
Mallorca no és sols una illa
al bell mig del Mediterrá,
Mallorca ha esdevingut poble
i comença a caminar.

Caminant amb passa ferma
a Europa arribará,
el vint-i-cinc a Estrasburg
la nostra parla s'escoltarà

La Ilengua dels nostres avantpassats,
avantpassats culturals,
la Ilengua de n'Alcover, Maragall i Ausiás March,
la formosa parla dels Països Catalans.

Vicenç de Son Rapinya
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Festes patronals de Santa Cándida
Programa d'actes

DIVENDRES
DIA 4 D'AGOST

A les 21 h.
Conferència del Sr.

Díaz Miguel, selecciona-
dor nacional de bàsquet,
a la Sala d'Actes de l'A-
juntament.

DIJOUS
DIA 10 D'AGOST

A les 18,30 h.
Actuació de l'Escola

de Dansa de Llucmajor a
la Residència d'Ancians
per a tots els residents i
els seus familiars.

DIVENDRES
DIA 11 D'AGOST

A les 18h.
Cercavila de la Banda

Infantil de Cornetes i
Tambors de Llucmajor

des de la plaça de Sant 	 DIUMENGE
Bonaventura fins al pas-	 DIA 13 D'AGOST
seig de Jaume III. 	 A les 9 h.

A les 18,30 h.	 Diana pels xeremiers.
Festa infantil al pas- 	 A les 10 h.

seig de Jaume III amb	 Ofrena floral a Santa
jocs, carreres de cintes i Cándida.
de sacs, cucanyes i rom-	 Concentració	 dels
puda d'elles, organitza- participants i de l'Escola
da pel grup juvenil d'acti- de Dansa i l'agrupació
vitats populars.	 Aires del Pla Llucmajo-

A les 22,30 h.	 rer a la plaça de Sant
Nit de cançí a la plaça Bonaventura.

d'Espanya amb les ac- 	 A les 11 h.
tuacions de	 Missa major en honor
SONADORS DE LLUC- de la patrona Santa
MAJOR i NURIA FELIU. Cándida a la Parròquia,

amb assistència de les
autoritats.

A les 12h.
Recepció d'autoritats

a la Casa de la Vila.
Actuació de la Banda

de Música.
A les 15,30 h.

Corregudes a peu al
carrer del Bisbe Taixa-
quet i a la plaça d'Es-
panya per disputar les
joies.

A les 19 h.
Ball i festa folklórica a

la plaça d'Espanya amb

l'actuació de l'Escola de
Dansa de Llucmajor, di-
rigida per Bartomeu Ber-
gas, i l'agrupació Aires
del Pla Llucmajor, dirigi-
da per Pere Antich,
acompanyandes pels
grups musicals Flor d'A-
metler i Sonadors de
Llucmajor.

A les 22 h.
Concert de la Banda

de Música dirigida pel
mestre Vicenç Castella-
no a la plaça de Sant Bo-
naventura.

A les 23,30 h.
NIT DE FOC amb el

grup La Iguana a la
plaça d'Espanya.

DISSABTE
DIA 12 D'AGOST

A les 9,30 h.
Semimarató de Santa

Cándida amb recorregut
urbà pel Quadrat i la
plaça d'Espanya.

La guandador local de
la categoria d'alevins fe-
mení será la batlessa de
les corregudes del diu-
menge.

A les 1845 h.
Cercaviles	 de	 la

Banda de Músca pel

Quadrat i la plaça d'Es-
panya.

Ales 19 h.
Amollada de coets i

sortida dels gegants i ca-
parrots de Llucmajor:
l'Amo de So na Moixa,
en Barba-rossa, en Pere
Taleca, la Bruixa Tavén,
la Fada Morgana, na
Joanota, els negrets, els
patges i els dimonis. Re-
corregut pel Quadrat per
recollir les joies de les
corregudes acompan-
yats pels xeremiers de
Pina.

A les 20'30 h.
Recepció davant la

Casa de la Vila dels dos
nous gegants de Lluc-
major, el pagès i la pa-
gesa, a qui s'imposarán
els noms de Miguel i
Cándida, en honor dels
nostres patrons.

A les 22,30 h.
Gran revetla popular i

gratuita a la plaça d'Es-
panya amb l'actuació de

NIKKI COLLINS Y
VOLTORS, AQUARIOS,
GRAN ORQUESTRA
MAHANTTAN, I EL
SHOW BRASIL 89.

Espectacle de foc
amb onze dimonis que
bailen, criden, encenen
traques, i fan jocs mala-
bars amb torxes.

A les 0,30 h.
Gran castell de focs

artificials a càrrec dels
pirotècnics Frontera al
passeig de Jaume III.
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PRIMER CAIXER AUTOMATIC
UE FUNCIONA A LLUCMAJOR
Un servei nou i modern a la seva disposició

durant les 24 hores del dia

Entre les seves possibilitats és de remarcar la
seva operativitat amb llibreta, i amb qualsevol
tipus de targes: VISA, T., 6000, EUROCARD,

'MASTERCARD, ACCESS, I &-B
Plása d'Espany_a_, 46- Llucmatos 
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A dins molta nació hi ha
que impera la

/democràcia;
no sap evitar desgracia
que una gent creará;
se inclina a perturbar,
a robar molt de doblers;
en matar té interés
i poc càstig se donará.

Diuen que n'es tolerant
es fet de robar doblers;
no ho fa per interés
i la porta va destrossant;
calaixos desbaratant
i roba pen terra tirada,
se'n duu descoraçonada
en el que li va passant.

Aquell home criminal
que forma part d'una

/secta,
lo celebra amb grossa

/festa
quan compleix es ritual;
no és cosa casual;
hi ha organització,
té intenció sa Nació
de forma molt magistral.

El qui manda sap qui és
es lladre i s'assassí:
el deixa dins es camí
i no gosa es dir-li res,
sinó que té es comès
mirar de suavitzar-lo,
cercará conquistar-lo,
es propòsit és aqueix

Però no escolta sermons
s'assassí organitzat,
preparat per tot combat,
du ses seves

/pretensions;

li han dades instruccions
de s'homo que ha de

/matar
i es fet s'executarà
sense contemplacions.

Sap que res li passarà,
si matás tot es Congrés,
Ministres i els demés
a sa presó se'l dura.
Allá de tot trobarà,
economat preparat,
cuixot, conyat, caviar!
bon tracto no pot faltar.

Un gros ofici es farà
a tota sa gent que ha
/morta;
els nins i sa dona que

/plora
i cap càstig demanarà.
Se lo té que perdonar
en el transtornat mental;
això és el gran detall
que de fet s'escoltarà.

I s'assassí a sa presó,
acompanyat de amics
estudiin es camins
per fer altra fundó;
no tenen ells cap temor
perque no se los castiga;
se passen sa bona vida
mirant sa televisió.

Si es defensor del poble
/hi va,

Los cercará protegir;
an es Govern exigir
que tot s'ha de renovar,
un nou Hit per descansar
i un menjar de primera,
deixar entrar sa femella:
això no es pot descuidar.

Que va passar an en
/Tejero

i en els molts dels
/seguidors?

Tengueren que
/creure-los

en tot el seu desenfreno;
duien ells un bon

/entreno;
si es cop hagués anat

/bé,
molt grossa reforma fer:
en un ritme de bolero.

A cents varen prendre
/part

en sa tan grossa
/intentona,
no haguera estada

/broma
si es cop hagués triumfat
Tota ordre canviat
i ses lleis molts

/diferentes;
unes persones

/contentes;
ses altres amb mal de

/cap.

S'únic cas a dins el món
va esser lo que succeí:
en Tejero se Iluí
i va dir es jefe som,
vos donaré gros

/transtorn
si es pla pensat no nos

/falla,
perdreu tots vostra rialla
i bastants també es

/pompons.

Tejero i Milan del Bosch
ara viuen retenguts,
mengen bé i ben beguts
s'assoboren lo seu

/glop;
segur no tardaran molt
a que seran lliberats,
de s'Exércit retirats,
així succeeix a tots.

En Tejero va assaltar
el vint-i-tres de febrer
es Congrés, això va fer
i cos en terra va mandar,
es sótil va foradar
amb bales que

/disparaven
a tots ells acovardaren
i alguns d'ells se

/compixá.

El rei Joan se va alçar
defensant sa

/Democracia;
va dir: —Aquesta

/desgracia
jo no la puc tolerar
i tot se pacifica
quan varen sentir el rei;
podem dir gràcies a ell
es militar fracassà.

Climent Garau i Salva

La Democracia

Hem demanat a
Joan Ragel, pro-
pietari de la Cafe-
teria Coral la seva
opinió sobre l'em-
belliment de la pri-
mera línea a s'Are-
nal, aquesta és la
seva resposta.

A mi m'agradaria
que la direcció
única que ara va
de s'Arenal a Ciu-
tat, fos al revés.
Les taules j cadires
dels bars enmig de
les palmeres me
van bé.; jo ja en
tenc de
sollicitades. La po-
licia hauria de san-
cionar els cotxes
que vagin a massa
velocitat.



Na Francesca Sbert i en Joan Vic se casaran
aquest mes de setembre. La boda promet esser

sonada.

Els ex-presidents de la U.E. se deixaren fotogra-
fiar per S'ARENAL DE MALLORCA.
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Al Club Mude i al Tennis Son Veni
te. Ah! el «speaker» va
ser, com gairebé sem-
pre, l'inefable Joan-
Vicenç López-
Menchero, secretari del
club de futbol arenaler.

I tot això és que va
donar de sí l'acte, el qual
acabà començada la
matinada, quan comen-
ça l'hora de la gent
guapa de l'Arenal.Trobades sócioesportives

Manolo Manjón

Mentre a Ciutat, la re-
presentació francesa a
Mallorca celebrava els
dos-cents aniversari de
la Revolució, el passat
dia 14 es celebraven dos
actes sócioesportius de
diferent carácter.

El primer tingué lloc a
les installacions del
C.N. Arenal, i era moti-
vat pel lliurament de tro-
feus del Campionat
d'Espanya d'Optimist.
Tan en la classe indivi-
dual com per equips, la
Territorial Catalana de
Vela fou la guanyadora.
El millor classi ficat ba-
lear va ser J. Jáudenes,
en quart lloc a la classifi-
cació general. Després
del Ilurament de premis i
trofeus es serví un
sopar, al qual assistí
Joan Montserrat, batlle
de Llucmajor, acabant
d'aquesta manera el
campionat.

LA U.E. ARENAL
A SON VERI

El segon acte —per
cert, més popular i multi-
tudinari que l'anterior—,
tingué lloc als jardins del
complex Tennis Son
Verí. Aquest esdeveni-
ment tingué com a prota-
gonista la Unió Esportiva
Arenal, i es féu lliura-
ment de diversos premis
i trofeus de la temporada
88-89.

Es un delit assistir a
un sopar als jardins de
l'hoteler Pere Canals, i
tal vegada per això ma-
teix els responsables del
primer equip de futbol
arenaler elegiren aquest
marc per celebrar la tro-
bada.

Per cert, el senyor Ca-
nals Morro, que estava
acompanyat per la gent
diversa de la societat
arenalera.

En aquesta mena
d'actes, sempre s'hi veu
gent, com per exemple
un dels integrants més
veterans de la plantilla
del diari Baleares. Jordi
Perelló, el rector de l'A-
renal, també hi era, i és
que el mossèn també
assisteix a les festes lai-
ques. No hi vàrem veure
el vice-president de l'e-
quip, Manolo Valenzue-
la, barbut regidor de
Llucmajor, ni tampoc el
nostre amic Francesc
Ferré Campuzano, del
CDS. Qué et passa,
Francesc, hi havia mo-
rrets? El que si hi era,
era el seu company de
partit, el regidor Rabas-
co, i és que aquest no
s'en perd ni una, per cert
que l'inquiet Joaquim
está engreixant excessi-
vament. Será el «drim»?

