
Unió Balear ha
constituït una agrupació
local a Llucmajor. Gori
Mir, fundador d'aquest
partit polític nacionalista,
va ser present a la pre-
sentació del partit a
Llucmajor, en la qual es va
inaugurar la seu del
partit situada, com la

resta de partits polítics
a la ciutat, a la piala
d'Espanya. L'acte comptà
també amb, l'assisténcia
del batle,. Joan
serrat, i altres repre-
sentants de l'ajuntament.

El primer objec-
tiu d'Unió Bal	 gonS
manifestaren Miq	 .Martí

i Josep Manuel Luna, se
centra en la potenciació
de l'agrupació a Llucma-
jor i mantenir reunions
periòdiques, almenys una
per setmana. Els dife-
rents oradors feren es-
ment del carácter de
nacionalisme convergent
del partit.

S'Arenal
de Mallorca
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Josep Manuel Luna, Joan Salvà, Gori Mir, Miguel Martí, Guillem Barceló, 1 Vicenç Ogazon conformaren la presi-
dencia de l'acta.

Llucmajor

Unió Balear presentaDtgrupació local
1 uartit Prancesc Verdera

Les autoritats socialistes acudiren a l'acte de presentació d'Uríió Balear. No en

vcrern cap del Partit Popular.

Eldrettautodeterminació

Editorial de la revista Lluita
Reconèixer o no reconèixer el dret d'autodetermi-

nació al poble català és una qüestió dels altres, dels
qui s'ho miren des de fora, els quals faran una cosa
o altra segons que siguin demòcrates o no. Per a no-
saltres, però, la qüestió no rau en reconèixer-nos un
dret, o en reclamar-ne el reconeixement, sinó en  llui-
tar per poder-lo exercir, és a dir, lluitar per la indepen-
dencia per tal de fer possible, amb ella, la lliure deter-
minació d'una nació que, com tothom —poble o
persona— no pot determinar, és a dir decidir, plena-
ment el seu futur si no ho fa en llibertat.

De fora de Catalunya estant,  àdhuc els demòcrates
no atorgaran tal reconeixement si prèviament no veuen
clar que Catalunya és una nació en lluita per la seva
independencia. Perquè és en funció de la vigencia i com-
bativitat de la lluita independentista d'un poble que es
guanyen els reconeixements de drets internacionals. Al-
trament, ja pot haver-hi una nació de set milions de
catalans (catalanoparlants) o un territori català poblat
per quasibé onze milions d'habitants, i ja pot haver-hi
una història nacional, amb un passat clar d'indepen-
dència política, una producció cultural important, amb
figures de talla i fama universals, una economia diná-
mica, un esport competitiu, etc., etc., que Catalunya
només será tinguda en compte com a tal, internacio-
nalment, si té un moviment independentista fort. Així
és com es guanyen tots els reconeixements: de nació,
de dret d'autodeterminació, d'estat.

Els catalans han d'esdevenir independentistes ca-
talans si volen significar alguna cosa al món, si volen
ser tinguts en consideració i en respecte en alió que es
diu el concert de les nacions. Milions d'independen-
tistes catalans ja és una áltra cosa que milions de ca-
talans com a variant regional espanyola, que no pin-
ten res internacionalment.

ECHEN	 PARK

DISCO SHOW
De cilmarts a dissabtes a partir de les 10' 30

DUO ADDAGGIO
Divendres y dissabtes

GRAN ORQUESTRA MANHATAN
i els seus «rnariachis»

Carretera de s'Arenal, entre els
Balnearis 213.  Tlf: 263858. Can Pastilla.

Gori Mir, al seu
parlament, destaca "la

-necessitat que els proble-
mes de les illes siguin
tractats i solucionats pel
propi Govern i no des de
l'administració central",
afegint que "tenim una
gran riquesa, una
llengua i una cultura
pròpies que constitueixen
un valuós patrimoni que
tots hem de defensar i
conservar".

Tot sembla indi-
car que, amb l'agrupació
local d'Unió Balear, la
iniciativa d'un grup de
Ilucmajorers cap a una
formació política inde-
pendent ha cristal.litzat
en una realitat cana-
litzada a través del partit
nacionalista de centre.
Per tant, a partir d'ara,
els llucmajorers compta-
ran amb una nova opció
política de cara a la
renovació del Consistori a
les pròximes eleccions
rnunicipals.



Telèfons útils
a s'Arenal

A la part de Ciutat
Ajuntament 	 727744
Tota casta de desperfectes a la via pública
(entre les 13'30 i 15'00) 	  727643- 727644
Bombers 	 291250 -290017
Residencia de l'assegurança social 	  289100
Creu Rotja de Can Pastilla 	  264040
Policia Nacional 	 091
Policia Municipal 	 092
Policia Municipal de s'Arenal 	  490503
La Porciúncula 	 260002
Tele-Taxi 	 401414
Radio-Taxi-Platja 	 755440
Associació d'Hotelers 	  267654. Fax: 491012

A la part de Llucmajor
Ajuntament 	 660050. Fax: 662081
Oficina de s'Arenal 	 264071
Bombers 	 660756
Policia Municipal 	 661767
Guardia Civil 	 264121
Taxi 	 263745 - 263538
Parròquia 	 263265
Aigua potable a domicili 	  265980 - 261426
Associació de Veins 	 265005
Grues Sampol 	 264193
Servei Municipal d'aigües SOGESUR .. 262493

SÁrenal
de Mallorca

Aquest periòdic surf cada quinze
dies. Es pot trobar als quioscos

de s'Arenal Can Pastilla, El
Coll, Son Ferriol, Llucmajor
Sant Jordi. Subscriviu-vos-hi
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Història de l'amo n'Agustí Jaquetó
Parlaré d'en Jaquetó
que va fer de merca-

/der,
ho va entendre molt

/bé
per esser bon compra-

/do r.
Era un horno de raó
perquè en sos tractos

/complia
i sa gent el miraria
amb molt bona aten-

/ció.

Molts de negocis va
/fer

aquest tan bon corn-
/prador;

sa gent amb tota pas-
/sió

confiança Ii prengué
perquè quedava molt

/bé
en s'assumpte des

/pesar:
a ningú va enganar,
en so tracto compli-

/gué.

Quan Capocorb s'es-
/tablí,

hi va comprar un terre-
/no

bastant gran amb gran
/despego:

cent quarterades
/cobrí.

Va començar a sem-
/brar-hi

grans plantades d'a-
/metlers,

voreres de garrovers
voreres de garrovers
pes fred no poder en-

/trar-hi.

De paret la va tancar
de tanques per tot

/rodol,
va tenir un gran consol
quan aquesta obra

/acaba;
també hi féu aixecar
a enmig un gran

/casat,

tot acondicionat,
per allá tranquil estar.

A dins el bell gran pas-
/seig

de ciutat de Llucmajor
a un expléndid cantó
hi va fer molt de ma-

/neig.
Es palacio requereix
ell així el classificà,
de tant bé que el féu

/muntar
un elogi se mereix.

A dins es carrer des
Nall

hi construí una casa,
si dic palacio, no es

/massa,
dotat de tot bell detall,
per no embrutar-lo

/mai
a s'altra part de carrer
unes cotxeres va fer
per cotxes de tot ca-

/vall.

A s'Arenal va comprar
unes guantes quarte-

/rades,
casi foren regalades:
a mil es destre costà
a sa vorera de mar
on hi ha el Platja-Golf;
vos dic que n'hi ha un

/glop
de milions que avui

/valdrá.

L'amo n'Agustí quan
/morí

ho deixà a un nebot;
va pegà un molt alt bot
quan es testament

/sentí.
De seguida va tenir
allá un hotel muntat.
Platja de Golf li posà:
és més agut se pot dir.

També Ii va heretar
sa finca de Capocorb
i per tenir més bon re-

/cord
dues cases li deixà.
Se va bé aprofitar
d'una guarda de mi-

/l ions;
duia de vellut calçons:
sa modèstia li en-

/senyà.

Quan en Pedro va
/tenir

sa Platja-Golf ben
/muntat

i Capocorb ben cuidat
sa sort no el protegí.
Un mal dolent va tenir
per ell no hi hagué

/perdó.
Va deixar es gros

/sarró
i d'aquest món ell va

/fugir.

Sa dona molt Ii ajudá;
per esser intelligenta
demostrava estar con-

/tenta
en lo que se projectà.
Coratge Ii va donar
a s'homo en tot mo-

/ment;
el seu bon coneixe-

/ment
va sebre sempre em-

/prear.

S'Hotel Platja-Golf
¡deixà

l'amo en Pere ben
/muntat:

per tot está decorat,
no mirava amb so

/gastar.
De jardins l'enrevoltá,
camps de tenis i pisci-

/nes;
els nins i dones fadri-

/nes:
tothom s'hi divertirá.

Ses filies varen sortir
també molt espavila-

/des:
no es veuen embaras-

/sades
en res que pugui

/venir:
tenen un tracto molt fi
i en res se traüllaran.
Si les veuen, ja diran:
s'assemblen a es

/padrí.

Climent Garau I
Salvà

9-2-1990
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EDITORIAL
Tanmateix no són com nosaltres
Ja era hora! A la fi hem aconseguit proves! Fins avui teníem la vaga intuïció que la
delinqüència era principalment un problema d'importació creat pels gitanos i
forasters que, .atrets per la vida fàcil de la colònia, han vingut a Balears. Ara ja
podem parlar des dels fets contrastats. Les declaracions del director de la presó de
Palma, el gallee Joaquín Mejuto (Santiago de Compostela 1938), efectuades a
Llorenç Capellà són aclaridores del tot. Vegem-ne alguns fragments:
procedeix la delinqüència? -En un percentatge elevadíssim de Granada. El triangle
format per Pinospuentes, Guadix i Motril és suficient per proveir la presó de
Palma. Intuesc que en ~testa zona el nivell cultural és baixíssim,  perquè la manca
de cultura propicia la delinqüència. Puc assegurar-te que dels 550 reclusos actuals
n'hi ha poguíssims de mallorquins. I aixa é s. a causa de la major preparació cul-
tural. -I a les majors possibilaws de - (robar Pina, supós. - Sens dubte. Encara hi ha
un altre factor que incideix en la delinqüència: el de la integració. Els fills dels im-
migrants que no s'han integral voregen la llei. Se senten atrets per la droga. Clar,
normalment tenen, quan el tenen, un treball temporal, i no se senten ciutadans ni
d'aquí ni d'allà. Se passen uns mesos a Mallorca, d'altres a Granada... (...) -¿La
droga? -Sempre la droga. I consti que no es va establir a Mallorca fins a la década
dels vuitanta...!	 aLró? Perquè el contrabandista mallorquí no es va prestar a dis-
tribuir-la. A Andalusia, a Galicia o a Sicilia, per posar alguns exemples, es varen
emprar els sistemes de distribució clàssics del contraban i, en conseqüència, va
tenir una entrada més rápida. Aquí, els tra ficants varen haver de crear la pròpia
infraestructura i contactaren básicament, amb l'ètnia gitana. Ells han canalitzat la
distribució i venda de l'opi i de l'heroïna" (1). Aquestes declaracions posen la pell
de gallina perque se suposa que qui les ha fetes posseeix una informació de primera
mà.