Hom també s'assa-
benta de notícies. I ens
va arribar una que feia
referència a la constitu-
ció d'una Associació
Cultural Agramonera. El
seu president és Eduar-
do Garcia Marcos, que
anys enrera començà a
editar una revista que es
deia «Agramón - Are-
nal». Ens digué que ac-
tualment es reuneixen a
la cafeteria Venus, del
nostre amic Manuel Go-
mariz —per cert, l'amic
Manolo fa temps que no
el veig, qualsevol dia
arriham fins a la Vpru IR a

prendre una copa.
Eduardo va seguir dient-
nos que compten amb
380 socis i que en un
futur pensen arribar als

1.600, que és mé so
menys el nombre de la
colònia d'Agramón (Al-
bacete). També ens
digué que a les files de
la U.E. Arenal militen
dinou jugadors d'Albace-
te.

També tinguérem l'o-
portunitat de dialogar
amb Enric Ogazón Marí,
que ens digué que esta-
va contentíssim amb els
trioms de l'equip que en-
trena, havent pujat dos
d'ells de categoria, con-
servant un tercer la cate-
goria. l és que en tots els
integrants de l'equip de
futbol arenaler el dina-
misme és contagiós.

Distinguirem entre els
assistents la bella Xesca
Sbert, corresponsal del
diari Ultima Hora, acom-
panyada pel seu nuvi,
Joan. Per cert, ens parlà
d'un determinar esdevi-
ment matrimonial per al
mes de setembre que
protagonitzaran en Joan

ella mateixa. Per con-
tra, qui no assití a la
testa esportiva, fou el
cap de la «saga» Sbert,
però es que en Tomeu
no és padrí tots els dies i
per aixó era a la clínica
acompanyant la seva
altra filia.

1 continuant amb l'acte
direm que hi havia tots
els ex-presidents de la
U.E. Arenal, excepció
feta de Damià Capó i
Paco Tomás. per tant, hi
havia Josep Oliver, Ga-
briel Amengual, Damià
Paniza, Rafel Heredia i
Vienç Mateu, així com
l'encantadora Catalina
Mestre, sota la presidèn-
cia de la qual es va dur
l'entrenador Juanjo For-
neris, actual tècnic del
primer equipc mallorquí,

el Reial Mallorca.
Alguns d'ells feren un

parlament i es Iliurare-
nels carnets d'honor a
càrrec de Rafael Gómez
Hinojosa, president de la
U.E. Arenal.

També va parlar l'em-
presari agrícola i hoteler
Damià Sastre Bauzá,
sponsor de l'Arenal, el
qual va anunciar la fi de
la seva tutela perquè al-
tres empresaris agafin el
relleu fent-se sponsor
oficials de l'Arenal. Per
cert el president Gómez
Hinojosa és un entus-
siasta de la llet i batuts
de la marca propietat del
senyor Sastre. Doncs
bé, molt bé. Però d'això
a fer-ne tant propaganda
en públic, aconsllant
descaradament als as-
sistents que en beguin,
hi ha molta diferència.
Rafa, ets un mal publi-
cista i en aquesta ocasió
et vares passar.

Per acabar, fer es-
ment de Pere Canals,
així com de Catalina
Mestre, els quals feren-
lliurament de diferents
quantitats en metállic
als jugadors de l'equip
per haver mantingut la
categoria. També feren
donacioins de trofeus
Viatges Xaloqui i Es-
ports Arenal.

Afegirem que Mateu
Joan i un servidor com-
partírem taula amb
Jaume Alzamora, direc-
tor i ánima visible de
S'Unió de s'Arenal, el
qual era acompanyat per
la seva esposa. Amb
Xesca Sbert i el seu pro-
més Joan. I amb Manuel
Luca de rojas, de Viat-
ges Xaloqui, personatge
culte i d'agradable trac-

Eduardo Garcia Mar-
cos, president de l'As-
sociació Agramonera.

Enric Ogazon i Mari,
entrenador deis equips

base de s'Arenal.

TEIXITS
CONFECCIONS I GENERES DE PUNT

FCA. AINA MORAGUES MONTSERRAT
D.N.I.: 41179834
E.L.F. 642.221

CARRER DE LA CONSTITUCIÓ, 2. TLF.: 660272
LLUCIIAJOR (11A1 LLORCA)

US DESITJA UN BON ANY 1989

LA DIRECCIÓ DE LES BENZINERES DEL TERME DE LLUCMAJOR
VOS DESITJA UNES BONES FESTES DE SANTA CÁNDIDA

BENZINERA J POU
CARRETERA DE CIUTAT PER S'ARANJASSA

BENZINERA CARLES V
AVINGUDA CARLES V, COMENÇAMENT CARRETERA DE S'ESTANYOL

BENNERA SON VERi
SORDA DE S'ARENAL A OCHO



Condicions precáries: La majoria dels soterranis habitats de s'Arenal (uns
25) no compta amb les condicions mínimes d'habitabilitat. Aquests caus
no arriben als trenta metres quadrats, són excessivament humits i no
reben la Ilum solar. Normalment, viuen en ells immigrants andalusos, em-
pleats de l'hostaleria o de la construcció. S. és un pensionista mallorquí

que ja ha fet vint anys davall l'asfalt.

Condemnats a no sortir: En aquest petit habitat-
ge de s'Arenal hi viu des de fa anys una viuda i
els seus cinc fills.

POSI AL SEU AUTOMÒBIL 4
NEUMÁTICS NOUS... ¡I EN

PAGUI NOMÉS 3!
JOAN SERVERA MESQUIDA

SERVEI DE NEUMÁTICS
RONDA MIGJORN, S/N.

TLF.: 660089. LLUCMAJOR

CALZADOS

SERPELL
	FAálCACIÓ PRÓPIA

SOM ESPECIALISTES EN RÈPTIL I EN TOTA
CLASSE DE PELLS

JAQUETES DE PELL. PREUS DE FÁBRICA
RONDA MIGJORN S/N (DEVORA FIRESTONE)

TELÈFONS 662052 - 661352
LLUCMAJOR

SANEJAMENT* CALEFACCIÓ * ENERGIA SOLAR *
INSTAL.LADOR

1). lady

PASSEIG DE JAUME 111,3 -TEL.: 660977
07620 LLUCMAJOR

IL.41

1
MOBLES DE TOTS ELS
ESTILS * PROJECTES I

PRESSUPOSTS
MATALASSOS I COIXINS

* VENDA AL COMPTAT I A
TERMINIS

CARRER DEL BISBE TAXAQUET, 28 TEL.: 660902 LLUCMAJOR

SArenal
41 da Mallorca 

Andoni Sarriegi
Fotos: C. Agustín

El Grup d'Acció Social
de la parròquia de s'Are-
nal ha elaborat un infor-
me sobre la problemáti-
ca de les famílies con-
demnades a residir als
soterranis d'aquest
poble. L'estudi ha estat
coordinat per Francesca
Miralles, assitenta so-
cial, i pel sacerdot Jordi
Perelló, el qual informa
sobre els resultats del
qüestiionari al qual res-
pongueren els veïns
afectats. Segons el rec-
tor de s'Arenal, l'objectiu
d'aquest informe és que
la societat «n'agafi cons-
ciencia i, sobretot, les
instàncies responsables
de la planificació dels
serveis i l'Administació
publica».

Quan entram al sote-
rrani que serveix d'habi-
tatge a S., el seu únic
habitant está pintant les
parets per «combatre la
terrible humitat» del cau.
La casa, que de poc fa
els deu metres quadrats,
sense ventilació i a la
qual no hi arriba la Ilum
del sol, i on viu S., antic
treballador de la cons-
trucció i pensionista des
de fa vint anys a causa
d'un accident laboral, el
qual interromp la seva
feina per rebre'ns ama-
blement.

«Jo vaig entrar aquí
pensant que m'hi queda-
ria vui dies... i no n'he
sortit envint anys», ens
comenta, «perquè
només rep 20.000 pes-
setes al mes. No em puc
moure d'aquí». L'infor-
me del Grup d'Acció So-
cial de la parròquia de
s'Arenal es va ressó de
la condemna que patei-
xen els vuitanta
d'una de les zones turís-
tiques de més demanda
de l'illa, la seva precària
situació laboral els impe-
deix poder-se pagar el
lloguer d'un habitatge
digne.

La majoria dels afec-
tats són immigrants pro-
cedents d'Andalusia (un
81 per cent), que s'ins-
tallaren als soterranis
tot just arribar de la pe-
nínsula. Un 45 per cent
dels casos més de deu
anys que viuen davall
terra. L'informe relacio-
na aquetes dates amb el

problema d'habitatges
que originà a principis
del «boom» turístic l'arri-
bada massiva d'immi-
grants, la nul.la planifica-
ció urbanística, l'escas-
sa oferta d'habitatges i la
inestabilitat económica i
laboral dels afectats.

De les 22 famílies en-
trevistades (en cinc
casos no ha estat possi-
ble), 14 es componen de
tres o quatre membres.
Com a mínim habiten als
soterranis de s'Arenal 42
adults i 35 nins. La majo-
ria d'afectats treballa a
l'hostaleria (15 adults) o
a la construcció, encara
que també hi podem tro-
bar set persones que
estan a l'atur, dos invà-
lids i una venedora de
cupons.

De les 25 persones
que treballen, només
dues compten amb un
contracte fix. 14 treballa-
dors tenen contracte fix
discontinu, tres un con-
tracte temporal i un, un
contracte d'obra. En tots
els casos, l'habitatge
que ocupen és llogat i la
majoria dels afectats (15
casos) no paguen més
de 15.000 pessetes. Un
preu sempre alt per a im-
mobles que no tenen, ni
de Iluny, les mínimes
condicions d'habitabili-
tat.

Dels 18 soterranis que
s'han midat, 12 no supe-

ren els trenta metres
quadrats. La mitja es
situa en els 301 metres
quadrats. L'informe re-
cull alguns casos en els
quals el soterrani no arri-
ba als 14 metres qua-
drats i dona aixopluc a
famíles de tres i quatre
componentes que pa-
guen mes de 10.000
pessetes pel lloguer d'a-
questa casa. Pel que fa
al nombre d'habitacions,
el més normal és que en
tengui dues (nou casos)
o tres (onze casos). Amb
bany complet no hi ha
més que quatre soterra-
nis i a 12 només hi ha
dutxa i excussat.

Sobre les condicions
d'habitabilitat, a 15 sote-
rraniR hi ha x nés d'hu-

mitat, altres 20 no tenen
Ilum solar i a 14 hi ha se-

riosos problemes de
ventilació.

Per constatar els re-
sultats de l'informe hem
visitat alguns dels sote-
rranis de la zona i, en un
d'ells, trobam una dona
viuda que viu juntament
amb els seus cinc fills.
La casa té dues habita-
cions obscures, una d'e-
lles ocupada permanent-
ment per un jove malalt
mental.

El rector, Jordi Perellí,
que ens ha acompanyat
durant el nostre recorre-
gut, ens ha comentat
que «aquí, a s'Arenal, tot
s'aprofita. Són capaços
de Ilogar qualsevol cosa
i el que és pitjor és que
no hi ha cases alternati-
ves, per això necessiten
els soterranis».

Viure davall l'asfalt de s'Arenal

Més de vuitanta persones condemnades
a viure als soterranis
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V I G ES

Jerencís-sk

BitIlets d'avió I de vaixell.
Vols )(hilera.
Credivistge.

Lloguer de cotxes.
Reserves per teléfon I
entrega de t'Inicie a

domicili. Amilcar, 16.
Tele. 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)

1110111AM
BALEAR Cill.

A.P.1.11,DARDER
CARRER DE SA FONT, 66
TELFS.: 662402 662411
FAX.: 662161
LLUCMAJOR

•
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BORSA
IMMOBILIARIA

URGEIXEN PISOS
PER LLOGAR.

FINQUES
AMENGUAL.

Sant Cristofol, 16.
Tel. 269250.

PISOS I XALETS
per llogar a la comarca

de s'Arenal.
FIQUES SASTRE
BARCELO

Carrer Mllá, 15.
Tel. 260649.