Els indígenes són massa bons al.lots. Reben amb els braços oberts els primers
forans que arriben al territori. Els acullen amb cordialitat i simpatia. Ignoren, però,
que l'home blanc a la llarga porta la destrucció de la cultura i formes de vida
autòctones. L'indígena, si peca d'alguna cosa, és d'ingenuïtat i d'excés de confiança.
Més prest o més tard, pagará amb la vida la seva puerilitat. A finals dels segle XIX,
l'Arxiduc Lluís Salvador va parlar dels mallorquins en els següents termes: "És carac-
terística, juntament amb tots els altres habitants de Balears, la seva hospitalitat.
Aquesta bella virtut no s'observa únicament en els pagesos ans també en les més
altes esferes. Cada estranger és un hoste benvingut acollit amb atenció i si ell ho
desitja pot passejar per tota ja que podria tocar a qualsevol porta, és igual
que l'os una mansió luxosa a foravila d'un (;ran d'Espanya o que fos una barraca
d'un llenyater de la serra, i pertot seria rebut cordialment i trobariá acollidor es-
tatge. (...) El furt és molt infreqüent i migues vegades se sent parlar sobre
robatoris. La gent se sent tan segura que als pobles les portes mai no es  tanquen i
les claus resten als panys encara que els habitants s'allunyin per unes guantes
hores. També el detall que els viatgers puguin circular nit i dia per camins
solitaris i encara per boscos obscurs sense cap mena de temor són bon testimoni
de la seguretat que existeix. El nombre de delinqüents al conjunt de les Balears as-
cendia l'any 1869 únicament a 224, dels (wats 32 ho eren per contraban. De la
suma anterior, 153 corresponien a l'illa de Mallorca.  Això s'explica perquè la gran
ciutat de Palma té relativament molt més delinqüents. En comparar les estadísti-

gues de delinqüència amb la resta d'Espanya, Mallorca dóna una proporció
favorable en més de la meitat" (2). Contrastar la situació de fa cent anys amb l'ac-
tual és força interessant. Vegem alguns fets corresponents als últims anys:

• Balears va esser la Comunitat Autónoma on més va créixer l'any 1988 el nombre de fets delictius.

L'increment a les illes respecte a l'any 1987 fou del 24'33% mentre que a nivel! d'estat va esser del

637 %. En un any les diligèncines prèvies han augmentat casi 10.000 i si l'any 1982 foren 18.424, l'any

1987 varen pujar a 40.993 (3).

• Els representants d'AFEDECO han avaluai en més de 6.000 milions les despeses ocasionades per

la inseguretat a Palma durant 1989. Segons aquest estudi, el 61'8% dels establiments comercials de

Ciutat foren assaltats durant 1989. La zona més afectada va esser els carrer Sindicat amb el 88% i la

que ho fou menys va esser la de Con amb un 51%. El valor mig de cada robatori supera les 124.000

ptes (4).

• Catorze clans gitanos controlen una xarxa de 133 plus de venda de drogues a Palma. Aquests

pisos, que són utilitzats d'una manera rotativa, es repartcixen per les següents barriades: 30 al Polígon

de Llevant i la Soledat, uns 90 als voltants del brut i 13 reparlits per zones com la plaça Gomila i

Cala Major (5).

A ningú escapa que estam inician( LIII tema compromès. El febrer de 1988, el batle

de Vilafranca, Bernat Garí, va decretar un Ban en que demanava als veïnats que
s'organitzassin patrulles nocturnes d'autodefensa davant l'ona de robatoris que  afec-
tava el municipi. La reacció tendenciosa de la premsa forastera de Ciutat, la mateixa
premsa que encobreix els xoriços no dient els seus noms, Ilinatges i lloc d'origen, va
aconseguir aturar la iniciativa (6). La próxima vegada que un poble de Mallorca es
posi en peu de guerra i decreti la "caça" del xoriço, del gitano o del foraster no
l'aturarà ni déu. Nosaltres, com sempre, peti qui peti, anirem la rel del problema i
direm les coses pel seu nom:

1) Balears és la colònia penitenciária on Espanya - acaramulla els estrats més baixos
de la seva pirámide social: quinquis, gitanos, xoriços, delinqüents etc. Això ha
permès que la conflictivitat d'Andalusia, altre temps famosa, hagi minvat molt ja que
l'emigració s'ha convertit en la válvula de seguretat de l'olla a pressió. Llegim a la
GEC: "Els conflictes del camp -el terreny on tradicionalment s'havien  produït les
agitacions del treball andaluses fins a 1936- són actualment poc freqüents i el seu
abast és mal conegut. L'opinió més generalitzada assenyala una menor influencia
de les tendències anarquistes rurals a favor d'una major preponderancia d'una
nova classe sindical urbana, peculiar en molts aspectes en comparació amb la
d'altres zones de la península. Possiblement l'emigració ha estat l'amortidor dels
antics avalots del treball, juntament amb d'altres factors" (7).

2) Cal sumar a la condició de collmia penitenciaria, l'agreujant que a ultramar l'ad-
ministració pública és més incompetent i caótica que a la metrópoli, Per exemple,
hem llegit a la premsa: El virrei, Gerardo Garcia, declara que no té prou policies
per patrullar (8); els jutges denuncien Teten] problema del col.lapse judicial" (9); i
els policies consideren el seu trasllat a Balears com un  'càstig' (10). Ara bé, per
detenir un mallorquí que no ha robat res, ni ha matat ni ferit ningú, Maca Manera,
varen omplir Montuïri de policies i hi varen anar amb helicòpters i tot això, mentre
els xoriços de merda entreluce una porta del jutjat i en surten per una l'altra.

3) Estudis sociològics elaborats per tècnics del Ministeri de Defensa espanyol
reconeixen que les segones generacions d'iminigrants són les més propenses a la

delinqüència (11). El retrat robot del jove inalfactor, a Mallorca, és el següent:
forasteret o fill de foraster, no xerra mallorquí, no té mitjans  econòmics estables, al-
terna l'estada a Mallorca amb anades a la Península, no está integrat, vol dur un
ritme de vida per damunt les seves possibilitats possibilitats i molt sovint té
problemes de drogaadicció. Vull avançar-me ja a dues possibles objeccions: a) In-
solidaritat.- No fa moltes si:imanes, la comunista espanyola, Cristina Almeida, en
viatge a les colònies va aprofitar per dir que el debat sobre l'autodeterminació en-
cobria una actitud insolidária (12). Jo me pregunt que entén la diputada "progressis-
ta" per aquest concepte. Per a mi l'acte de solidaritat és una acció de llibertat que
pressuposa sempre la possibilitat de dir NO. Catalunya és solidaria amb Romania
quan en un acte de lliure decisió, això és sense coaccions, tramet als romanesos un
tren carregat de queviures. Ara cal demanar-se: quina llibertat té Mallorca davant
Madrid quan per dret de conquesta ens espolien a través dels imposts? Els
espanyols confonen interessadament la solidaritat amb la simple i clara depredació.
b) Gitanos i forasters = boc expiatori.- Ja me veig venir aquest retret d'una hora en-
fora! Segur que la premsa forastera, en un moment o altre, enmig d'agitades i histèri-
ques manifestacions d'indignació, dirá que els gitanos i forasters són les víctimes in-
nocents convertides en boc expiatori sobre el qual descarregar les ires del populabco
causades per la crisi turística. Jo ara ja els clic que les declaracions de Joaquín
Mejuto, director de la presó, si tenim present l'origen i  càrrec que desenvolupa, són
netes de tota sospita de demagògia, manipulació o falsificació. Mejuto, cosa que
l'honra, no ha dit sinó una veritat com unes cases. Ja está clar que ningú no nega
que hi ha lladres i narcotraficants mallorquins. Ara bé, aquests són sempre una
minoria. Exemple: dels 100 pressumptes traficants de drogues jutjats per
l'Audiència de Palma, entre setembre 1987 - juliol 1988, tan sols 16 eren mallorquins
mentre que 14 pertanyien al clan de Goro Salvador Heredia, "el cebolla" (13). Bé
idó, alerta mosques!

4) Un altre punt molt importan( a considerar és que Espanya descbnfia de les
autoritats indígenes (Govern Balear) i els prohibeix expressament l'organització de
sistemes d'autodefensa, per exemple, la policia rural de la Mancomunitat formada
pels tretze municipis del Pla (14). La raó és que la metrópoli tem que aquest cossos
indígenes no esdevinguin en un futur pròxim l'embrió d'un exèrcit d'alliberament
nacional.



La reyerta acabó con la rotura de mesas, sitas y cristales

Ocho jóvenes de Manacor destrozan un
bar de Petra y golpean a_su propietario

A.S.
•

MANACOR.— Ocho jóvenes
residentes en Manacor des-
trozaron parte del bar Sri de
Petra y golpearon a su pro-
pietario la noche del pfflade-

que , se hallaban en el local.
Entonces laume Riutort In-
tervino pera negarte SUS afir-
maciones mientras este jo,
ven empezó a insultar con
rabla atatioSids presentes.

Una chica que se encon-

Roturas

Durante el lempo -de la dura
y escandalosa pelea se arro-
jaron varios taburetes contra
las estanterías del bar y se
rompieron vanas sillas, me-

•

La premsa forastera de Ciutat 	 l'enernie dins les murades que treballa a favor de
la colonització espanyola. Si liont llegeix aquests tiltilars de la pàgines de successos
de DIARIO DE MALLORCA, petisa touPtina que petrers i manacorins se peguen
bufetades. Ara bé, si es té la paciencia de llegir la lletra menuda i arribar al final, es
comprova que els suposals manacorins s ( n forasters (paraula tabú en aquesta prem-
sa), aix6 sí camuflats sota l'eufemisme "procedencia peninsular".
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Segons Nilejuto, direct 	 I01 Le .11 1111 . 1N0 de P/1111111, la majoria de delinqüents detinguts a
Mallorca provenen del friangle format pels pobles de l'inospuente, Guadix i Motril
de la província de Granada.

Joaquín Mejuto,
ector de la pres6.

4.11.1990.
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Tanmateix no són com nosaltres

5) És de máxima importancia desfer tus els paranyS argumentals que el colonit-
zador basteix a fi de perpetuar l'explotació. Mai no s'ha de perdre de vista que fins i
tot el petit colonitzador, és a dir, l'obrer senzill que ha vingut a la colònia per mil-
lorar la seva situació personal, gaudeix dels privilegis que es deriven de tota situació
colonial: "tot colonitzador és un privilegiat, perquè ho és comparativament i en per-
judici del colonitzat" (15), "tots els europeus de les colònies gaudeixen de privilegi"
(16). Ja está clar que no tots els forasters són delegat d'Hisenda, Capità General,
director de l'aeroport, President de l'Audiència etc. Ara bé, contràriament al que es
vol fer creure, les relacions socials no són quasi mai equívoques i si aquest petit
colonitzador té un conflicte amb un indígena no hi ha dubte que la policia el
protegirà, el jutge el disculpará i les diligencies seran fetes en la seva llengua.
Adesiara el petit colonitzador "posseeix de naixement una qualitat, inde-
pendentment dels seus merits personals, de la seva classe objectiva: és membre del
grup de colonitzadors (els valors del qual predominen i dels que participa). El país
segueix el ritme de les seves festes tradicionals, inclús religioses, i no el dels
habitants; el descans setmanal és el del seu país (l'origen, la bandera de la seva
nació oneja sobre els edi ficis, les comunicacions oficials se verifiquen en la seva
llengua materna; inclosos els seus vestits, accent, gestos acaben per esser imitats

pel colonitzat. El colonitzador forma part d'un alón superior, del qual  necessària-
ment ha de recollir els privilegis" (17). Un cas significatiu ens ajudarà a reforçar
aquesta idea: dia 6 de novembre de 1)88, Jordi Pujol, Cap tribal del Principat de
Catalunya, va visitar Santa Colonia de Gramenet per inaugurar un viarany que uneix
aquesta població amb Portbou. Un cop allí, un grup de xarnegos de la barriada de
Can Franquesa, varen apedregar la comitiva del President per protestar per les
deficiencies d'infraestructura de la barriada. Pujol, indignat pel fet, va davallar del
cotxe per exigir explicacions. Bé dones, tal un President de la Generalitat va veure
com la xusma forastera, dins Catalunya, l'escridassava client-li que parlas espanyol:
"Pujol va adreçar-se als manifestants en català, però davant els crits que
demanaven que parlés castellá, el president, que cada vegada estava més enfuris-
mat, va accedir a parlar en castell*" (18). Això con firma que si agafam el cotona-
zat més rellevant, el Cap de la Tribu, per exemple, i l'enfrontam al més pobre dels
colonitzadors, hem vist que el primer en proporció mai no  deixarà d'esser un esclau
i el petit colonitzador el podrá humiliar en certs aspectes.

6) La xusma que Espanya se tren de damunt és utilitzada a les colònies per atemorir
els indígenes. En efecte, aquí rau l'explicació que un escàs mig milenar de gitanos
implicats en el narcotráfic, ells totsolets puguin tenir acollonits milers i milers de
mallorquins que per por a les represàlies aguanten estoicament tota casta
d'humiliacions. És de rigor afegir que la pròpia policia espanyola ha xifrat en 300 els
delinqüents causants de la majoria absoluta dels delictes de Palma (19). Una o altra
vegada, qualsevol mallorquí ha pogut comprovar que si en una llista d'espera d'una
botiga hi ha nou mallorquins i un sol Ibraster o gitano, aquest  cridarà més que ningú
i amb tota la barra d'aquest inón intentará ficar-se el primer de la fila sense que
ningú no l'estamenegi. Aquest fet tan quotidià, que acabam de veure, té una clara ex-
plicació colonial. L'oprimit sempre dubta i vacil.la abans de rebel.lar-se. Aleshores
es constata que el moment històric entre que la 'multitud de negrets té por del gran
amo blanc que damunt el cavan es passeja insolent per dins la plantació de cotó, i
l'instant que aquesta multitud perd la por i la traspassa automàticament a l'home
blanc, quantitativament és molt breu i es pot datar en qüestió de mesos, setmanes o
fins i tot dies. La por és una malaltia que s'encomana per contagi, de la mateixa
manera que només s'ha de guarir per contagi.

MALLOROUINS! Quan una persona d'ètnia gitana té un problema, tots hem pogut
comprovar que de cop, amb raó o sense, tindrà al seu costal tot el clan en una
mostra de solidaritat admirable. Bé idó, tots amb un pic! Els mallorquins ens hem
de fer costal!. Hem de redescobrir el sentit de la solidaritat i la dignitat de poble
que 270 anys de colonització espanyola han fet migues! Mallorquins! RAÇA 1 OR-
GULL! Si ens mantenim units res no ens  farà por !

IMMIGRANTS ESPANYOLS DESPLAÇATS 'A LES COLON1ES: No és correcte
que paguin justs per pecadors! Sabem que la majoria de vosaltres heu vingut de
bona fe a guanyar-vos el pa. Poden estar ben tranquils. Vosaltres també sou víctimes
dels xoriços. Ara bé, si voleu que no vos agafin pel que no sou hi ha una solució
molt fácil i assequible: apreneu a parlar i escriure la  llengua de Mallorca. Integran-
vos! Feis-vos mallorquins independentistes! Vosaltres i els vostres fills!

JAUME SASTRE

NOTES.- 1) Brisas núm. 146, 4.11.1990. 2) Arxiduc l'Anís Salvador, "Die Balearen in Wort und 13ild
geschildert", traducció al català des de redició de Ji. Olañeta, Palma 1984, Vol. I, p.p. 148-150. 3)
DM 16.IX.1989. 4) Ull 3.11.1990. 5) Ull 18.1.1090. 6) Ull 12.11.1989. 7) Gran Enciclopèdia Catalana,

Barcelona 1970. Vol. II. pág. 8(1 . 8) VII 19.X11.1989. 9) 1)16 22.XI.1989. 10) 1)16 10.V111.1988. 11) DM

8.X1.1989. 12) Ull 17.11.199(I 13) 11/11.. 15.V111.1988. 14) Ull 31.1.1990. 15) Alberi Memmi, "Retrato
del coloni/ado". Cuadernos panel dialogo. Madrid 1971, pág. 64. 16) Id. id. pág. 62. 17) Id. id. pág.
65. 18) D.d.11. 7.X1.1988. 19) UI I 6.11.1990.
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Col.legi Sant Bonaventura
de Llucmajor
Els defectes de •
Llucmajor

Fa uns quants
dies vaig viatjar amb la
meya nau espacial a la
galàxia de "Cuapatutxo".
Allá vaig conéixer una
raça alienígena anome-
nada els "Selocirrets"
(aquesta paraules és
"terrícoles" al revés).

Em van demanar
d'on provenia. Vaig con-
testar que de la Terra, la
Via Làctia, exactament
d'una ciutat de Mallorca
anomenada Llucmajor.
Ells, un poc curiosos, em
van demanar com era la
meya ciutat.

Jo els vaig con-
testar que era una ciutat
molt bonica i que, a més,
tenia bastants avantat-
ges, com una gran i bonica
ronda que enrevolta Lot
Llucmajor, bastants
comerços... fins que un
dels seus capataços em
digué:

- ¿I detectes, no
en té cap la teva ciutat?
¿Ni un de petitó?

- Eh... bé, sí,
qualcun -vaig contestar

- ¿Podries dir-
nos els detectes de Lluc-
major?

Vaig pensar que
el millor era fer esment
només dels més grans,
que no es pensassin que
els pobles de la Terra eren
bruts i contaminats.

- Bé, podria
citar-vos detectes fins
que em morís, però
només us citaré els més
importants. A veure... ah,
sí! Recordau la ronda que
abans us he dit? Bé,
dones en ella hi ha se-
màfors, però no d'aquells
vermells, grocs i verds,
no... Són dues Ilumetes
que s'encenen i
s'apaguen, i jo trob que
no serveixen de gaire.
També estan adobant
canonades d'aigua cons-
tantment, quan no és a un

Iloc és a un altre.
També els vaig

contar que les clavegue-
res estan col.locades allá
on no hi va l'aigua, en
canvi allá on n'hi va no hi
ha clavegueres.

- Crec que
aquests són els detectes
més grans de Llucmajor.

Després vaig
convidar-los a venir a
Llucmajor, per?) per la
cara que van posar, vaig
deduir que la meya de-
scripció no els va agradar
gaire.

Julia Salas Bas

Les minores
que podem fer
al nostre poble

En primer lloc
vijll dir que el rneu poble
no necessita molles mi-
llores, qualcuna sí. No fa
gaire ternps que els nos-
tres carrers varen ser
asfaltats, cosa molt ne-
cessària i que s'havia de
fer.

Ara, per-O, vull
parlar d'una altra neces-
sitat, la d'aturar els so-
rolls d'aqueixes motos
que quasi cada vespre
sentim i que si dormim
ens desperten o ens es-
panten.

Una altra cosa
que falta és il.luminació. A
molts de carrers els Ilums
estan fosos i al vespre fa
por anar per alguns llocs.

Un altre proble-
ma és el del clavegueram.
Cada cop que plou les
clavegueres s'embussen i
l'aigua no hi pot entrar,
alguns carrers queden
embassats.

Per últim, parlaré
de la delinqüència. Es un
problema que de cada dia
s'accentua un poc més.
Aquest problema és més
gros a s'Arenal que a
Llucmajor per això hern
d'aturar amb rapidesa
aquest creixement.

Si tot • això que
he dit s'intenta fer ten-
drem un poble realment
bo.

Miguel Angel Verger Ca-
rau

Les zones
verdes

No sé per on he de
començar, per() vos par-
laré del mal estat i de les
escasses zones verdes que
hi ha a Llucmajor.

Aquesta manca
de zones verdes i d'altres
de brutes no pot ser, abá
no es pot viure. A la
rnajoria d'aquestes zones
hi ha pots, papers,
trossos de pa i moltes,
n'Iones més coses. No-
saltres, els homes que
embrutam les zones ver-
des, tenim un cervell per
pensar, per() és de bades,
no l'utilitzam.

Crácies a Déu que
l'hórne, ara, pensa un
poquet millor i ha tornat
una miqueta més civilit-
zat i responsable. L'home
podria fer més coses per
fer netes les zones en lloc
de fer cases i cases i
matar els arbres. L'home,
en lloc de fer tantes
máquines que només
serveixen per embrutar
mes, cotxes, etc, que

faci qualque máquina
que renti els arbres i que
netegi les zones verdes.

13é, me'n vaig i
esper que vos hagi agra-
dat la lectura del meu
escrit. Adéu a tothom.