S'Arenal de Mallorca

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

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

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

LLUCMAJOR, Son Colom
finca d'uns 6.000 metres,
ametlers i garrovers, vella
caseta de foravila, cisterna,
s'hi pot edificar. 1.500.000
Ptes. 200807. Demanar
per Antónia Maria.

LLUCMAJOR, prop de la
muntanya, enmig de la na-
turalesa, terrenys d'uns
5.000 metres, semitancat,
ametlers, petit pinar, camí
asfaltat, bones vistes, s'hi
pot edificar. 1.300.000
ptes. 200807. Demanar per
Antònia Maria.

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

BAR A S'ARENAL, es
lloga, situat entre dos ho-
tels; dos banys i petita te-
rrassa. Per a tot l'any. Llo-
guer 55.000 Ptes. Tel.
268651.

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

TRASPAS restaurant per
una tercera part del seu
valor, per no poder aten-
dre. Contracte indefinit.
Local que pot servir per
qualque altre negoci. Tel.
710087.

SE TRASPASSA
O LLOGA

RESTAURANT
de 96 m.2 i30 m. 2 de
terrassa al carrer

Joaquim Verdaguer, 3
de s'Arenal

Tlf. 26 67 21

VENC
PARCELIES

REGUIU A 2 KM.
DE S'ARENAL.

33%
D'ENTRADA I LA
RESTA 6 ANYS.
TEL.: 460527

203480

VENC PIS amoblat, de
dues habitacions dobles, a
les Palmeres. 4.000.000 de
pessetes. Telf. 264167.

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

ARENAL, 2 pisos fets 1 de
sol, 6 dormitoris, 2 banys,
gran cuina, amoblat.
10.000.000 ptes. MIR -
AMENGUAL. 269250.

ARENAL, 4 dormitoris, 90
rn 2. de terrassa, vistes a
tota la badia, sense mo-
bles. 8.400.000 ptes. MIR -
AMENGUAL. 269250.

LES MERAVELLES, dú-
plex 100 m. 3 dormitoris,
zona tranquilla, sense mo-
bles. 15.000.000 ptes. MIR
- AMENGUAL. 269250.

ARENAL, pis 3 dormitoris,
100 m2., amoblat, molt
bones vistes. 8.500.000
ptes. MIR - AMENGUAL.
269250.

ARENAL, planta baixa, 150
m 2 ., nova construcció, 3
dormitoris. 10.500.000
ptes. MIR - AMENGUAL.
269250.

BADIA GRAN, xalet ados-
sat, 3 dormitoris, nova
construcció. 14.000.000
ptas. MIR - AMENGUAL.
269250.

CAN PASTILLA, pis 2 dor-
mitoris, amb terrassa, amo-
blat. 5.400.000 ptes. MIR -
AMENGUAL. 269250.

ARENAL, locals de nova
construcció. 14.000.000 a
30.000.000 ptes. MIR -
AMENGUAL. 269250.

URBANITZACIO SA
TORRE, solar 1.000 m2 .,
primera línia„ tancat, edifi-
cable 300 m 2 . 12.600.000
ptes. MIR - AMENGUAL.
269250.

SANT JORDI, terreny rús-
tic, 11.250 m 2., 4.500.000
ptes. MIR - AMENGUAL.
269250.

LES PALMERES, solar
1.140 m2., tancat.
5.800.000 ptes. MIR -
AMENGUAL. 269250.

ZONA LLUCMAJOR, rústi-
ca, 2 quarterades, casa, 1
dormitori, sala - menjador
amb ximeneia, porxada
tancada, 700 arbres frui-
ters, regadiu per goteig.
14.000.000 ptes. MIR -
AMENGUAL. 269250.

EL PIL.LARI, hostal 300
m 2 ., planta baixa, 10 habi-
tacions, gran cuina indus-
trial, 3 sales, equipat com-
pletament. MIR - AMEN-
GUAL. 269250.

ZONA SON VERI, planta
baixa amb jardí, 100 rn 2 .
habitables, 20 de terrassa,
100 de jardí. 12.600.000
ptes. MIR - AMENGUAL.
269250.

ZONA SON VERI, traspàs
gelateria a 50 metres de la
platja, bal. 9. Traspàs res-
taurant bal. 8-9 a 50 metres
de la platja, molt ben mun-
tat. Venc bar 160 m 2 ., cate-
goria primera especial, bal.
9. MIR - AMENGUAL.
269250.

ARENAL, traspàs souvenir,
supermercat, bona situa-
ció, contracte indefinit.
16.000.000 ptes. MIR -
AMENGUAL. 269250.

SNAT JORDI, en construc-
ció, entrega de claus a fi-
nals d'any, 110 ml., traster,
ximeneia, garatge opcio-
nal. 10.000.000 ptes., facili-
tats. MIR - AMENGUAL.
269250.

LLOGUERS zona Can
Pastilla - Arenal, aparta-
ments, xalets per a la tem-
porada d'estiu o per a tot
l'any. MIR - AMENGUAL.
269250.

APARCAMENT al carrer
Xabec de Can Pastilla. Tru-
cau hores de menjar i per la
nit. Tels. 462228 -463051.

APARTAMENT amb una
habitació doble i una indivi-
dual, lloc per temporada o
per mesos a Can Pastilla.
Tel. 460689.

LES PALMERES. Lloc
apartament amoblat i nou.
Dues habitacions dobles i
piscinas comunitarias. Tel.
465935, hores d'oficina.

S'ARENAL, entre els bal-
nearis tres i quatre, a pri-
mera línia, lloc pis amb dos
dormitoris. Tel. 232810.

S'ARENAL, lloc aparta-
ment nou i amoblat. Tel.
461569. Senyor Navarro.

CAN PASTILLA, a primera
línia, lloc apartament, ren-
tadora automática, TV,
bones terraces. Mesos
d'estiu. Tel. 269207, mig-
dies.

CAN PASTILLA, aparta-
ment 4 dormitoris, 2 banys,
lloc. Tel. 260640.

CAN PASTILLA, lloc apar-
tament, dos dormitoris do-
bles, gran sala menjador,
bany, lligador, televisor,
rentadora, vista panorámi-
ca. 75.000 ptas., mesos
d'estiu. Tel. 752711.

CIUTAT JARDI o s'Arenal,
cerc apartament per Hogar.
Tel. 758226, dematins.

LES PALMERES, venc pis,
2 dormitoris, 2 banys, sala,
cuina, terraça, vista a la
mar. 3.500.000 ptes. Tel.
265020.

S'ARENAL, lloc pis tres
dormitoris, vista a la mar.
Carrer Salut, 21-7c. De 17
a 20 hores.

LLUCMAJOR, lloc planta
baixa. Cridar hores de co-
merç. Tel. 661832.

CAN PASTILLA, lloc apar-
tamento de tres dormitoris.
Tel. 460689.

BELLAVISTA, venc aparta-
ment 3 dormitoris, bany, Ili-
gador, traster, energia
solar, jardí, vista a la mar, a
15 minuts de Ciutat. Tel.
710704.

S'ARENAL, lloc planta
baixa de tres dormitoris.
Tel. 268943, de 20 a 22
hores.

CAN PASTILLA, davant
l'Hotel Oasi, lloc primer pis
molt gran, apte per dispen-
sari, agència de viatges...
Tels. 469424 - 468493, de
13 a 16 hores.

S'ARENAL, al carrer dels
Trobadors, devora la platja,
pis amoblat, tres dormitoris
dobles, dos banys com-
plets, cuina amoblada i
equipada, sala menjador,
galeria, terraça amb vista a
la mar i a la muntanya. Des
de juliol a setembre el lloc
per 650.000 ptes. Tel.
245250.

SON FERRIOL  planta
baixa, sotil obert amb terra-
ça, jardí, dormitoris, cuina
amoblada amb fusta del
nord, venc per vuit milions
de pessetes. Facilitats.
Tels. 244422 - 243729.

ES MOLINAR. Pis en finca
de tres anys, tres dormito-
ris, venc per sis milions,
dos milions i mig d'entrada.
Tel. 249775.

ES MOLINAR, venc pis al
carrer del Tinent Torres.
Quatre milions vuitcentes
mil ptes. Tel. 242531.

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

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

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

Cada paraula, 10 pessetes.

ANUNCIAU-VOS DE FRANC A S'ARENAL DE MALLORCA

Nom:
Cognom:

D NA.
TELF.

-CATENCIU -Escriviu un sol anunci per cupó.
-Useu lletres majúscules.

 	 -Escrivim ctina_eliequadift el ten_

TEXT:

, _
Ompli aquest cupól enviau-lo a:

S'ARENAL DE MALLORCA: Camí de les Pedreros, 132 - 07600 -
	  SES CADES DE  S'ARENAL



Petits anuncis 	BORSA DEL
MOTOR1	

JOIERIA
RELLOTGERIA

NA
CARRER, SALUT,  21

TFL.: 262415
S'ARENAL DE
MALLORCA

FERRETERIA

LLOMPART
ADROGUERIA 1 ARMERIA

PLACA D'ESPANYA, 44
/TV 1ff% •	 rte •NPT

LLUCMAJOR

BONES FESTES 
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ENTRE CAN PASTILLA i
s'Arenal, cerc nau indus-
trial o solar gran, per cons-
truir-n'hi una. Tel. 261246.

NECESSIT Magatzem,
casa vella o solar a Ses
Cadenes, Pillarí 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. Botónic
Germà Bianar, 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
V1ATJES S'ARENAL

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

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

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

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

VENDES

LLIBRE...,A DE VERD EN
SLAU. Llibres en català i en
castellà. Especialitat en
lectures juvenils i infantils.
Comandes de llibres en 24
hores. Avinguda del Cid,
56. Te!. 248360 - Son Fe-
rho!

OUS FRESCS
de gallina rossa

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

Granja Acosta.
Llucmajor.

Tel. 660432.

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

VENC ciclomotor Mobylet-
te Liberty, color blau
metallitzat, amb intermi-
tents, per 55.000 ptes. Tel.
238981.

VENC NAU 250 rn 2 . a s'A-
renal. Tel. 268111. Dema-
nar per Agustí.

VENC CASA gran, 1.000
m 2 ., cente Llucmajor, ca-
rrer de Sant Pau. Tel.
260164.

ANIMALS DE
COMPANYIA

CONSULTORI VETERI-
NARI. Carrer Exèrcit Es-
panyoi, 23 - baixos. Tels.
491736 - De di-
lluns a divendres, de 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.

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 Ptes. 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.

PERSONALS
FADRI, 32 anys, periodis-
ta, vull relacions formals
amb senyoreta bonica i
simpática. 710087.

FADRINA, 40 anys, ATS,
vull formar una familia amb
fadrí culte i simpàtic.
710087.

VIUDA, 55 anys, estudis,
vull relacions amb cavaller
culte. 710087.

SEPARADA, 24 anys, molt
maca, simpática, vull rela-
cions amb cavaller culte i
formal. 710087.

FADRI, 41 anys, policia na-
cional, vull relacions for-
mals amb senyoreta culta.
710087.

ENGINYER TECNIC, 50
anys, posició social alta,
estudis superiors, vull co-
nèixer senyora intelligent,
bona mestressa de casa,
amistat de moment. Que

- no fumi. Apt. 10.237 -
Palma.

CAP DE VENDES, 34
anys, rossa, varis idiomes,
independent, seriosa, ca-
rácter sincer, agradable.
Aficionada als esports
aquàtics i a la naturalesa.
Em vull casar. Apt. 10.093 -
Palma.

MESTRESSA DE CASA,
bona presencia, estalvis
suficients, vida tranquilla,
hobby la jardineria, cultivar;
senyor senzill de bona
salut, sense vicis, formar
familia. Apt. 10.237 -
Palma.

SEPARADA, 28 anys, in-
dependent, 160, prima, na-
cionalitat estrangera; vol-
dria formar una familia amb
senyor amant dels nins i de
l'esport. Apt. 10.093 -
Palma.

SEPARADA, maca, figura
excellent; la meya vida
sentimental és un fracàs,
estic interessada a conèi-
xer senyor amb fins serio-
sos. Amistad, de moment.
247912.