El nostre
poble,
Llucmajor

El teme de
Llucmajor está situat al•
sud-oest de l'illa de
Mallorca. Es el terme més
gran de l'illa. el poble té
uns deu mil habitants, la
resta pertany a urbanit
zacions. Es un poble que
abans tenia molta in-
dústria del calçat, però
ara ha anat en augment
el turisme, que és la
principal font
d'ingressos de Llucmajor.

El poble está més
o manco ben tallat i és
molt pla. La plaça més
important és la plaça
d'Espanya i les més peti-
tes són la plaça del
Convent, l'antiga plaça

dels Pins, la plaça del
Sabater, etc. Els carrers
més importants són el
carrer Major, el carrer del
Convent, l'avinguda Jau-
me 111, etc.

La gent és edu-
cada i es pot dir que
vesteix bé i les cases les
decoren bé. Temps enrera
hi havia àrabs i romans. El
monument més impor-
tant del nostre terrne és
el poblat prehistòric de
Capocorp Vell

Apol.lónia Nadal.

La nit a
Llucmajor

Ens trobam dins
una casa rústica de litic
major. En una nit fosca
i ennuvolada d'hivern. Si
volguéssim sortir al
carrer hauríem de dur
una llanterna. Perqué
aquí, a Llucmajor, es
presumeix de tenir Ilums,
pero m'agradaria veurels
encesos.

Si només fos això,
s'aguantaria,

però no. Tot el carrer ple
de sotracs. I, és clar,
com que no hi veus... I si
després plou, no en par-
lem. L'aigua no corre (a
no ser que vagi per un
carrer costa avall) i es
queda estancada dins els
clots.

Les voreres són
molt estretes i gairebé no
hi cap una persona. A
més, la majoria estan
empedrades i com que no
són uniformes et pots fer
mal al peu.

Les façanes no
són respectades. III cla-
ven cables i fa molt lleig.
A més, les cases no
mantenen la forma clàs-
sica i amb la moda que hi
hagué fa un temps tren-
caren tots els arcs.

iAra és un poble
tranquil i sense conta-
minació!

Josep Maria Andújar Mo-
ragues.
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El llenguatge i el corpus teòric del gonellisme és
misèrrim. En síntesi podem dir que practiquen la con-
fusió a partir de l'elaboració aportada pels altres. Amb
paraules del propi Cerdó: "m'he permès la llibertat
d'aplicar-te es mateix motlo". Per exemple: la llengua
catalana té una obra integradora d'unes proporcions
gegantines que tan sols podia dur a terme un esperit ob-
sessiu i de combat com Mn. Antoni M Alcover. És
vera que el DCVB ha estat matisat i completat
posteriorment. També és cert, però, que ningú no ha
qüestionat la seva validesa en conjunt. Quina utilització
ha fet el gonellisme del Diccionari Alcover-Moll? Doncs
n'ha fet un ús absolutament disgregador. L'espanyol, tot
i tenir al darrera un Estat, exèrcit, Ministeri de Cultura
i un altíssim pressupost, no té un equivalent al DCVB
que integri des de l'etimologia, dialectologia, fonética,
refranys etc. El català sí que el té i és oiós que els gonel-
les hagin fet un mal ús d'aquesta magna obra a fi de
provocar lluites entre les diverses tribus que conformen
la nació catalana. Pep Gonella i Luis Cerdó s'han
limitat a embullar, confondre i manipular les dades
aportades pels catalanistes que ells mateixos combaten.
Avui encara és l'hora, però, que hagin aportat res de
nou a la filologia: "documentació a balquena, treta de
ses obres de filòlegs de primera categoria com és ara
mossèn Alcover o En Francesc de Borja Moll. Jo no me
vaig inventar res" (123). Un dels recursos més emprats
pels gonelles va esser definit per Fr. de B. Moll de la
següent manera: "Fabrica mitja dotzena de frases mal-
lorquines i les compara amb unes que, segons ell, són
les corresponents catalanes i que, en virtut de la
gramática dels seus contradictors, serien les
succedànies de les mallorquines. Entre aquestes frases
i les mallorquines no trobam cap diferencia gramati-
cal, sinó únicament de vocabulari (i encara mal
aplicat). D'això deduïm que l'inventor de les frases, en
definitiva, no sap distingir entre gramática i  lèxic"
(124).

PEP GONELLA: Mallorquí: "Mumare, que dus a
dins agites' pedaç? Filia nieva, això no es un pedaç, és
un toreaboques. De dins hi duc un tassó que ha romput
s'esburbat d'en Joan. Mem, dignes a sa cambrera, si per
favor, vol dur sa granera".

Gramática catalanitzada: "Iviama, que portes dintre
aquest drap? Oi, filia meya, vciam si te'n adones: aixo
no es un drap, es una servilleta i dintra hi porto un vas
que ha trencat el ximple de Joan. Veiam, dones, fes el
favor de dir-li a la minyona si vol portar l'escombre"
( 125).

LUIS CERDO: Mallorquí: "Es curs que ve has de
conseguir uns bons coneixements en totes ses assigna-
tures. Si no, no te donaré aquella jugueta que cercaves.
(...) Tens raó, mon pare, però ara Lene vacacions i
m'cslini més que deixem aliar ses notes, per favor".

Mallorqui normalitzat: "El proper curs has d'assolir
un bon desenvolupament envers la totalitat de les
matéries d'ensenyament. Altrament no et lliuraré aquel-
la joguina que buscaves. (...) És veritat, pare, però ara
tinc vacances i prefereixo que oblidem les
qualificacions, si us plau" (126).

JAIME MARTORELL (Centro Cultural Mallor-
quín): Diálogo en mallorquín: "-Es nin: Padrina ¿quina
hora és? -Sa padrina: Son les vuit i mitja i cinc. -Es nin:
¡Ah!, idO és prest; perque mumpare s'axeca a las dèu i
a les onze 'mamare".

Traducción al español: "-El niño: Abuela ¿que hora
és?. -La abuela: Son las ocho y media y cinco. -El niño:
¡Ah!, pues és pronto; porque mi padre se levanta a las
diez y a las once mi madre".

El mismo diálogo en catalán: " - El noi: Sra. avia ¿vol

e

dir-me l'hora que és?. -L'avia: Dos quarts i mig de nou.
-El noi: ¡Ah! és d'hora dones; perque el papa es lleva a
las deu i a les onze la mama". (127).

TOLO GUELL (Independientes de Mallorca):
Español: "La chica cogía las fresas y el gañan las llevaba
a casa". Balean "S'al.lota cola ses fraules i es missatges
les duia a ses cases". Catalán: "La noia collia les
maduixes i el mosso les portava a la masia".

Español: "Los medios de comunicación de las Islas
no son en lengua catalana". Baleat-. "Es medis de com-
unicació de ses Isles no son en Ilengo catalana".
Catalán: "Els mitjans de comunicació de les illes no son
en llengua catalana".

Español: "Dentro del pajar el eral con la cola venteó
la paja y le clic') en el ojo". Balean "Dins es paier es
vedell emb sa coa ventetjar sa paia i Ii pegá a s'ui".
Catalán: "Dini re la pallissa el jónec amb la cua ventejar
la palla i Ii pegá a l'ull".

Español: "Con una zurra de golpes lo dejó con las
orejas coloradas". Balear: "Emb una pallissa el va dexar
emb ses oreies vermeies". Catalán: "Amb una falaca el
jaquí amb les orelles vermelles". (128).

Els exemples acabats de citar evidencien l'inabas-
table beneitura d'aquesta colla de banastres. No saben
ni mallorquí, ni espanyol ni de quin peu es calcen. Ja
ens direu si els mallorquins condrets diuen Isles en com-
pte d'illes o si confonen el paller amb la pallissa o boal.
Per fer frases frases com aquestes no importa haver
anal a costura a ca les monges! ¿Com no hi ha d'haver
un cert nombre de diferéneies entre el eatalá de Bar-

celona i el català de Mallorca, si dins Mallorca mateix
entre pobles separats just per un parell de  quilòmetres,
també n'hi trobam? ¿O encara no saben que a Mallorca
hi ha gent que diu padrí I padrina, com també ho diuen
al Pirineu de Lleida (Ribagorça i el Pallars), i a Palma
hi ha gent (precisament la noblesa) que diu àvia com
els barcelonins? El gonella Cerdó també ha envestit de
mala manera contra el Vocabulari Comercial editat per
l'Ajuntament de Manacor. Com és habitual de la seva
xátxara de sepulcre emblanquinat, ha parlat d'"esvort
sense cap ni peus, mos han pres per beneits, atac
directe a sa nostra cultura balear i a s'Estatut
d'Autonomia, desbarats, fa oi, curts de gambals que
tiren pedres a damunt ca seva" etc. etc. (129) Tallat i
esporgat, però, resulta que posats a fer comptes, de les
1.700 paraules que conté el vocabulari, tan sols ha
pogut arreplegar 100 mots i 45 expressions diferents. I
entre aquestes varietats n'hi ha de tants subtils com:
alfàbega -alfàbrega, ametles - ametlles, carabassó - car-
bassó, caragols - cargols, caramellos - caramels, fabiol -
flabiol, cementen - cementiri, depósit - dipòsit, aiguacuita
- aiguacuit, covo - cove, zeta - aireta, tocadiscs - tocadis-
cos, etc. etc. Jaume Capó i Frau ha tret percentatges i
ha resultat que Cerdó ha mogut tanta escandalera per
un petitíssim 6% de diferències entre el que ell en diu
"formes mallorquines" i "català normalitzat" (130).
Nosaltres preguntam, ¿com no han d'existir petites
diferencies entre Balears i Barcelona si a Mallorca
mateix hi ha pobles que diuen pèsol, xítxero i estiragassó;
camaiot i avaria; papalló, papallona i babaiana; fesol i
guixó; arracades i anellletes; muscle i espatlla; greixonera
i tiá; pitxer i cadaf; miloca i estel; cossigolles, cóssigues i
cassogues; jugueta i jugueroi; etc. etc.?

Ah! males pècores, pústules de mul somerí! Llamp
del cel us xapi el carabassot i tregueu pel nas la mala
llet que no vareu mamar! Com diria Mn. Alcover, vos
"han de donar llenya fins que baja alè i bastó per
pegar!" (131). Fr. de B. Moll diu que els inventors
d'aquest tipus de frases no saben distingir entre
gramática i lèxic. Nosaltres afegim que Cerdó tampoc

no destria un ase d'un equus asinus, un mort d'un dijúni,
ni una lavativa d'un &tema. Ja es veu que no n'hi ha
més de fetes i allá on no n'hi ha, que no en cerquin!
Luis Cerdó desconeix completament l'existència de
registres idiomàtics. Ara li haurem d'explicar: "En cada
circumstáncia els parlants utilitzen un registre
idiomàtic o un altre, adaptat a la situació en qué es
troben; s'adopta un estil diferent segons que s'estigui
en una festa d'amics, en un acte solemne, davant d'una
persona desconeguda, davant d'un nen, etc. " (132). La
seva desconeixença, com a bord que ha après el catalá
devers els vint anys, no ens ve gens ni mica de nou: "La
utilització adequada dels registres és un indici clar de
domini de la llengua en l'usuari. Un estranger troba
dificultats a utilitzar satisfactòriament els registres de
la llengua apresa" (133). Els exemples no poden esser
més aclaridors:

Registre col.loquial: conseguir, coneixement, en,
totes, assignatura, sinó, donaré, les notes...

Registre més formal: assolir, desenvolupament, en-
vers, la totalitat, matèries d'ensenyament, altrament,
lliuraré, les qualificacions...

És evident que lotes aquestes paraules formen part
de la llengua catalana, toles són igualment correctes,
pecó no igualment adequades a la situació concreta
d'una conversa en la qual el fet de qui parla, amb qui,
de qué, amb quina finalitat i on? pot decidir la tria
d'una paraula o una altra. Per exemple, comparau
aquests dos textos: I. -Hòstia! Vols tocar els collons a un
altre! 2. -Aldo!! Vals deixar de molestar-me, per favor!

Retornant al cas de M" AntOnia Munar, consellera
de Cultura, Luis Cerclú ha escopit un grapat de mor-
gues i mentides damunt la seva persona: "vaig
lelacionar es seu hareelonisine lingüístie amb es decret
de toponímia, que ha catalanitzat es noms d'es pobles i
de ses ciutats de Balears" (134)-. Primer, M Antònia
Mimar i el Govern Balear en ple presidit per Gabriel
Canyelles, no varen actuar per mer caprici sinó que es
varen assessorar en la Universitat de les Illes Balears,
cosa que seria el més normal a qualsevol indret del
inón, i segon la "catalanització" que tant repugna al
pixolis Cerdó va consistir de restituir el nom tradicional
dels pobles i ciutats que el franquisme l'any 1939 va
.espanyolitzar. Josep A. Grimalt va escriure sobre aquest
tema: "En conclusió: el Decret sobre Toponimia és un
dels Inés equilibrats que se podia promulgar en les
cirumstáncies actuals. Consagra oficialment les formes
populars dels topònims, al temps que salva la tradició
i deixa un marge de llibertat als usuaris particulars
perquè triïn la solució mes, coherent amb l'estil, el to i
l'ocasió del discurs" (135).

Cerdó ha dit -que "es noms d'ets idiomes són ar-
bitraris" (136) . i això no és veritat. Si fossin arbitraris no
hi hauria tanta histeria a usar i  reconèixer el nom de
català a la llengua que es parla des de Salzes a Guar-
damar i des de Fraga a Maó. Per qué causa tanta incom-
oditat el terme llengua catalana? Id6 perquè és un dels
signes més clars de la nacionalitat catalana que sobreviu
als obstinats intents d'Espanya d'esfondrar-los. L'any
1936, Antoni Ma Sbert, va escriure uns mots que ja ho
diuen tot sobre l'absurda polémica mallorquí - català:
"Mallorca, terra de pau, sang de catalans, !lengua de
Ramon Llull, presonera de forasters que no t'estimen
ni et coneixen ni et volen Inés perqué ets un castell de
guerra" (137).

LUIS CERDO - ANTONIO ALEMANY.
Les cartes de Cerdó destaquen per tot el que no diu

i deixa sense contestar. Un punt crucial d'aquesta
polémica és la seva relació amb Antonio Alemany, o
sia, el cable d'enllaç entre el senyor de la possessió i el
missatge. Fixem-nos que sobre aquest punt no n'ha dit
ni mitja parauleta, bon senyal que hem pegat allá on
calia. Nosaltres hem demostrat que Cerdó és el ca que
Alemany afua quan ell no té ous suficients per envestir.
Dos mesos després d'haver finalitzat el puput de cresta
molla, Alemany no s'ha donat per al.ludit. Aixb sí, hem
detectat en la seva escriptura una hipersensibililitat

«Luis Cerdó, el missat
s' ha concagat

(Cinquena i última part)
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histérica que el porta a contestar la més mínima in-
sinuad() sobre la seva persona, mentre ha deixat sense
contestar l'andanada que li hem envergat a la línia de
flotació: "Siguiendo con el tema de las tertulias

radiofónicas: no está bien meterse con los ausentes,
cuando no tienen posibilidades de defensa. Tanto Moll
como Mesquida o Cardell deberían reservarse sus
venablos críticos y lanzarlos en mi presencia, no en mi
ausencia. Es lo correcto, es lo caballeresco y es lo
dialecticamente, arriesgado. ¿De acuerdo?" (138).
Alemany per coherencia i un mínim de vergonya no
hauria de dir aquests mots. ¿Quantes vegades s'ha
aprofitat ell des de la plataforma pública del D16 per in-
sultar, criticar, desacreditar a través del rumor infundat,
ironitzar, intoxicar i calumniar els seus enemics? ¿Quan-
tes vegades ha abusat de la seva posició i ha impedit el
dret de réplica? APLEC som bons testimonis de la seva
equitat. Ens va insultar dient-nos nazis, hillerianos etc i
avui encara és l'hora que publicás la carta de contesta.
Amb gentussa com Alemany s'hi ha d'anar sense pels a
la llengua. És l'única manera de posar-los a retxa.
Alemany és de la casta de xusma que pega quan ven el
contrincant vacil.lant i insegur. És el ca que mossega
quan la víctima comença a córrer. En canvi, si aquest es
mostra decidida, resoluda i argumentalment ben
preparada aleshores emmudeix com un gallina i un
covard. Alemany a hores d'ara és un espantall que tot
déu es passa per la punta de la garrova. Tothom li ha
perdut el respecte, la por i la consideració. Per part
nostra, ens alegra moltíssim veure que també des del
Partit Popular i dins les pàgines del D16 li fan les pes-
sigolles endins. Sí senyor! Hem llegit amb molt de gust
l'article de Francisco Bellinfante que entre d'altres
coses deia: "ha començat des de les pagines del seu
diari, una campanya de desqualificació d'un membre
del Partit Popular (...) intentar enverinar l'opinió
pública (...) Si no és tan sois del partit: ¿per qué inten-
tar influir en una cosa que solament als que som del
partit ens incumbeix? (...) Al primer article, critica el-
nostre President Regional i li imputa una dictadura.
(...) A l'altre article, a més d'escometre de bell nou con-
tra Fageda, ho fa contra dos regidors que han treballat
moltíssim a l'oposició. Giménez i Cadenas. (...) Si sap
alguna cosa que pugui sollar -amb proves- la
trajectòria política de Fageda, ho denunciï. Sinó, per
favor, no faci judicis de valor a priori  perquè a Vd. li
pugui caure malament l'esmentada persona" (139).

Cerdó ens ha preguntat: "Tot va com una seda o es
catalanisme recula de cada dia?" També ha dit: "I si
parlam d'eleccions, sa candidatura anomenada
Catalunya Lliure, defensora de s'annexionisme
catalanista, va treure a ses eleccions europees sa
monumental cantitat de ... 666 vots a totes ses
Balears!" (140) Nosaltres ja li contestarem amb els mots
que vàrem dir a la primera carta: "Avui en dia la metxa
de l'anticatalanisme ja no pren a Mallorca, a pesar
dels desesperats intents per encendre-la. Ara per ara
ja no hi ha cap polític ni cap organització política que
faci seva la bandera de l'anticatalanisme perquè cada
dia l'evidència s'imposa més i molts de mallorquins
han pogut comprovar en pròpia carn que les ganivetes
dels xoriços no xerren barceloní (Som-hi noi, dóna'm

e

els diners!) sinó un idioma molt diferent (ila pasta o te
rajo, tío!" (141). La gent avui ja no está per coverbos ni
per discussions estúpides sobre si depon o espon quan
resulta que durant l'any 1988 Balears va esser la Com-

unitat Autónoma on Inés va créixer la delicti:lacia (142)
i aviu tenim dins Mallorca tota l'escoria que Espanya
s'ha tret de damunt. Sí senyor. ara ens reafirman] en els
mots que vàrem dir el més de maig de 1989: l'an-
ticatalanisme és una metxa banyada i cada dia que
passa a més mallorquins els can la bena de davant els
ulls. És bdn cert que Catalunya Lliure ve treure 666
vots. Bé, i qué? És un greu error menysprear una l'orca
política pel fet que, la primera vegada que es presenta a
les eleccions després de 270 anys de brutal pressió
espanyola, tregui aquests vots. De més verdes n'han
madurat! Per altra part, nosaltres a l'hora d'afirmar que
l'anticatalanisme va cap avall no només tenim en com-
pte els parámetres de les eleccions, corn demostrarem
tot seguit. Exemples:

GABRIEL CANYELLES (abril 1985): "Al discurs
d'investidura (1983) ja vaig dir ben clar que assumíem
la paraula catalá i la unitat de la llengua" (143).

ALEXANDRE FORCADES JOAN (abril 1988):
"la unitat lingüística és inqüestionable" (144).

TOMEU PENYA (juny 1987): "-Coni ecos la relació
entre els mallorquins i els cala/ans? - Hi ha hagut molta
polémica: que si mallorquins que si catalans. Jo lambe
l'havia [eta, aquesta polémica. (...) És un guirigall -as-
segura- pel(') jo penso que ara la gent está bastant con-
scienciacla que és el mateix mallorquins que catalans.
(...) Sempre lii haurà gent que voldrà separar i jo no em
vull lliurar del pecat perque també he fet com els altres
fins que m'han demostrat que eslava equivocat. (145).

LLORENÇ' SANTAMAR1A (maig 1988): "He des-
cohen que les meves arrels culturals són catalanes i,
Ilavors, procur esser coherent amb el meu idioma i el
meti país. Potser vaig tenir dubtes, però ja no els tenc.
D'on procedim els mallorquins? Au, venga, home, basta
de beneitures: som catalans pels quatre cantons". (146).

XESC FORTEZA (desembre 1986): "-Per acabar,
(ligues Xesc mallorquí o calalú? - Som un mallorquí de
naixement, que sap que parlam català, vet-la aquesta,
si volies ¡és això!, ha, ha, ha ..." (147).

PERE GIL (juliol 1988): Sa mateixa llengua / Una
opinió tan estesa/ estic fart de predicar/ i ara també ho
té clar/ fins i tot en Xesc Fortezal Català i mallorquí,/
fulles des mateix cossiol/ tant amb accent andritxol/
com si el parla un gironí/ (148).