SENYOR NEGOCI TEX-
TIL, mitjana edat, alt i bona
presencia, esdevinidor re-
solt; cerc senyoreta
intelligent, solvent, per for-
mar parella i família.
247912.

AQUARI, bon carácter, 29
anys, tendre, amorós, bona
posició social i económicañ
contactaria amb senyoreta
que es sentés fora de lloc.
710087.

CERC L'AMISTAT d'una
dona dolça, simpática, se-
riosa. Estic disposat a ofe-
rir-li tot el meu amor si ella
paga la pena. Cinquantí so-
litari. 710087.

CAVALLER estranger vol-
dria trobar senyora o sen-
yoreta que es vulgui casar
a canvi d'una respetable
quantita 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.

JOVE, 22 anys, fadrí, natu-
ral de Jaén, alt, corpulent,
bona presencia, treball se-
riós ben pagat, alemany
perfecte; cerc senyoreta
formal, senzilla per amistat
parella. 710087.

F-ADRI, 49 anys, militar de
professió, 176 d'alçada,
fortuna personal, vida ro-
sada, presencia impecable;
vull formar una família amb
senyora / senyoreta de 29
a 45 anys, elegant i culta.
Apt. 10.093 (Palma).

VIUDO, 30 anys, amorós,
voldria conèixer allota 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 taré 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, penó quan estic sol
només m'agrada una, la
més somniada i 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 allota 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 home amo-
rós, sobretot m'agraden els
homes que no en vulguin
una altra quan estan amb
tu, som atractiva, penó 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
negres, 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-
sencia,	 fadrina,	 guapa,
senzilla,	 m'agraden	 els
homes 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 home
molt ben dotat, però sense
vicis, crida, t'esperaré amb
ansietat. 710087.

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

TRADUCTORA, 25 anys,
fadrina, una filia, el meu
nom és Carol, cabells
llargs, ulls blaus, atractiva,
borne 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 teiiços
mútuament, si em crides et
promet que et proporciona-
ré tot l'amor que Una.
710087.
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Si et vols casar o aconseguir una bona i neta amistat, no li donis més voltes.
No dubtis més ja que el que no aconsegueix mitjançant els serveis del Centre
d'Orientació Matrimonial, «La Pareja Unida», no ho aconsegueix de cap altra
manera.

Comprova-ho vosté mateix/a. Ajudam a tothom de la mateixa manera: fa-
drins/nes, viudos/es, separats/des, divorciats/des, alts i altes, grossos i grosses,
prims i primes i guapos i lletjos.

Ves a l'avinguda Comte de Sallent, 17, Pral-1.
tel. (971)71 0087.
Al Centre Matrimonial «La Pareja Unida» disposam d'una gran quantitat

de senyoretes i senyors entre 50 i 72 anys que volen trobar la seva mitja taron-
ja, o una amistat formal.

A vosté, senyor o senyora, si també ho desitja, podeu rebre ajuda de «La Pa-
reja Unida» a l'avinguda Comte de Sallent, 17, Pral-1.

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

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

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.

ESTRANGERA de 25
anys, atractiva, esvelta,
165 d'alçada, vol conèixer
mallorquí fins a 29 anys.
Fins seriosos. Cridau al
710087.

VENC ORDINADOR Spec-
trum, 128 K, amb quaranta
jocs. 37.500 pessetes. Tel.
260064.

SENYOR atractiu, corpu-
lent, professió superior, ca-
pital elevat, fortuna perso-
nal; em trob sol, voldria re-
lacionar-me amb algú per
amistat / familia; senyoreta
educada. 710087.

DIVORCIADA, 48 anys,
alta, atractiva, idealista,
cultura general, visc sola,
fills independents, impor-
tants estalvis, alguns nego-
cis; voldria trobar senyor bo
per formar parella. 710087.

ADMINISTRATIVA, d'i-
dees ciares, ingressos ele-
vats, senzilla, elegant, alta,
atractiva; vull formar pare-
lla ambamb senyor educat per
fins matrimonials. 710087.

DIVORCIAT, 44 anys, 187
d'alçada, bona preséncia,
cultura àmplia, cap vici,
amable; vull formar una fa-
mília amb senyora senzilla,
que li agraden els animals,
el camp i la casa. 710087.

CUINER, alt, guapo, bon
físic, 90.000 pies. al mes,
estudi propi, cotxe, sol,
béns importants, m'agra-
den els animals, la muntan-
ya, els toros; senyoreta
semblant. 710087.

MODEL de perruqueria, 43
anys, alta, cabells llargs,
morena, bonica, cultura ge-
neral, molt senzilleta;
només vull amistat amb
senyor bo i amable. Possi-
bles fins seriosos. Apt.
10.237 (Palma).

DIRECTOR GERENT, 50
anys, sense problemes
economics, voldria conèi-
xer senyora, no importa si
f6 filie fine ennnene nnefri_

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, víuda, separa-
da o fadrina, tenc casa i
cotxe, sense fills. Apt.
10236 - 07090 - Palma.

VIUDA, 56 anys, estrange-
ra, estudis universitaris,

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 presencia.
277990.

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

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

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

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

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

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

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

FADRI, som forner, honrat,
et taré molt feliç, formar
una família Trznr 1Manuc

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

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

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

MILITAR, esdevenidor as-
segurat, culte, presencia,
serietat. Em vull casar amb
senyora intelligent, bona
presencia, amb cultura, de
30 a 40 anys, alta. 710087.

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

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

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

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

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

SOM UNA SENYORA
VIUDA, distingida, 65 anys,
no em falta res, posició
económica resolta, m'agra-
da viatjar, som alegre, sim-
pática, per?) estic molt sola,
necessit un company fidel,
educat, per conviure ple-
gats. Cridau al 710087.
Fins forma Is, seriosos.

SENYOR ADVOCAT, 65
anys, bona presencia, 172
d'alçada, prim. Estic sepa-
rat, tenc la vida resolta,
sense cap tipus de proble-
ma econòmic, paró sí el
tenc de soledat, d'estima-
ció. M'agradaria molt trobar
una bona dona, que em po-
gués fer feliç, de moment
una bona amistat, fins se-
riosos. 710087.

SENYORA DE NEGOCIS,
42 anys, bona presencia,
163 d'alçada, activa, treba-
lladora, a causa de la meya
feina no puc coneixen gaire
gent per estar moltes hores
ocupada. M'agradaria co-
neixen cavaller formal,
bona persona, per tenir, de
moment, una bona amistat,
no importa estat civil, fins
seriosos. 710087.

MESTRE D'ESCOLA, a
Palma, 34 anys, fadrí, ma-
llorquí, cabells negres, 180
d'alçada, bona presencia,
estic cansat d'estar sol,
tenc amigues penó no pare-
la, interessadainteressada a conè ixer-
me per tenir, de moment,
una bona amistat, només
has de cridar-me al
710087.
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CRISTALLERIA
EL ESPEJO

VIDRERES
EMPLOMADES,

GRAVATS ARTÍSTICS,
VIDRES DE

SEGURETAT,
TANCAMENT DE
GALERIES AMB

ALUMINI I CRISTALL,
VIDRES 1 MIRALLS EN
GENERAL, MAMPARES

DE BANY.
CARRETERA DE
MANACOR, 426

CASA BLANCA- UF.: 249039

FADRI, mitja edat, alt,
guapo, professió immillora-
ble, 320.000 ptes. al mes,
propietari finques i immo-
bles; cerc senyora de 30 a
40 anys amb les idees cia-
res, estudis i formal.
277990.

MESTRE D'OBRES, 39
anys, alt, amb estudis su-
periors, esdevenidor resolt,
vida acomodada, atractiu;
cerc senyora / senyoreta
simpática, bona, semblant
edat, neta, fins formals.
710087.

EMPLEADA D'AJUNTA-
MENT, 26 anys, 173 d'al-
çada, bonica, amb estudis
superiors, idealista, fins
matrimonials; senyor senzi-
II, molt bo, sense vicis, net.
Apt. 10.237 (Palma).

SENYORA, 56 anys, cabe-
lis castanys, atractiva, 172
d'alçada, aspiracions, es-
criure, teatre, agradable
conversa, senzilla, com-
prensiva; senyor amb fins
amistat / formar una famí-
lia. 710087.

ARIES, impulsiva, optimis-
ta, divertida; feina pròpia,
sense problemas; voldria
conèixer jove de fins a 33
anys per una possible his-
tòria d'amor. 710087.

FADRI de mitjana edat, la
meya feina és la construc-
ció, 200.000, cotxe, xalet,
m'agraden els esports, la
casa. Senyora 35/50 anys,
fins matrimonials. 247912.

MALLORQUI, 30 anys,
180 d'alçada, estudis uni-
versitaris, pis, cotxe, fadrí,
voldria fer una amistad se-
riosa, senyoreta fadrina /
viuda, sense problemes.
Apt. 10.093- Palma

VIUDA, 31 anys, atractiva,
intel•ligent, 180.000 al mes,
pis propi, xalet, i casa gran
a Eivissa. T'oferesc el meu
amor, la meya comprensió.
Senyar formal 34/40 anys.
247912.

ESTUDIANT, esportista,
m'agrada la muntanya,
m'apassionen les regates;
contactaria amb allota
amb els mateixos gusts.
Exclussiva amistat.
247990.

PILOT d'aviació d'edat, físi-
cament atractiu, 180 d'al-
tária, está interessat en co-
neixer allota de 17 a 22
anys per bona amistat i si
és possible conviure, viat-
jar i disfrutar de la vida. Cri-
da'm al 710087.

CAP DE VENDES, 36
anys, bona presencia,
cotxe, xalet, resident a
poble, amb un gran esde-
vellidor; em falta amor, es-
timació; senyora / senyore-
ta formal, amb fins matri-
monials. 710087.

INDUSTRIAL, 57 anys, es-
tatura mitjana, simpàtic,
natural de Cáceres, visc a
Palma, lotes les comodi-
tats; em falta el teu amor,
senyora comprensiva, edu-
cada, indiferents fills.
277990.

VIUDO, 60 anys, encara
faig feina, 90.000 ptes. al
mes, algunes cases, cotxe,
fill casat, m'agraden els
toros, els esports, viatjar;
senyora jovial amb ganes
de viure. Crida'm al
710087.

PROPIETARI FABRICA,
43 anys, alt, mallorquí,
170.000 ptes. al mes, estal-
vis elevats, prim, cabells
negres, bona presencia, in-
quietudes culturals; vull for-
mar parella amb senyora
responsable. 247912.

PINTOR de professió,
músic d'hobby; voldria co-
neixen senyoreta fins a w3
anys que li agradi la música
i un poc la bohémica.
277990.

gIrairoT! 265005
a
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PERSONALS GASTRONOMIA
ENGINYER, 27 anys, el
meu cor batega cada dia
més fort perquè sàpigues
que et necessit, no sents el
seu batee?! Doncs acosta't
més, et necessit, dona, tu
serás el que més apreciará
el meu cor, ánima, pensa-
ment i &tres. Com abans
millor, fins totalment serio-
sos. 710087

PROFESSORA D'ID10-
MES, voldria conèixer l'ho-
me deis 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.

FADRI, 24 anys, professió
important, 145.000 ptes. al
mes, pis i cotxe propis,
salut excel.lent, nacionali-
tat italiano - espanyola;
cerc senyoreta formal,
intel.ligent, per fins sedo-
sos. Apt. 10.237 (Palma).

SEPARAT, 29 anys, ma-
llorquí, 180 d'alçada, prim,
ulls negras, estudis nor-
mals, afició a la música i
l'arqueologia; senyoreta
amb fins semblants, amis-
tat / matrimoni. 710087.

FRUTALES
LLUCMAJOR

Arbres fruiters
Avets de Nadal

Palmeres
Plantes interior l

exterior
Carretera de s'Arenal

a l'entrada de Llucmajor

Pasto
11 11111,i (1111- 
Croissants calents,

entrepans i pastissos,
gelats i begudes.

Tot pel teu berenar.
Carrer del

Pare Bartomeu
Salvà, 8.

(Carrer de
la Porciúncula).

Tel. 264705 -
s'Arenal.

265005 

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. Bode., comu-
nions, dinar* d'empreses.
Dini per un mimar 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-
veles. 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

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 paellas. Carretera
Militar, davant l'ambulatori.
Tel. 262923. S'Arenal.

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

;03TAL MARACAIBO,
cuina mallorquina casola-
na. Devora les Escoles de
Can Estilla. Tel. 2 , 3017.

BAR RESTAURANT AN-
DREU. Cuina variada i ta-
pes. Sopan 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.

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

iltESTAURANT - TORRA-
DOR LLUCMAJOR. Xot i
porcella rostida. Avinguda
de Caries V. cantonada
Carretera de Campos Tel.
660? 39- liucmajor.

CAFE CAN REAGAN.
Berenars i sopareis. Lloc
de trobada dels pagesos del
Pla de Sant Jordi. Tel.
411266 - Casa Blanca.

LA COVA DEL TORO.
Cuina típica mallorquina,
pa amb oli i pernil, cara-
gols, tripes, frit, truita de
riu, gambes, paella. Carrer
Arrecife davant la mar. Ciu-
tat Jardí.

SERVEIS
PROFESSIONALS

CERC FEINA d'administra-
tiu. Títol de batxiller i COU,
faig estudis d'informàtica
de gestió. Cóneixements
de mecanografia i maneig
d'ordinadors. Demanar per
Joana al telèfon 661861.

SOM METGE RURAL, de
medicina general, 31 anys.
Estic en tràmit de divorci i
vull refer novament la meya
vida feliçment. La candida-
ta que em cridi al 710087.

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

DOS CAMBRERS autò-
noms professionals. Ser-
veis extres a hotels, servei
diari a l'hora que sia, s'ofe-
reixen. Tel. 263042.

ANGLESA de 21 anys,
parla anglès, italià i espan-
yol, cerca feina. Tel.
261046.

CUINER de 25 anys cerca
feina. Telefonar a partir de
les 5 de l'horabaixa al
268675.

DONA de fer feines per
hores s'ofereix a s'Arenal i
Cala Blava. Tel. 265838.

PER REPARTIR propa-
ganda o similars m'oferesc,
tenc experiència. Tel.
266332.

JOVE de 21 anys amb
COU i idiomes s'ofereix per
qualsevol feina seriosa els
horabaixes. Tel. 266332.

MESTRESSA s'ofereix per
cuidar nins a ca meya de
s'Arenal. Horari a convenir.
Tel. 262197.

DONA de fer feines s'ofe-
reix per hores. Tel. 269225.

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

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

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

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

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

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

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, cndi'm. José
Alvarado. Tal 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 s'ofereix per tenir
cura de nins i per fer neteja
per hores Trucar els ves-
pres. Bárbara. Tel. 271316.

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

TELEVISORS, vídeos, ra-
dio-cassettes, arreglam.
EIECTRONICA J. GAR-
CIES. Carrer Francesc
Frontera, 10. Tel. 264335 -

Coll d'En Rabassa.

BUGADERIA Super Clean,
rentam en sec i amb ¡agua,
mantes, cobertors i tota la
resta. C/. de sant Antoni de
la Platja, 8 - Can Pastilla.
260370.
PNEUMATICS BRASIL,
pegats ràpids, bateries, co-
rreges de ventilador, cam-
vis d'oli, greixar, rentats de
motor. Carretera de Mana-
cor, 391 - Son Ferriol. Tel.
270645.

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

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

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

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

SENYORA s'ofereix per a
servid domèstic. 4 dios
cada setmana. Tel.
269225.

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

LLICENCIAT en literatura
grega, 57 anys, actiu, es-
portista, pis, apartament,
bona presència,
senyora de 40 a 45 anys,
agradable, cultura àmplia,
elegant. Esper la teva cri-
dada al 710087.

PISCIS, 38 anys, batxiller
superior, cotxe, finques
pròpies, fortuna personal,
estic sol, fadrí, vull formar
parella / familia amb senyo-
ra / senyoreta senzilla.
710087.

PROFESSOR DE KARA-
TE, 34 anys, natural d'Al-
bacete, resident a sa
Pobla, visc sol, actualment
estudii idiomes. De bona
família, béns importants.
Senyoreta interessada.
Apt. 10.093 (Palma).

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

Avinguda del Cid, 73.
413155 - Son Ferriol.

INSTAL.LACIONS elèctri-
ques	 sanitarias
CE.JU.CB., instal.ladors
oficials de gas ciutat, propà
i butà. Garrar 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 n'él temps als vos-
tres fills, paró no en teniu,
de temps. Deixau-los en
les mayas mans. Trucau de
1430 a 1600 Margalida.
Tel. 416673.

AL.LOTES de 15 a 19
anys, necessit per tenir
cura d'oficina. Necessari
idiomes, mecanografia i
simpatia. Tel. 710087.

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

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

ENSENYANCES
FRANCES i anglès, clas-
ses particulars a s'Arenal.
Tel. 269946.

IDIOMES 92
TRADUCCIONS

TÈCNIQUES
CLASSES D'ANGLES,

ALEMANY I ESPANYOL
PREUS ECONÒMICS

CARRER DE BARTOMEU
CALAFELL,  61 BAIXOS

TELF.: 491998
07600 S'ARENAL

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

Academia
BARCELO

4 9 19 16

MECANOGRAFIA
CONTABILIDAD
OPOSICIONES   

BANCA
CALCULO  

C. BALEARES,25.2

./1 Arenal
T'oferim cursos de pro-

gramac ió en:
BASIC

dBASE III PLUS
COBOL

TURBO - PASCAL
TURBO - C

TURBO - BASIC
BASIC2 *

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

ABILITY 2000
OPEN ACCESS II

SYMPHONY
LOTUS 1-2-3.

LOCO SCRIPT.
A més d'un l larg etcéte-

ra, pots aprendre:
BANCA

MECANOGRAFIA
COMPTABILITAT

IDIOMES
REPÀS.

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

PROFESSOR de dibuix
tècnic necessit. Tel.
262276.
GIMNAS ESPADAS. Ga-
rrar del Duc de Rubí, 3 -
Son Ferriol. Gimnástica de
manteniment, Karate,
Judo. Telf. 418709. Profes-
sors titulats.
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TALLERS MARINA
¡ATsT RAM CLAR.

RONDA DE MIGJORN, 80 (DAVANT EL BAR ODEON)
TALLER: CARRER MARINA, 104 - TEL.: 660521
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EL BAR LAS PALMERAS va presentar aquesta
formació: Jaume, Julio, Roberto, Seguí, Paco,

Seco i Anaya. Es recomanà més entrenament!
També dins el programa de festes de Sant Cristòfol, el grup Picadís va repre-

sentar l'obra «A on anam», de Martí Mayol i Moragues. L'acte tingué lloc al pati
del col.legi Son Verí, el passat dia 9 de juliol.

Dirigits per Miguel Ambrós, el nostre ex-rector,  capellà i amic, aquesta és la
plantilla dels actors de Picadís: Damià Tomás, Caterina Riutort, Joana Bover,
Núria Boadas, Maria A. Huguet, Tana Mesquida, Ferran Caldentey, Margalida
Capellà, Nadal Caldentey, Andreu Segura, Joan Ferrer, Jaume  Ferrà i Joan Su-
reda.

A les fotografies (cedides per Fotos Valeriano), una vista general del públic i
els actors en acabar la representació. Curiosament, va ploure mentre tenia lloc
l'espectacle i per quatre vegades es va haver d'interrompre la representació.
Però la gent va seguir fins al final. Es veu que hi ha ganes de seguir amb actes
d'aquest tipus. (A. de V.)

Paco Fortuny, l'amo de
l'Sport Studi de s'Are-
nal, va guanyar el cam-
pionat de les Balears
de fisioculturisme

aquest mes passat.

El segon classificat d'aquest any, el BAR SALON
de Llucmajor.

Equip de CONSTRUCCIONS CAN MARI de Son
Ferriol. Guanyaren el Torneig de les Festes de

l'Estiu del poble.

Els tercers d'aquest any, el GAUCHO. S'espera-
va més d'ells. Amb el nou espònsor TRANSPOR-
TES RAMIS-SASTRE, la formació dins la foto: Al-
bert España, Miguel A. Hernández, Jaume Vidal,
Carlos Pérez Pulido, Carlos Mayero, José L.

Bueno ¡Izquierdo.

Dins el programa de les Festes de s'Arenal, en fut-
bol sala, hi participaren aquests quatre equips: Bar
Las Palmeras, El Gaucho, Bar Los Caracoles i Salon
Bar de Llucmajor. Guanyador: Per cinquè any con-
secutiu el Bar Los Caracoles aconseguí el triomf, a
la final, contra el Bar Salon, guanyaren per 7 gols a
4.

Aquests són els noms dels guanyadors: (drets)
Tomeu Pons, Mario Zamora i Tino Orosa; (acotats)
Toni Ondoño, Manolo Pérez i Manolo Navio.

MALLORQUIMICA, S. A.

FABRICA DE PINTURES,
ESMALTS I VERNISSOS

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

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



Un dels punts que es va tractar a l'ordre
del dia de la darrera comissió de Govern de
l'Ajuntament de Llucmajor, hi havia l'adjudi-
cació directa a l'empresa Jarma el manteni-
ment de les zones verdes de s'Arenal, per
un import total de dos milions tres-centes
mil pessetes, durant els mesos de juny a
desembre.

També hi figurava la contractació de fei-
nes específiques, en col-laboració amb els
técnics municipals, per a la redacció dels
projectes necessaris per a l'execució de la
construcció d'un bar i habitatge al camp mu-
nicipal d'esports de s'Arenal, per 940.000
ptes.

S'Arenal
4447 de Mallorca

265005 
EL MILLOR SUPORT PUBLICITARI DE LA

SEVA EMPRESA A LA NOSTRA COMARCA
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S'Arenal de Mallorca

L'ai gua, element escàs
S'Arenal de Mallorca

Una empresa particular tendrá
cura de les zones verdes

Manolo Manjón

Els responsables municipals Ilucmajo-
rers, així com la societat adjudicatária del
Servei Municipal d'Aigües de Llucmajor
(SOSEGUR), criden l'atenció als empresa-
ris i ciutadans arenalers per a qué es mode-
ri l'ús del que, hores d'ara, sembla ser l'or
incolor, l'aigua.

Efectivament, com SOSEGUR indica en
uns fulletons que s'han repartit profusament
per tot l'Arenal, l'aigua és un bé escàs i, per
tant, no ha de ser malgastat. Per això es de-
mana que segueixin les següents recoma-
nacions:

Tancament de l'aixeta quan no es neces-
siti l'aigua que raja.

Dutxar-se en lloc de banyar-se.
Acurçar el temps que ragi la dutxa.
Utilitzar sistemes de goteig per donar hu-

mitat al jardí.
No fer ús de la mànega per rentar el

cotxe.
També es diu que l'Ajuntament de Lluc-

major está fent les obres que permetran,
aquest estiu, reforçar el subministrament
d'aigua, però que així i tot no es malgasti
l'aigua pel bé de tothom.

En fi, que per la part que a nosaltres ens
correspon, ja hem aportat el nostre petit gra
de sorra perquè es faci un ús més racional

de l'aigua; ara el que falta és que la ciutada-
nia sigui conseqüent i segueixi aquestes
normes que repercutiran en benefici de tota
la col-lectivitat.

PER QUE CERVESA?

I seguim parlant de líquids, però en
aquest cas d'un líquid que no és precisa-
ment necessari.

Mirin, alguns ciutadans han manifestat el
seu descontent pel fet que, durant les pas-
sades festes estiuenques arenaleres, es
celebrás públicament un concurs de beve-
dors de cervesa.

Aquest concurs es celebrà a la plaça
Major de l'Arenal, i hi participaren adoles-
cents, mentre que la majoria de especta-
dors eren majoritàriament nois.