LLEI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
(abril 1986): "Les illes Balears s'incorporen a  l'àrea
lingüística catalana amb la conquesta de Mallorca pel
Rei Jaume I (1229), Eivissa i Formentera per l'ar-
quebisbe de Tarragona, Guillem de Montgrí (1235), i
Menorca pel Rei Alfons el Liberal (1287). Des
d'aleshores, el català és la llengua pròpia de les Illes
Balears i ha estat sempre l'instrumnet amb qué els  il-
lencs han fet les seves màximes aportacions a la cultura
universal, i el vehicle que ha fet possible l'articulació
del geni del nostre poble de manera que la seva
empremta quedas marcada de manera inesborrable en
el Ilegal cultural dels pobles d'Occident.".

Avui, març de 1990, pràcticament Tolo Güell s'ha
quedat Inés totsolet que la una, brandant el pedalot
brut de l'anticatalanisme: "Tolo y su grupo está básica-
mente contra los catalanes: "Pero la verdad es que ex-
iste más enemistad entre catalanes y mallorquines que
entre éstos y los castellanos" (149).

L'anticatalarnsme está tocat d'ala i encara que pugui
fer alguna esperonejada, progressivament anirà
desapareixent. El propi Cerdó ho ha hagut de
reconéixér: "puedo afirmar que protestar es la actitud
menos eficaz, porque llevamos haciéndolo varios años y
no hemos conseguido nada" (150). L'anticatalanisme va
de derrota en derrota: ha perdut la batalla de la TV3, el
català a les escoles, els topònims, el nom de la llengua,
hem aturat les Cartes al Director, hem arrasat n'An-
tonio Alemany i ara hem iniciat el combat definitiu con-
tra la malanada premsa forastera de Ciutat. Nosaltres,
els professors, som conscients que tenim un poder im-
mens i treballant precisament des de les escoles con-
tribuirem decisivament a erradicar els prejudicis i la
ignorància que el sustenten. Un a un anirem aclarint els
embulls. Hem fet el jurament solemne de no concedir
treva als gonelles i als qui els donen suport des de la
premsa o d'altres mitjans. Nosaltres no oblidam. An-
tonio Alemany durant anys i més anys ha intoxicat tara
com ha volgut i ja es creia invulnerable. Dones bé,
nosaltres l'hem pulveritzat. Tot el que hem dit d'ell,
podeu estar-ne ben segurs, no s'ho llevará bufant i será
un llast que l'acompanyarà més enllà de la tomba.
Varem jurar que 'enfonsaríem la premsa forastera i ho
farem. Podran passar un, cinc, den anys; és igual,
nosaltres no tenim pressa. Ara bé, si no és avui será
demà, passat demà o l'altre. Algú ha dit: si vols guanyar
unes eleccions, treballa des de la premsa; si vols
guanyar totes les altres, treballa des de l'escola. Tan-
mateix aquests diaris hauran d'amollar el mac i com
més es torbin pitjor per a ells ja que aleshores l'odi i el
rancor acumulat contra seu ja no els permetrà la recon-
versió cap a la llengua i els plantejaments indígenes.

Ja acabam per aquesta vegada. Au Cerdó, ja leus
ossos per rosegar si és que encara te queda barram!
Venga, com a bon missatge, continua amb la mascarada
de parlar per boca de l'amo que t'incita des de l'ombra,
Antonio Alemany!

APLEC. Associació de Professors en Llengua
Catalana. Ap. de Correus 1351.

NOTES.- (123) Luis Cerdó, "Aplec: es feixisme
catalanista contra es poble de Mallorca" ob. cit. (124)
"Polémica d'en Pep Gonella" ob. cit., p.p. 122-123. (125)
Id. id. p.p. 114-115. (126) Luis Cerdó, "Fracàs normalit-
zador", DM 27.VIII.1987. (127) "Centro Cultural Mallor-
quín", Full ciclostilat, novembre 1987. (128) "Indepen-
dientes de Mallorca", Fulletó d'informació núm. 2, 1990,
pág. 7. (129) Luis Cerdó, "Vocabulari comercial: un
gran desbarat", Artà, núm. 44, gener 1990, p.p. 30-31.
(130) Jaume Capó, "El que "Manacor Comarcal" no
publicà de la distribució del Vocabulari Comercial",
S'Arenal de Mallorca, núm. 190, 1.111.1990, pág. 24.
(131) Fr. de B. Moll, "Un home de combat", ed. Moll,
Palma 1961, pág. 19. (132) Núria Cot i d'altres, "Nexe.
Compendi d'història de la llengua catalana", ed. 62, Bar-
celona 1986, pág. 46. (133) Francesc Vallverdú, "El fet
lingüístic com a fet social", ed. 62. Barcelona 1977, p.p.
77-78. (134) Luis Cerdó, "Consellera catalanista" ob. cit.
(135) J.A. Grimalt, "El decret tot un encert" ob. cit.
(136) Luis Cercló, "Jaíme Sastre: un racista que treu
fems per sa boca" ob. cit. (137) Antoni Md Sbert, citat
per .1. Massot i Muntaner, "La guerra civil a Mallorca",
Ab. de Monserrat 1976, pág. 311. (138) A. Alemany,
"Aquella cena de Marivent". D16 30.1.1990. (139) F. Bel-
!infante, "Campaña contra Fageda", D16 24.11.1990.
Traduït al català per Aplec. (140) Luis Cerdó, "Jaime
Sastre: un racista que treu fems per saboca" ob. cit.
(141) Aplec, "Interrogants", BAL. 2.V.1989. (142) DM
16.X1.1989. (143) El Día 7.IV.1985. (144) El Temps
núm. 200, 18.1V.1988, pág. 26. (145) El Món núm. 270,
25.VI.1987, pág. 45. (146) Brisas núm. 56, 8.V.1988, p.p.
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L'anticalanisme a Mallorca: noms, llinatges i fotos

—141
Antonio Alemany (esquerra) i Alvaro Santamaría

(dreta), el dia de la presentació del llibre El gobierno de
Nueva Planta. Santamaría destaca per esser un dels
toriadors més destacats de l'anticatalanisme. Foto: DIG

18.X.1989.

D'esquerra a dreta, Miguel t3arceló (conseller delegat), Antonio Alemany (conseller
editorial), Tomás Bordoy (director) i Enrique Badia (editor executiu). Desde la
seva fundació, El Día I Día 16 de Baleares ha destaca( per la intoxicació an-
ticatalanista. Foto: 1)16 19.X1.1989.

Luis Cerdó Fernández (dreta), President actual de
Cultura en Libertad. Foto: Mateu Joan.

us* Zaforteza.

Jaime Martorell (esquerra) presumpte autor de l'atemptat contra TV3 i president
del Centro Cultural Mallorquín, assegut vora el madrileny, Esteban Gómez Rovira,

cap de llista del partit neofeixista espanyol Juntas españolas. L'anticatalanisme més
visceral bàsicament és cosa de falangistes nostàlgics del franquisme més tronat. Foto

UH 13.V.1988.

Integrants del col.lectin, tristament cèlebre, Pep Gonella (1972), recollits per
primera vegada en fotografia un vora l'alt.re.'.E1 director de cine espanyol. Benito

Perojo, l'any 1926 va fer un film amb un 'títol molt suggestiu: "El negro que tenía

alma de blanco". No hein trobat millor definició d'en. Pep Gonella: un mallorquí

amb ánima i esperit de foraster. Fotos: D16 de Baleares._ _

Tolo Güell. Després d'abandonar el Partit Popular,

s'ha convertit en un dels caps visibles de l'associació an-
ticatalanista Independientes de Mallorca que en verita(
s'hauria de dir Forasteros de Mallorca. roto: Interviu.



ronostica un greu atemptat ecològic a causa
construir a s'Estalella

El PSM p
de la central que GESA vol

El Partit Social-
ista de Mallorca considera
que la companyia eléctri-
ca CESA ha deixat de
banda molts aspectes a
l'hora de redactar el
projecte de la nova cen-
tral térmica de
s'Estalella, al terme de
Llucmajor.

Es considera
que l'ordenació del terri-
tori i la protecció dels
espais litorals no figuren
a les consideracions que
es fan per part de CESA,
basades en l'argument de
la necessitat social de la
nova central i la consid-
eració de s'EstaJella com a
únic lloc idoni. El PSM
creu que amb els proble-
mes de contaminació que
hi ha actualment a la
central de Sant Joan de
Déu, fins ara no resolts,
i els greus defectes de la
central del Murterar,
s'han de tenir dubtes
respecte de la política de
CESA i la seva planifi-
cació.

Per altra banda,
CESA afirma que
s'Estalella és "l'únic lloc
possible" on es pot
instal.lar la nova central.
El director general de

l'empresa d'electricitat
considera de vital
importància preveure a la
redacció del catàleg
d'espais protegits un ús
industrial a la zona de la
Marina de Llucmajor,
amb la finalitat de si-
tuar-hi la nova central
eléctrica.

A aquest escrit-
se h acompanya un infor-
me on es fan una serie
de consideracions sobre
les raons que han portat
CESA a preferir
s'Estalella. En quest in-
forme s'assenyala
l'interès social de la
central i el fet que no
afecta la dinámica litoral
de cap platja, així corn
la proximitat amb Palma i
les bones comunicacions
per carretera

Per altra banda,
el G013 ha concedit un dels
premis Alzina a la pro-
pietária de la finca de
s'Estalella, les úniques
terres verges de tota la
Marina de Llucmajor,
entre s'Estanyol i Val!-
gomera. Margalida Puig,
propietària de s'Estalella,
afirma que han sofert

nombroses pressions per
vendre la finca, però "al
final sembla que s'han
tengut seny

l'Ajuntament de LLucma-
jor ha demanat al Par-
lament que declarin la
finca com a área de

protecció integral". Per a
Margalida Puig seria una
injustícia privar els habi-
tants de s'F,stanyol i de sa

Rápida d'aquest parc
natural on hi van a pas-
sejar o a pescar des dels
penya-segats.

Aintament de Llucmajor
(BALEARS)
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BAN
Estimats ciutadans:

Acudesc al bon seny de tothom per pensar en unes normes de

conducta que serveixin per millorar el nostre benestar. Amb aquestes normes

no és la meya intenció modificar formes de vida, fer amenaces ni prendre

mesures repressives; el meu desig és dur endavant aquest municipi d'acord
amb unes pautes de bon comportament.

Els hàbits que els nostres fills aprenen avui seran els que tendran

de grans; per això hem de procurar que siguin sans, bons i honests, i que

sempre ens hem puguem sentir satisfets.

Són les mesures preventives i el convenciment intern alió que fa

millorar les persones. Així, d'acord amb el Govern Balear i la Junta Local de

Seguretat, pos a la vostra consideració unes guantes normes, adreçades a la

joventut i referides al consum de drogues en general i a les begudes alcohò-
liques en particular.