De qui va ser la idea? Segurament a Mu-
nich i a un club privat, la idea del concurs de
bevedors de la rossa cervesa hauria quedat
molt bé, però aquí, a l'Arenal i davant de
tants de nois, doncs la idea va ser xavacana
i digna de l'algú sense massa cap a l'hora

de programar entreteniments juvenils.
Ah! Això ja és a compte d'aquest informa-

dor. Que els recitals de la Guia i dels Hé-
roes de Silencio, doncs fabulosos. Seria per
compensar?

*CARNISSERIA
* XARCUTERIA
PEIX FRESC i
CONGELAT TOT
EL DIA
FRUITES
VERDURES ALS
MILLORS PREUS
* LICORERTA
*BODEGA
SABATES I
MOTES
SECCIONS MÉS

HIPER ARENAL
CARRER TRASIMÉ, CANTONADA TOQUI0

DAVANT EL BALNEARI 8 -
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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

TV - VIDEO- Hl FI

TEL: 265774



Llucmajor

Un mort en un accident
de trànsit

A la carretera de s'Arenal a Llucmajor hi hagué un
greu accident de trànsit que provocà la mort d'una
persona. Dos vehicles collisionaren violentament,
quedant ferides dues persones, que varen ser tras-
lladades a Son Dureta on quedaren ingressats, men-
tre que l'ocupant de l'altre vehicle resultava mort.

La Guardia Civil de trànsit i el jutge feren l'atestat
de l'accident, l'informe del qual es remetrà al jutjat.

Shrenal
49 de Mallorca

265005

ELÉCTRICA

1. 444cloide

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)

CREEENIRTenis ArenM'ENCERE

£vi,vc
GIMNÀS - JUDO - TAEKWONDO
MANTENIMENT • CULTURISME

TLFS.: 263112 - 263834
PISCINES SOLÀRIUMS TOBOGANS  

Shrenal
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Llucmajor 

Estam per la G uárdia Civil
Aquesta ha d'esser la

crónica d'una antiga aspi-
ració i una urgent necessi-
tat. La necessitat urgent
que té el nostre poble d'un
lloc, d'uns locals que ser-
veixin de basses, de local
fixe o disponible per les
distintes activitats cultu-
rals i de participació cul-
tural, una infraestructura
mínima sense la qual la
planificació d'una política
d'animació sociocultural
de l'Ajuntament sempre
haurà de passar per subs-
titucions d'urgència, pre-
càries improvisacions i
mancanses de tota mena.
La necessitat d'un lloc on
poder celebrar conferèn-
cies, petits concerts o al-
tres actuacions, exposi-
cions, cursos, tallers, reu-
nions, i tantes d'altres ac-
tivitats, és una necessitat
evident, basti notar que
cada cop que l'Ajunta-
ment vol iniciar o donar
suport a qualsevol activi-
tat d'aquest tipus ha de
perdre el temps'i el lleixiu
acomodant locals provi-
sionals.

Perquè aquí intervé un
altre factor del problema.
Resulta que no sols hi ha
un evident necessitat im-
periosa, també hi ha un
antic desig del poble, ex-
pressat d'una forma prác-

ticament unánime per les
distintes forces polítiques
i socials, és la voluntat
que, per a aquest ús con-
temporani, es recobri, s'a-
dapti i es rehabiliti l'antic
coent francisca, attlital
caSIrna de la Guardia
civil. Les dimensions del
lloc, el fet que l'edifici
aplegui una certa signifi-
cacio história i conservi al-
guns trets arquitectònics
que el fan testimoni d'a-
questa història (entre ells,
el claustre) i altres consi-
deracions, com podria
esser la seva situació, són
les raons que han anat
creant aquesta voluntat
popular. Una voluntat po-
pular llargament expres-
sada, llargament insatisfe-
ta, que no només ha guan-
yat cos -i ha espetat-
aquests deu anys d'ajun-
taments constitucionals,
sinó que té precedents,
que jo sa pi, ja en temps del
batle Mateu Monserrat,
així con del batle Gabriel
Ramon.

Perquè el problema,
l'obstacle per aquesta reu-
tilització de l'edifici per
part del poble, i per a la
rehabilitació que ja dama,
és l'actual utilització de
l'antic convent com a ca-
serna de la Guardia Civil.
Però ja fa anys i panys que

el poble ha posat a dispo-
sició d'aquest cos policial
un solar on s'hi pugui
construir l'edifici alterna-
tiu, una nova casa quarter.
Ara només esperam que la
Guardia Civil actui així
com toquen actuar les ins-
titucions públiques, amb
promptitud i eficacia, o al
manco amb correcció, per-
qué a aquestes altures par-
lar de promptitud o d'efi-
càcia ens podria semblar
als Llucmajoreres una
broma de mal gust, si ma-
teix comença a fer anys
que espera m.

Pel que fa a aquest con-
sistori, no es pot dir que
no s'hagin fet passes, el
mateix batle va anar a Ma-
drid, a parlar amb una
altra gerarquia del cos po-
licial i va tornar-ne amb
bones paraules i les mans
buides -al contrari del
batle d'Andratx, que va
fer el mateix viatge amb la
mateixa finalitat i va tor-
nar amb una resposta po-
sitiva.

Ja que en parlam, no es
pot dir que la cúpula de la
Guardia Civil es mostri en
aquest cas molt preocupa-
da pels seus homes, i les
seves famílies; les condi-
cons d'habitabilitat, de
vida en aquell lloc tal com
está són més pròpies d'un

destacament fronterer de
Guinea Bissau, o d'un ga-
lliner que d'un lloc on hi
han de viure essers hu-
mans, siguin aquests qui
siguin. L'antic convent no
estava fet per a això, i, per
una altra banda, qualsevol
intervenció destinada a
minorar, ni que sigui pm-
cáriament, aquesta quali-
tat de vida pot tenir com a
resultat un grau encara
superior de deteriora ment
de la vella arquitectura
del convent, la instal.ació
d'un senzill inodor, pot
causar, per exemple, la
irreparable destrucció
d'una volta.

A les autoritats munici-
pals correspon fer arribar
aquestes inquietuds,
aquesta voluntat, amb in-
sistència, a les instácies es-
caients. Possiblement
hagi arribat també l'hora
que els ciutadans i les dis-
tintes entitats en qué
aquests s'apleguen afegei-
xin activament la seva veu
a la petició.

Perquè a Llucmajor ja fa
temps que hem pres les
decisions i hem duit a
terme les actuacions, ara
la paraula la té la Guardia
Civil, ja fa anys que espe-
ram, fins quan haurem
d'estarperells?

Miguel Cardell

Llucmajor 

Vuit nous celadors al servei del poble
Aquests són els nous celadors

llucmajorers, els quals d'aquí a
poc temps intentaran que la cir-
culació i l'ordre públic sigui mi-
llor, tant a Llucmajor com a S'A-
renal.

Aquesta tropa de reforços joves
que reb'rá la plantilla municipal,
dirigida pel nou sargent munici-
pal Sr. Antoni Garau, pot ser
moltes coses pel benestar del
poble, sobretot si hi posen la

il•lusió, perseveráncia i fermesa
que ens consta que hi posa el seu
nou cap.

Els nous celadors són:
Sebastià Morell Con, té 21 anys

i abans era repartidor de licors.

Andreu Catany Albos, té 29
anys, abans Auxiliar Administra-
tiu i darrerament a l'atur.

Tomeu Gomila González, té 25
anys i feia de cambrer.

Antoni Oliver Rigo, té 25 anys
i també feia de cambrer.

Guillem Llompart Pons, té 24
anys i feia de fuster.

Antoni Creus Lladó, té 20 anys
i no tenia feina.

Vicenç Vaquer Coyas, té 29
anys i feia de sabater.

Jaume Matas Alcover, té 21
anys i era repartidor de gas butà.

En Jaume Matas és montuïrer,

però quan es casi vendrá a viure
a Llucmajor. Els demés són Iluc-
majorers i viuen al poble.

Des de les planes de la nostra
publicació volem donar l'enhora-
bona als que han aconseguit la
plaga i encoretjar als que no l'han
aconseguida, perquè no desfalles-
quin, ja que aviat es convocaran
noves oposicions per a les places
que han quedat vacants.



CARNIQUES SEMAR, S.A.

SEMAR
EMBOTITS I CARNS FRESQUES
LLUCMAJOR - MALLORCA

CARRER REVEREND TOMAS MONTSERRAT, 6 -
TEL.: 66.01.57

DE LA MILLOR LLET,
EL MILLOR

BATUT DE XOCOLATA

Envassos no retornables d' 1/5 I de litre
Batut de xocolata amb la garantia de Palma Crem
Produïda a s'Arenal de Mallorca

N.R.S.I. 1500983-pm
GRANJAS SAYJA RAMADERA
HORT DE CAN SASTRE
Final autopista de s'Arenal
Tels. 26 3814 - 49 10 61 - 49 11 51
SES CADENES DE S'ARENAL

Can Pastilla

Troben el cadáver d'una dona al llac
artificial d'Es Fogueró

El passat dijous, dia 13 de juliol, devers les dues
de la matinada, un cambrer que sortia de fer feina va
veure el cadáver d'una dona que estava surant
sobre l'aigua del llac artificial, propietat del conegut
restaurant Es Fogueró.

L'empleat avisé la direcció del restaurant, i es
doné avís immediatamente a la policia.

El cos correspon a una dona d'una seixantena
d'anys que, el vespre abans, va ser vista passejant
per es Pil-larí devers les onze del vespre de dime-
cres.

Aquesta dona patia trastorns mentals i, segons
sembla, caigué al llac ella mateixa, ja que no s'hi tro-
baren marques de violència.

La dona no va poder ser identificada en un primer
moment, ja que no duia cap tipus de document. Pos-
teriorment es va poder saber que es tractava de
Francisca Fernández Gallego, de 65 anys, la qual
vivia amb un home en un barri prop del Molinar.
Hores d'ara, encara ningú no ha reclamat el cadáver
de la dona.

S'Arenal
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L A violació és una expressió de vio-
lencia, rabia i agressivitat, perd
sobretot és una demostració de

poder. Es la demostració de poder indivi-
dual de qualsevol home exercit contra
una dona (poder que s'exten des de la
família a tota la societat). Per tant la
possibilitat d'ésser violada motlleja la vi-
da de moltes dones. Els agressors tam-
poc responen a una descripció específi-
ca, les agressions no són fruit d'essers
"anormals", psicòpates, degenerats o
folls... són simplement producte de
l'existència del Sistema Patriarcal.

No podem oblidar que les agressions
a més a més, se viuen com una qüestió
individual, que se donen en el marc pri-
vat, sense ésser conscients que la vio-
lencia sexual és un fet col.lectiu que ens
afcta a totes les dones. Es per tant fo-
namental el treball del Moviment Femi-
nista de cara a concienciar a les dones
sobre la necessitat de donar una respos-
ta organitzada davant les agressions se-
xuals, perquè hem de fer conscients a
les dones, qiie les agressions sexuals no
desapareixeran mentres existeixi
l'opressió de la dona. Les agressions se-
xuals no desapareixeran amb una tasca
individual. Per a que desapareixin han de
desaparèixer les bases econòmiques,
sexuals, ideològiques que fan possible
que aquestes es produeixin, manca una
profunda i radical transformació de les
mateixes. Conscients que no n'hi ha
prou amb la reforma legislativa per aca-
bar amb les agressions sexuals vers les
dones, ocre, que aquesta és necessària
per millorar la situació de les víctimes
d'aquesta violencia, el Moviment Femi-
nista hem dirigit la campanya "contra les
agressions sexuals, reforma del Codi Pe-
nal, Ja!" basant-nos fonamentalment en
quatre punts:

1. Cambiar el títol "delictes contra
l'honestitat" per el de "delictes contra la
llibertat sexual".

2. Que el Codi Penal contempli que
és violacio no només la penetració force-
da, sinó també l'anal i bucal tant si és
amb el penis com si és amb objectes.

3. Que s'elimini definitivament "el
perdó de l'ofesa en tots els delectes se-
xuals i que aquests se converteixin en
delictes públics, perseguits d'ofici corn
els altres delictes.

4. Que se penalitzi alsfuncionans (Po-
licies, Fiscals i Jutges) que en la investi-
gació d'aqests delictes, denignn a la do-
na violada o la sotmeteixin a preguntes
inútils o capcioses. Així corn que s'impe-
deixi la inestigació sobre la vida privada

Am b aquesta reforma parcial
ens demostra el PSOE ana
vegada més el poc interes per
realitzar una política adequada
ales necessitats de les dones

de la víctima. Que se jutgi el fet i no a la
víctima.

Com a conseqüència de l'ampli resó
d'aquesta camanya, de l'ampli recolça-
ment social aconseguit, dels milers de
veus de dones i homes que s'han alçat
denunciant aquesta situació i exigint la
reforma esmentada, el Govem PSOE
s'ha vist obligat a introduir i aprovar es-
menes a la Ilei de la reforma del Codi.
Aquestes esmenes recolleixen el canvi
de títol "delictes contra la llibertat se-
xual", augmenten les penes en el cas de
penetració anal, bucal i/o amb objectes
desapareix el perdó de l'ofesa.

Amb aquesta reforma parcial ens
demostra el PSOE una vegada més el
poc interes per realitzar una política ade-
quada a les necessitats de les dones
(podriem afegir i als treballadors/es, jo-
ves...) i a la vegada complaent amb les
institucions més conservadores de l'es-
tat (ara Jutges, Policies, Metges ara mili-
tars...). Poc canviarà la situació de la do-
na agredida sense aceptar el 4' punt
plantejat pel M.F.

Per a qué un violador o qualsevol
agressor sexual pugui ésser condemnat
la denúncia l'ha de fer la víctima.

Quan una dona recorre a la denúncia
legal s'ha d'enfrontar a un gran nombre
de problemes; obstacles.

Primer problema: les deficiències de
la medicina forense, la manca de bons
professionals, el desconeixement de la
ginecologia i del tipus de proves que la
medicina més avançada posa a la seva
disposició. Problema que s'agreuja a les
ciutats petites on ni tan sols existeixen
clínica forense, o hospitals amb mitjans
per realitzar per exemple "la prova del
semen". Els forenses solen esser majori-
tàriament persones que desenvolupen la
seva tema exclussivament dins del tràmit
burocrat , c Normalment no existeix un
autèntic examen mèdic legal, "el cas im-
porta poc". En altres delictes no se de-
mana que la víctima acrediti la violencia.

Una persona sotmesa a un robatori amb
violencia no ha de demostrar mai res. No
succeeix el mateix quan hi ha que provar
l'existència o no d'una resistencia per
part de la víctima. Fins i tot si la violació
s'ha realitzat amb intimidació.

El segon problema amb el qual ens
trobam és la mínima investigació que
realitza la policia, si el violador es cone-
gut o si no está fitxat. Només quan és
considerat un "sàdic" és quan se co-
mença una investigació en profunditat.

Per que fa als interrogatoris respecte
al tracte que se dispensa a les persones
que han estat agredides sexualment;
normalment hi ha una manca de tacte i
un tracte vexatori que fa que tot es tomi
en contra de la víctima. Mai se fan càrrec
de quin és l'estat psicològic en que es
troba la dona. Tant si és adulta com un
infant se la _sotmés al mateix tipus de
preguntes. De tot això no queden exents
els tribunals que en els judicis per viola-
ció toleren a la defensa dels violadors
que converteixin el judici en un alegat
contra la víctima, amb acusacions sobre
la seva vida fácil, la fama de "dones
alegres" o el seu "comportament licen-
ciós". Basta un anàlisi de les sentencies
dictades els darrers anys per les audièn-
cies provincials i pel tribunal suprem per
donar-se' n conte de l'urgent necessitat
de la reforma del codi penal en la seva
totalitat.

El que continuam plantejant són
unes exigències mínimes, però impres-
cindibles, per continuar avançant en la
consideració social de la violació com un
delicte greu i per dotat a les dones d'una
ceda defensa que faciliti les denúncies i
la lluita contra la culpabilització.

En aquest sentit acceptar la violació
com un delicte social i no individual (con-
sideració actual) possibilitaria estalviar a
la dona agredida molts deis sofriments
abans esmentats, ja que qualsevol grup
social o persona individual se podria con-
vertiren acusació particular.

La violació: un delicte social
Margarida Marí
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Aniversaris
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La defensa d'un presumpte
violador qualifica la víctima
de «calientahombres»

El Ministeri Fiscal ha sol-licitat el so-
bresseknent per falta de proves en la
causa que es segueix contra un jove
acusat de violar una estrangera a s'A-
renal de Mallorca. El representant del
Ministeri Fiscal protestá per algunes
expressions de la defensa, les quals
considerá insultants per a la víctima.
La defensa es referia a la víctima defi-
nint-la com a -calienta-hombres».

L'acusació particular mantingué la
seva petició de quinze anys i un dia
de presó i una indemnització de cinc-
centes mil pessetes. També manifes-
tà no entendre el comportament del
Ministeri Fiscal durant el sumari.

Els fets tingueren lloc el mes de ju-
liol de 1986, a s'Arenal, on l'acusat

treballava de relacions públiques
d'una discoteca. Segons l'acusat, An-
tonio C.C. en cap moment va agredir
sexualment la víctima, una turista da-
nesa.

La víctima acusa Antonio C.C. de
violació, declarant que l'obligà a mas-
turbar-lo amb la mà, penetrant-la des-
prés i ejaculant al seu interior.

El Ministeri Fiscal declara que ba-
saya la seva petició de sobresseTment
en la falta de proves, accentuat per la
no comparecéncia de la víctima. Per
altra banda, el fsical considerà que les
declaracions de la víctima eren dubto-
ses respecte dels fets ja que eren
contradictòries.

El Molinar

El complex del Portitxol  suposarà
una inversi6 de deu mil milions

Dies passats es cele-
brà l'acte simbòlic de co-
mençament de les obres
del que será un gran
complex de luxe al Moli-
nar, concretament al
Portixol. El preident de
Polar Sol, l'empresa pro-
motora del projecte,
Josep Antoni Duran
López, i el president de
Polar, el finés Harri Kin-
tikka, presidiren l'acte.

Les obres suposaran
una inversió de deu mil
milions de pessetes i els
seus promotors esperen
realitzar unes vendes xi-
frades en unes dotze mi-
lions de pessetes. Una
part dels habitatges de
luxe que es preveu
construir estarien dedi-

cats a compradors fine-
sos i suecs, alhora que
també mallorquins i es-
panyols. Durant aquesta
primera fase, que tot just
ha començat, es cons-
truiran seixanta habitat-

ges de luxe.
Per dur a terme la to-

talitat del projecte,
s'hauran de desallotjar
les famílies gitanes que
viuen actualment als
molins del Molinar.

Shrenal
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Ah! Quina calor! Però bé, que volen
que faci si som en plena canícula es-
tiuenca. Elles, algunes, doncs... Però
no les troben atractives? Per al seu
gust massa curtes. Per al meu, massa
tela. I és que aquestes minifalden-
ques que caminen pels nostres ca-
rrers són al punt de mira de molts
homes ifins i tot tema de conversa per
a molts.

Però fixin-se amb el títol
d'«aniversaris» —segur que vostès
creien que els donaria una pallissa
parlant deis 25 anys que deixà de
pasar el tren per l'Arenal, doncs ja, a
aixio, ho deixo per als cronistes de
campanetes— que en aquest calorós
estiu del 89, fa exactament un quart
de segle que començaren, primera-
ment amb timidesa, després ja amb
més decisió, a inundar les nostre plat-
ge,s vies i passeigs, unes delicioses
donetes provistes d'una genuïna tela
femenina, la falda, però en versió
mini.

I amb aquest gest de rebeldia feme-
nina, doncs les nostres dones comen-
çaren la seva particular revolució.
Perquè era un fet revolucionad que a
l'any 1964 es passejassin les femelles
amb el pamet de tela tan peculiar.

Jo, aquest fet, el vaig viure a la la
Villa y Corte i, em poden bé creure,
s'aixecaren veus bastant destrempa-
des en contra del fet que les noietes i
no tan noietes portassin una tela tan
escandalosa (¿...?). Si això passava
als «madriles», doncs m'imagino de la
manera que va arribar a la societat
mallorquina i les xafardejades i els
xiuxiuegs que degué ocasionar. Per-
qué, la veritat, el turisme d'aleshores
tot just començava i les úniques que
usaven la pecadora tela eren les es-
casses britàniques, alguna francesa i
les rosses alemanyes. ¿I per qué no
les mallorquines? Dones això em pre-
gunto jo. Pero, segons em conten, al-
gunes donetes ciutadanes que s'atre-
viren a Iluir les seves carnes per da-
munt dels genolls, varen ser gairebé
excomulgades. Que es parlà, entre
les assídues beates de l'església de
Santa Eulàlia, de fer una novena de
desagravi per l'arribada d'una tela tan
poc pudorosa. Però, és clar que tot
era diferent. Redel!! Si aquestes bea-
tes arriben a saber com es banyen
avui dia moltes senyoretes a la platja,
doncs demanarien que arribás ben
aviat l'Apocalipsi. Hauria estat bé que
hauessin transgredit amb això dels

pits a l'aire!
Es clar que el que sí celebraien

aquestes senyores amb plaer, seria
els 25 anys de pau. Perquè, precisa-
ment quan arribà la minifaldeta a l'any
1964, s'estava celebrant un aniversa-
ri, el règim del general Franco, que no
tenia ministre de Propaganda però sí
molts propagandistes, feia un sibil-lí
cant de sirena als 25 anys passat des
del final de la guerra. Pau que ben bé
podia ser la dels cementiris.

Però entre els dos aniversaris, un
25 anys i l'altre 50, jo em quedo amb
el primer, i si s'hagués de fer un mo-
nument a l'Arenal o donar nom a un
carrer, jo suggeriria que aquest honor
fos per a Mary Quant. Aquesta británi-
ca universal, creadora de la minifalde-
ta, que contribuí al fet que les dones

es reconciliessin amb el seu cos. Que
s'alliberessin de molts falsos prejudi-
cis, que desterressin les incòmodes
faixes i que, amb una paraula, fossin
elles mateixes i no el que els seus
pares, nuvis o parents volien.

Per això moltes dones han d'agrair
a les primeres que feren ús de la mini-
faldeta, corn foren les nostres compa-
triotes Massiel, Concha Velasco,
Montserrat Roig, Pilar Miró, Rosa
Conde, Soledad Becerril i un llarg etc.
el fet que ara siguin més respectades.
Que siguin lliures de vestir com els
plau. I que nosaltres, els homes, des
de l'estiu del 64 puguem admirar
aquetes excitants cames que duen
les minifaldenques.

Per la vostra valentia, feliç aniver-
sari, estimades dones.
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PARES, PRESENTABB1 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 guE9UALSEVOL
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.

Óptica-farmacéutica

María Victòria Paieres
Carrer Botánie Bianor, 3-A

Telèfon 49 28 14

S'ARENAL DE MALLORCA



Xisca SBERT donant el Trofeu «MARE NOSTRUM-S'ARENAL» a Boli,
màxim golejador de la Unió Esportiva Arenal.

Grup de directius del Club Nàutic s'Estanyol. (Foto: Tomeu Sbert).
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Esbertades i altres herbes
Es una col•laboració d'en Tomeu Sbert

Retorna la secció «Es-
bertades». Es una plana
que conjuga notíces de
tota mena, relacionades
amb el món arenaler.
M'ho han demanat repe-
tides vegades. Aquesta
secció va deixar de pu-
blicar-se per manca de
salut, degut a un avís del
cor. A una angina de pit,
de la qual després de
prop d'un any, em vaig
recuperant. Pero, aixó
sí, privat de menjar i
beure no sé guantes de
coses...

Pero, l'important és
viure i tenir activitats que
facin qualque cosa bona
per la humanitat. En
aquest cas, donar notí-
cies que puguin resultar
interessants.

Per això, amics, nova-
ment amb vosaltres.