CAL TENIR EN COMPTE QUE:

- Els locals públics han de respectar els horaris
autoritzats, ¡a que el renou pot molestar als veïns, que te-
nen dret al descans nocturn. És menester habituar-nos-hi
i fer de la nit descans i del dia treball i diversió.

- Als establiments públics i en hores nocturnes els
menors de setze anys han d'anar acompanyats d'adults
que s'en responsabilitzin.

- És absolutament prohibit servir begudes alcohòli-
ques als menors de setze anys.

Pens també i sempre referint-me als ioves, que
no és demés recordar que el tabac, un vici tan estés,
es perjudicial per a la la salut, i que els qui no tenen el .

costum de fumar, no convé que l'adquireixin.

Amb l'esperança que aquestes recomanacions ens serveixin per
millorar com a persones i com a ciutadans, rebeu una abraçada de

EL BATLE,

loan Monserrat MascaróA s'Estalella se conserva una torre d'observació. 1 Llucmajor, febrer 1990.



La primera fase
de remodelació i embelli-
ment de la platja de
s'Arenal estará acabada
abans de l'estiu. Amb
aquesta etapa s'hauran
acomplert l'ampliació de
la zona arenosa i d'un
tram del passeig de les
palmeres, a la primera
línia, i l'ampliació del
carrer de la Mar d'Aral, a
la segona línia. A aquestes
mesures, cal afegir la
redistribució de les
hamaques i para-sols de
la platja i altres actua-
cions d'embelliment del

passeig de primera
Ramon Codina,

gerent de l'Associació
d'llotelers, ha manifestat
que els turistes "s'han
adonat dels canvis que
s'han fet a la platja, i així
ho han manifestat".

Les obres al car-
rer de la Mar d'Aral se-
gueixen endavant. Amb
aquestes obres es pretén
enllaçar els carrers ta-
llats per les terres de la
Porciúncula, mitjançant
la construcció d'un nou
camí que es preveu que
estará acabat el mes

d'abril
Un cop acabada

la temporada turística
d'enguany, al mes
d'octubre, s'escornetrá la
segona fase de les obres
de remodelació i embell-
iment de la platja, amb la
prolongació del passeig de
les palmeres des de la
plaça de les Meravelles
fins al torrent. Així
mateix, hi ha sobre la
taula un projecte de de -
molició dels actuals bal-
nearis, situats damunt
l'arena, i la construcció
d'uns altrés balnearis més
d'acord amb l'entorn.

será a través de l'IRYDA
que es finançarà aquest
projecte. Segons Pere J.
Morey, "en el Ministeri
consideren que el pla de
Sant Jordi és prioritari,
per() aquesta inversió
anirà en detriment
d'altres, ja que es vol
mantenir el total de les
Balears. Això significa que
els pròxims plans de re-
gadiu -com és el cas de
Campos- hauran de ser
finançats dh-ectament pel
Govern". •

NOVA BOTIGA D'EXPOSICIO I VENDA

13 PEUGEOT
TALBOT
AGENT OFICIAL

TALLERS MARINA
JC0A.1\T RAMON CLAR

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

07620 LLUCMAJOR

MALLORQUIMICA, S. A.

FABRICA DE PINTURES,
ESMALTS VERNISSOS

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

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

Les obres del carrer Mar de Aral estan força avançades com demostra
aquesta fotografia de dins La Porciúncula. Aquest carrer estará acabat el
proper dia 15 d'abril.

S'Arenal de Mallorca

Segueixen les obres de
El ministre d'agricultura remodelació de primera
es compromet a finançar 1 segona linies
el pla de regadiu

	El titular del	 de les aigües depurades

	

Ministeri d'Agricultura, 	 de les estacions de Palma.

	

Pesca i Alimentació, Car- 	 L'anunci	 del

	

los Romero, es com--	 ministre Romero es va fer

	

promete davant el res-	 a una reunió que man-

	

ponsable de la Conse - 	 tingueren els represen-

	

Dcha d'Agricultura i Pes-	 tants de les comunitats
	ea, Pere J. Morey, a in- 	autònomes i el Ministeri

	

cloure als pressuposts	 d'Agricultura, Pesca i Mi-

	

generals de l'estat el fi-	 mentació.	 La dotació

	

nançarnent del pla de	 global del projecte es

	

regadiu de Sant Jordi	 preveu que será de vuit-

	

amb una dotació inicial de	 cents milions de pes-

	

200 milions de pessetes	 setes.

	

per a la construcció	 Segons l'acord

	

d'una xarxa de distribució 	 verbal a qué es va arribar,



ELECTRONICA

9 0•WC44)
SERVEI TÈCNIC
• Televisló
• Vídeo
• Radio Cassettes

So
• Installacions Antenas
Col.lectives, individuals
I Parabòliques

DISSENY I

ASSESSORAMENT

• Electrónica Industrial

Telecomunicacions

• Alta Fidelitat

* Registradores

Electròniques

Correr Mallorca, 2	 07600 S'ARENAL DE MALLORCA
Garrar Sant Crlstófol, 82	 Tel. 26 34 23 Fax 26 61 19

ASCENSORES
ASPE S.A.

MARINETA, 7.

TELS. 26 62 32 - 26 62 54 - FAX - 490763

07600 EL ARENAL (MALLORCA)

SI VENIU
A L'ARCADA

PER L'AUTOPISTA HI HA
405  CAMINS

RESTAURANT

L'AE2114

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

TELÈFON: 261450/54
S'ARENAL DE MALLORCA

LA CARTA ESTA EN CATALÀ

OBERT TOT L'ANY

3,43

	

- - MARBELLA - - 	 -

	 Li1 - --11 1Ç3T1	
' _ '	 CARRE TIRA DEL AR1NAL

	1

FUSTERIA I EBANISTERIA
DECORACIÓ I RESTAURACIÓ

MOBLES DE CUINA

RUIZ-SANTIÁGO

Camí de Son Fangos, 24
Tlf.: 269870 - ES PILLARÍ

raTOTGRAFIC
IMPREMTA

Carrer Maria A. Salva (Edifici «Los Soles»)
Tel.: 49 16 54
Fax 26 00 47

07600 S'ARENAL - LLUCMAJOR

PORTIXOL

Pe,4qutok
rioquct

C/. SIRENA, 11

Tont Se, apio

ELECTRÓNICA IARENAL
Venda i reparació

TV - VIDEO - HI.FI
DISTRIBUIDOR OFICIAL I SERVICI TÈCNIC

N EWMAR
Carrer Mateu Rotger, 17 - Tel. 26 57 74

S'ARENAL DE MALLORCA

TELEFONO 24 9410	 07006 PALMA DE MALLORCA

SÁrenal 15 DE MARÇ DE 1990
47 de Mallorca

El trasllat des de les golfes de l'Ajuntament a les
noves dependències ha estat laboriós, com se
pot veure a la fotografia.

Llucmajor

Trasllat de l'arxiu
municipal

El passat dia 15
de febrer començaven les
tasques del trasllat de la
documentació de l'Arxiu
Municipal de Llucmajor,
situat fins ara al darrer
pis de la casa consistorial,
cap a les noves depen-
dències destinades a
aquesta finalitat, al dar-
rer pis de l'edifici nou de
l'ajuntamet.

La part més
antiga de la documentació
va ser classificada per
Jaume Lladó Ferragut.
L'any 1955 es publica el
"Catálogo de la Sección
Histórica del Archivo
Municipal de la Ciudad
de Lluchmayor". Anys
després, Joan Socias es
dedica a agrupar te-
màticament i cronológi-
ca tots els "papers" que al
llarg del temps s'havien
anat acumulant d'una
manera totalment anár-
quica.

Mancava, però,
realitzar un inventari
general de la documen-
tació existent i organit
zar-la en base a un
quadre de classificació
que, seguint uns criteris
orgánico-funcionals,
permetés fer de l'arxiu
un instrument efectiu al
servei de l'investigador,
de l'administrador, en
definitiva, del ciutadà.

Aquesta tasca va
començar el setembre de
1988, i actualment está a
punt de finalitzar. En
cara passaran uns mesos
perquè l'Arxiu sigui
operatiu i obri les séves
portes al públic. En
aquests moments es
podrá dir que Llucmajor
haurà recuperat part de
la seva història.

Margalida Martín
Joan Matarnalas

n

TRASPAS
RESTAURANT

Al carrer Joaquim Verdaguer, 3

56.000 ptes. de lloguer

Tel. 26 67 21



•• •• •
• • •	 •	 •

e

F ONTANERIA

ONTBLANC C.B.
ANTONIO ORDOÑEZ GARCIA

Abans FONTANERIA AMER

INSTAL-LACIONS - VENDA DE MATERIAL SANITARI -
CONTRAINCENDIS - PISCINES - CALEFACCIÓ

Carrer Diego Zaforteza, 4 - Tel. 26 48 73 - 07600 S'ARENAL DE MALLORCA

PREM11111:1
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ

Palma de Mallorca.

Telefon: 75 16 31 .75 54 45
Carrer ArxIduc Lluls Salvador, 84
Exposk16

Telèfon: 27 01 61 . 27 79 95
	

A xInguda de Bélgica, 14
Carrer de Sócrates, 8 (Can Blau)

	
Ex posici6

Magatzem
	

Cala d'Or

Telefax: 24 93 09
	

Telèfon: 65 75 62Telefax:75 Al 32

Magatzem
Pongan de Son Castell6 Gran VI A slma
Telefon: 29 40 04
Telefax:75 95 27

Magatzem
Bollan de Can Valero-4 de novembre, II

Teléfon: 20 66 66
Telefax:75 81 30

LlurmaJor
Oficina fibrka I expos1c16
Carrer del bisbe Rolg, 29
Telèfon: 66 01 50 - 66 01 54
Telefax: 66 05 98

S'.".rent!
Exposk161magatzem
Carretera Militar, 522
Teléfon: 26 22 38
Telefax: 49 27 67

Magatzem
Carretra de Calonge- Cala d'Or, Km. 1.500
Teléfon: 15 82 10 - 65 82 28
Telefax: 64 34 25

Ptx-
Magatzem
Carretera de Campos, sin
"Telefon: tAl I 05
Telefax: 65 79 61

SÁrenal
41 de MallorcaLesj12	 15 DE MARC DE 1990

Coll d'en Rabassa

Detenció d'un clan
de narcotraficants

La policia ha
detingut sis membres
d'una familia que es
dedicava al narcotràfic,
arnb la distribució de
diverses drogues entre
els petits traficants de
Son Banya i el Barrio
Xino. Als detinguts se'ls
ha incautat tot un immo -
ble al Coll d'en Rabassa,
set cotxes i una gran
quantitat de joies i diners
en efectiu, a més de
quasi mig quilo de cocai-
na.