En primer lloc, perme-
teu-me donar les gràcies
a Jaume Llinàs i Mar-
cel-lí Parramon, i a Fotos
Quintín, per les merave-
lloses diapositives que
oferiren durant l'acte cul-
tural del Pregó de Fes-
tes Sant Cristòfol -89, ho-
norídfic encàrrec que féu
a aquest informador l'A-
juntament de Llucmajor.

Les diapositives del
grup encapçalat per
Jaume Llinás serviran,
també, per ¡Ilustrar la
publicació del treball, en
les festes de juliol de
1990.

Un «S'Arenal, abans i

ara». La mostra de la fa-
bulosa transformació,
escrita i amb fotografies,
será la temática del lli-
bret.

• •

Exit organitzatiu en el
Club Nàutic Arenal, amb
campionats del món, eu-
ropeu i espanyol. Rega-
tistes de diferents paï-
sos. Emoció, esportivitat
i, al mateix temps, pro-
moció de la zona turísti-
ca més important de la
Mediterráni.

Tot aixó en els darrers
trenta dies.

•••

I festes de Sant
Jaume al poètic racó
mallorquí de s'Estanyol.
Destacant la disputa del
«V Trofeu Ciutat de Lluc-
major» de vela en les ca-
tegories de optimist,
cadet, 420, 470, snipe i
creuers.

La junta directiva, que
presideix Toni Ginard
Torelló, ha aconseguit
collocar aquesta regata
dintre de les més impor-
tants de Balears.

***

Tornam a s'Arenal per
parlar de petanca. Dir
que el Club Petanca Son
Verí i el Club Petanca
Aranal han celebrat tor-
neigs d'estiu. Bastant
participació i molta com-

petitivitat entre els
equips fou la tónica de
les respectives competi-
cions.

•••

El llibret escrit per
Jaume Oliver Jaume, el
pregó de festes dit per
ell mateix l'any passat a
l'antiga Capella de s'A-
renal, ha estat editat i es
reparteix, gratuïtament
als veïns.

Qui vulgui un llibret del
pregó de l'any 1988, pot
passar per l'oficina mu-
nicipal del carrer de Sant
Cristòfol, 45 a s'Arenal i
se li entregará un exem-
plar.

Basta demanar-ho a
n'Enriqueta, l'encarrega-
da de l'oficina.

També el podeu ad-
quirir a les oficines de la
Plaça Espanya, a l'Ajun-
tament de Llucmajor.

•••

De la festa i sopar d'a-
mistat de la Unió Espor-
tiva Arenal, en parla en
Manolo Manjón a una
altra fulla de «S'Arenal
de Mallorca-. A mí no
em fou possible assistir-
hi.

Aquesta absència
meya me va servir per
aclararir-me un punt que
ja me preocupava.

L'assumpte és que el
president de la U.E. Are-
nal, bon amic nostre per
altra part, en cap ocasió

durant el mandat seu
dels darrers quatre anys,
mai i ni per casualitat a
l'hora de fer parlaments,
ha tingut una paraula de
gratitud cap als mitjans
informatius i el nostre
amic president, tampoc
no va dir res a l'hora de
donar les gràcies, una
cosa que no costa cap
dobler.

Tampoc no té massa
importància. O gens.
Pero, no creim haver
fet tant malament Al-
manco, cert i ben segur,
és que l'intenció nostra
sempre fou bona.

•••

Val més caure en grá-
cia que esser graciosos.

De totes maneres, per
part nostra seguirem es-
crivin fins que ens dei-
xin.

Estiman el clug i no
faren cap doi.

aquest fest del presi-
dent, facilita un escriure
més segur, sempre im-
parcial i sense compro-
misos. Es un detall sem-
pre d'agrair.

•••

En Damià Sastre va
reunir un grup de gent

**

Així es dedueix del
que em digueren que
havia dit en Sastre al
sopar de fi de tempora-
da.

Un fi de temporada
que comptà amb la pre-
sència important i agra-
dable del batle de Lluc-
major, Joan Monserrat, i

Sopar de fi de tempo-
rada a càrrec del Club
de Futbol la Porciúncula.
L'escenari del «Tennis
Son Verí». Ens convida-
ren, cosa que agraïm de
bon de veres. No ens fou
possible assistir-hi. Será
una altra vegada.

Moltes de grácies, a
mic Fiol i directius de l'e-
quip franciscà.

relacionada amb el no- la de Joan Daniel, repre-
menament del «Perso- sentant del president fe-
natge	 Agrícola	 de deratiu Antoni Borràs.
l'Any», organitzat pel
diari «El Dia 16». La
	 •••

finca de «S'Hort d'en
Sastre», baix de una es-	 Enguany, per les fes-
pesa ombra d'arbres de tes de Sant Cristòfol, es
jardí, fou l'escenari.	 féu un altre intent d'unifi-

Damiá Sastre féu un car dos pobles: Ciutat i
parlament, el qual fou	 Llucmajor.
brillant i real com la vida	 Lloable iniciativa. Les
mateixa. Donà les grá- festes sempre són mo-
cies a tothom i digué ben tius agradables i agrado-
clar que ell, sense els sos.
col-laboradors, no podria 	 Endavant amb l'idea.
arribar a l'altura que es	 Unir, amb noblesa,
troba.	 mereix máxima qualifi-

Enhorabona.	 cació.

•••	 •••

Magnífica l'obra muni-
1, per cert, pareix	 cipal, ja acabada, del ca-

esser que «Palmacrem- rrer Dos de Maig. S'Are-
vol un compás d'espera nal, amb aquesta entra-
per tornar-se a contrac- da, guanya molt.
tar de «sponsor» de la
U.E. Arenal.	 •••

ARENAL Y PLAYA DE PALMA

Plarellostrum

AGENCIA GENERAL DE SEGUROS

(MEDALLA D'OIR EXERCICI 1987)

TOTA MENA D'ASSEGURANCES INFORMACIÓ I PAGAMENTS

CALLE MARBELLA, 39 - 1°	 FLACA MAJOR, 1
(EDIFICIO HOTELEROS)	 TEL.: 265374

TEL.: 267658 - (BALNEARIO, 3) 	 (BALNEARIOS, 9)
MARAVELLES	 S'ARENAL



Antoni Rosselló Ramis

Servici oficial Pegaso

Molí Nou d'en Colau,
un ambient diferent

Els Bancs de Bilbao i de Vizcaya de s'Arenal aparegueren aquests dies pas-
sats plens de pintades vermelles. Pareix esser que aquesta entitat  bancària des-
pedeix empleats mallorquins per dur empleats forasters i això produeix el natural
malestar entre els mallorquins. Aquestes pintades, diuen ben poc a favor d'a-
questa entat iii lleven la confiança dels clients. 1 la relació entre banquer i client,
se basa en la confiança. O no?

No crèiem el que vein els nostres ulls. Feia uns quants mesos que havíem pas-
sat per aquí mateix i quasi sempre hi trobàvem una parella de cambrers asse-
guts en un racó de l'establiment. I ara, no hi cap ni una agulla, com aquel l qui diu,
a l'amplia terrassa del celler. Qué ha passat? Nova directiva, nou ambient, un
bon llançament... Soledat, Víctor i Juli.

Era el dia de la inauguració i el nostre periòdic, S'ARENAL DE MALLORCA,
per l'amistat que sempre hem tengut amb Juli Sousa, també hi assistírem. (Fotos
Valeriano. Text: Adolfo de V.).

La Nova directiva! Soledat, Víctor, Juli, Isabel, Antoni i Paco. I el símbol del
renovat celler: la «fontana» de cinc pisos.

Shrenal
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Concessionaris de totes les mar-
ques de cotxes que se puguin com-
prar al mercat de l'Estat Espanyol i
per tant a la Comunitat Europea, n'hi
ha a la comarca de s'Arenal i Llucma-
jor.

Concessionaris de camions pesats,
només n'hi ha un a la nostra comarca.
Se trata de n'Antoni Rosselló i Ramis,
concessionari de la marca PEGASO.

N'Antoni está quasi sempre ocupat
amb l'arreglo de motors dels grossos i
dels camions al seu taller, prop de la
Ronda Mitjorn de Llucmajor, tanma-
teix ens concedeix uns minuts i li de-
manam.

Fa quatre anys que en Miguel Mas
te el servici oficial Ford a Llucmajor.
No hi ha altre lloc a la nostra comarca,
ni a s'Arenal ni a Son Ferriol on se
pugui comprar un cotxe d'aquesta
marca a la nostra comarca.

En Miguel, ben amablement acce-
deix a deixar-se retratar i a contestar
a les nostres preguntes.

—De on són els vostres clients?
—Quasi tots són de Llucmajor i de

s'Arenal.
—Quines avantatges te el client

que compra un cotxe de la marca
FORD?

—Els nostres cotxes tenen una ga-
rantia de cinc anys a la part mecánica
i sis en la xapa i pintura si fan les revi-
sions al Servici Oficial Ford. Aquesta
garantia és especialment interessant
per habitants de la vorera de mar on
la saladina rovella molt els xassis.

—Quins són els preus d'un Ford?
—En tenim des d'un milió fins a

—Els camions de per aquí, deven
ser quasi tots de la marca PEGASO.

—Ara fa dos anys que tenc els ser-
vici oficial PEGASO i la majoria de ca-
mions i furgonetes grosses de per
aquí són d'aquesta marca.

—Que han d'esperar molt quan co-
manen un d'aquests camions?

—Si li han de fe , a caixa al gust del
client, se troben u , mes i mig. Les fur-
gonetes són d'entr ega inmediata.

—Supós que teniu un bon servei de
post-venta?

—Tenim tota casta de recanvis al
taller i personal especialitzat en fer les
revisions i en adobar tot alió que s'es-
penyi.

cinc. Cadasqú pot triar segons les
seves posibilitats i gusts.

—Sou molts de personal?
—Es una empresa familiar, només

el meu germà i jo. També tenim una
contable.

Miguel Mas

Servici oficial Ford
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Les dones s'han fet amb el comandament del
C.P. Sant Francesc. De campions de l'Estat... em
referesc als homes, que no se'ls veu per enlloc.
La tripleta femenina sí que participa, i triomfa: a
Son Busquets aconseguiren aquests trofeus, na
Cati Oliver, Matilde Garcia i N'Antònia Oliver.

(Foto: Adolfo).

Na Tina Maria Ferrer i riera del Molinar del Club
Mallorca, es va classificar en tercer lloc als cam-
pionats de les Balears que se celebraren a la
Plaga del Bisbe Berenguer de Palou els passats
dies 7 i 8 de julio!. L'entrenadora de na Tina és na

Pilar Mates.

Anant pels carrers de Llucmajor, respirau un cert
aire d'espanyolitat, tanmateix es poden trobar al-
guns oasis de mallorquinitat, com és ara aquest

del local del PSM al carrer de Sa Fira.

El C.P. Ses Cadenes s'està reestructurant de
ferm. L'organització del torneig va ser un èxit de
públic i de bona feina. I al torneig de Son Bus-
quets patiren una errada en l'organització quan
s'havia de fer el sorteig. Al final, l'important és

que el C.P. Ses Cadenes va a més.

La tripleta infantil del C.P. Arenal (Bar Caramba),
a més de tercers al Campionat de Balears, estan
guanyant els primers llocs a molts de torneigs
locals. A Son Busquets guanyaren tota la resta
de participants. I diumenge passat descansaren,
per mor de la Primera Comunió de Daniel Barbe-

ro. Enhorabona. (Fotos: Valeriano).

* ELECTRODOMESTICS 	 1 LES MILLORS
* AIRE ACONDICIONAT 	 MARQUES!

* TELEVISIÓ * VÍDEO	 1 ELS MILLORS PREUS!
ARA, PREUS DE LIQUIDACIÓ

ABANS DE COMPRAR, COMPARAU
EQUIPAMENTS SALVA, S.A.
CAN PAU SALVÀ 	 PLAÇA REINA MARIA

CARRER BISBE TAXAQUET, 24 	 CRISTINA, 12
TELÈFON 660104. LLUCMAJOR	 TELÈFON 262536 - S'ARENAL.
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