Els implicats són
José Manuel B.V., de 62
anys, els seus fills José
Manuel, Jesús i Francis-
co, de 33, 17 i 35 anys
respectivament, i Dolo-

res, de 38 anys i casada
amb el darrer. Posterior -
ment es detingué Enri-
que B. B., també membre
de la familia, en el
dornicili del qual la policia
intervengué vint grams
d'heroina i diversos apa-
rells de música, pre-
sumptarnent procedents
de robatoris.

La policia inicia
les investigacions quan es
va saber que els membres
d'aquesta familia feien
viatges regulars a Madrid,
on contactaven amb les
famílies dedicades al nar-
cotràfic d'aquesta capi-
tal. Un temps després, es
va saber que un paquet

procedent de Madrid
havia arribat a Mallorca.
Dins aquest hi havia quasi
mig quilo de cocaína i la
policia procedí a la de-
tenció del portador. Coro
a remitent figurava el
domicili d'un pis que
s'havia Ilogat al carrer
reina Esclaramunda, de
Ciutat.

La policia re
gistrá aquest pis i el pis
del carrer Judith del Col!,
en els quals hi trobaren
diverses cartilles
d'estalvis, un Mili() en
metáLlic, joies valorades
en un milió i diversos
aparells musicals i elec-
trodomeslics, a rnés dels
set. cotxes.

Aquesta família forastera de traficants de droga, es propietaria
d'Aquest edifici sumptuós de quatre plantes ubicat al carrer
Judit des Coll d'En Rabassa.

LEPANTO, S.A.

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

TELÉFONS: 231306 - 285321

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

/ 1 1\N



PRIMER CAIXER AUTOMATIC
UE FUNCIONA A LLUCMAJOR
Un servei nou i modem 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
Plaça d'Espanya, 46 - Llucmajor 

SÁrenal
41iF de Mallorca 15 DE MARÇ DE 1990

la prornoció que la revista forastera Manacor
Comarcal féu de S'ARENAL DE MALLORCA un dia abans
del repartiment rnassiu - un exernplar a cada casa
de Manacor- el dia de sant Modest, 24 de febrer, fou
total.

Repartint diaris de casa en casa arnb cinc
ajudants -a nosaltres no ens cauen els anells per
cercar anuncis, repartir diaris i fer el que calgui en
defensa de la llengua catalana- ens adonàrem que la
gent ens coneixia, ens aturava per demanar disculpes
per l'article que Gabriel Veny, per subscriure's a la
nostra revista i mostrar-nos la seva simpatia.

*SS**

Més tard hem sabut que l'amo de Muebles
Bauzá, un peix gros manacorí i un dels principals
accionistes de Manacor Comarcal, feia flamada contra
en Gabriel Veny l'endemà de la nostra bustiada a
Manacor. Va veure que la nostra és una revista seriosa
i documentada, que no atacarn ningú si no s'ho mereix
de bon de veres i que l'atac a la nostra revista
era totalment improcedent.

Xafarderies
cm cau simpática. 13e, també de vegades n'he regalats
només per emprenyar. Aquest xafarder el que no
veu amb bons ulls són aquests diaris i revistes de
partit per sistema, ho facin bé o malament, ataquen
un ajuntament, perquè són de contra-partit. Això no
m'agrada. Les coses s'han de dir i criticar, les bones
i les dolentes. I després que es fotin. S'ARENAL DE
MALLORCA ha criticat el PSOE, penó també quan Ramon
Agulló o Joan Montserrat han fet una cosa ben feta, com
és el cas del passeig de les Palmeres de s'Arenal, ho ha
aplaudit.

En Joan Mayo!, diputat del PSM, es va donar
de baixa porqué vàrem treure el president Canyelles a
la coberta. El que no va reconéixer és que, sense
cobrar res, un parell de números abans vàrem publicar
un escrit del GOB contra els urbanitzadors de Cala
Mondragó, amb foto del President inclosa. Un diari
no ha d'agradar a tothom. Aquell que vol estar bé amb
tothom no está bé amb ningú. Per publicar el "Puput

de cresta molla" hem tengut algunes baixes de
subscriptors i anunciants. Bé, i qué? Uns se n'han anat
i molts més han vengut i ja hem pogut fer un especial
de Manacor. Ah! i en Mayol que no es vulgui tornar a
subscriure d'aquí a uns mesos  perquè llavors no el
voldrem.

En Veny insisteix en el tema dels duros. A mi
no n'agraden els doblers, encara tenc uns principis i
cabòries, i ben content. Insistesc sempre que puc en
aquest tema perquè vull tirar a la cara d'aquells que
diuen que un diari en  català no té viabilitat económica,
que això és una mentidota. Aquest xafarder fa deu anys
que demostra que si es fa feina i es tenen idees un
dairi en català és viable fins i tot dins s'Arenal, on hi
ha una majoria de forasters. Si és possible fer una
revista en català aquí, encara més ho ha de ser a
Manacor, Inca, Palma o  Calvià. En Veny, quan diu que
si Manacor Comarcal fos en català ningú la llegiria, dóna
una excusa de mal pagador.

Perquè nosaltres no hem declarat la guerra
a Manacor Comarcal, com diu l'article pamfletari,
mentider i injuriós de Gabriel Veny. Anirem a Manacor
i hi estarem mentre faci falta, mentre no hi surtin
revistes escrites en la nostra llengua. Manacor, capital
de la normalització lingüística, segons n'Aina Moll,
necessita revistes en la seva Ilcrigua. Una ciutat amb
una escola de mallorquí nascuda l'any 1962, amb
escoles públiques catalanes, amb joves de fins a 26 anys
que a l'escola pública han après català... Una ciutat on
el mallorquí se sent per tot arreu i on els forasters van
pels racons i pinten menys que un llapis despuntat, és
un bon mercat per una revista mallorquina, escrita en
la llengua dels mallorquins.

Una bona idea que ja han tengut un grup de
manacorins, i que no són els de l'escola de mallorquí.
Un grup de manacorins que ens han demanat
assessorament i el tendran per fundar una revista
mallorquina a Manacor.

Perquè la majoria de manacorins i de
mallorquins n'estan farts, de  xoriços, traficants de
droga, vividors, gabrielvenys i altra xusma forastera
que ernprenya a la bona gent de per aquí. N'estan farts
de revistes en foraster que, a més de ser escrites en
una ¡lengua que no és la nostra, fan tot allò que poden
contra la llengua mallorquina.

Amb motiu d'un escrit d'aquest xafarder,
Gabriel Veny ha dit que S'ARENAL DE MALLORCA es ven
a qui el subvenciona o li posa publicitat. S'ARENAL DE
MALLORCA és una revista de tots els subscriptors,
lectors, col.laboradors, anunciants i meya  perquè la
dirigesc. Es de tots en conjunt i de cap en concret.
Malament per una revista si li falla un d'aquests
sectors. S'ARENAL DE MALLORCA no es ven a ningú. El
responsable de si es publica o no una cosa som jo, i
public el que em dóna la gana.

I també regal molts de diaris. Com que no tenc
cap obligació de fer-ho, només en regal a la gent que
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Petits anuncis
Aquests anuncis poden ser remesos a la nostra

redacció, Camí Pedreres 132. Tel. 265005 i a totes
les agencies de Publicitat.

Cada paraula, 10 pessetes.

CRISTALLERIA
LLUCMAJOR

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

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

LLUCMAJOR (Mallorca)

ANUNCIAU-VOS DE FRANC A S'ARENAL DE MALLORCA

Nom:
Cognom:

D.N.I.

THF:

ATENCIÓ
-Escriviu un sol anuncl por aupó.
-Usau l'otros majúsculos.
-Escriviu dins al raquadro al tozt.

Ompliu aquest aupó i anviau-lo a:
S'ARENAL DE MALLORCA: Comí do las Pedreros, 132 - 07600 -

SES CADENES DE S'ARENAL

15 DE MARÇ DE 1990
SArenal
41 de Mallorca  

BORSA
IMMOBILIARIA

VENC estudi a s'Arenal,
amoblat, terrassa amb vis-
tes al mar, 3.200.000. Mir
Amengua' 26 92 50

VENC pis 110 m2, balneari 8,
a 300 m. de la platija, 3
dormitoris, telèfon, placa de
goragte, vistes al mar,
8.500.000. Mir Amenguol 26
92 50

_ PISOS I XALETS
per llegar a la comarca

de,s'Arenal.
FIQUES SASTRE
BARCELO

Carrer Milà, 15.
Tel. 260649.

S'Arenal de Mallorca

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

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

PIS al Molinor, 124 metres
quadrats, 50 m de platja,
3 dormitoris, 2 banys, salo
menjador, cuino, rentadora,
tele, vídeo. 11.500.000 ptes.
Mir Amengual 26 92 50.

PIS a Sant Jordi, 110
metres quadrats, 3 dormi-
toris, armaris empotrats, 2
banys, sola menjador, cu-
ino, fusta de nord, parets
dillonts. 8.000.000 ptes. Mir
Amenguol 26 92 50.

RÚSTICA a Llucmajor, 2.000
metres quadrats, casa de
72 m2, 3 dormitoris, bany,
amoblot. Mir Amengual 2692
50.

IMMOBILIÀRIA

MIR-AMENGUAL
COMPRA-VENDA

LLOGUER DE TOTA
CLASSE DE BÉNS

IMMOBILIÁRIS

Carrer de Sant
Cristòfol, 16
Tel: 26 92 50

S 'ARENAL

VENDA solar a la Rápita, 602
m2, 8.000.000. Mir Amen-

gual 26 92 50

CERC solar, mínim 200
metres quadrats, a dins
s'Arenal. Tel. 26 14 26 i 74
0172. .
CONTESTADORS AUTO-
MATICS, telèfons sense
mans, telèfons sense fils.
ELECTRONICA EL GAU-
CHO. Carrer Mallorca, 2.
Tel. 263423.

OCASIó, Badia Blava, Solar
amb vistes al mar, 860 m2
amb plánols aprovats. Mir
Amengual 26 92 50

S'ARENAL, planta baixa no
sótil lliure, 100 m2 i terras-
sa, 8.400.000. Mir Amengua'
26 92 50

S'ARENAL, ótic 3 dormitoris,
omoblot, terrassa, vistes al
mar, placa de garatge opci-
onal, 7.850.000. Mir Amen-
gual 26 92 50

S'ESTANYOL, solar cèntric,
edificable, 275 m2, tancat,
5.250.000. Mir Amenguo' 26
92 50

TRASPAS discoteca en fun-
cionoment, amb molt de
renom, a s'Arenal. Informes
al telèfon 26 34 40.

ES TRASPASSA local a
primera línia de s'Arenal.
Lloguer de 25.000 ptes. Tel.
26 48 81.

S'ARENAL, llogom local per
cotxerio o magatzem, situat
darrera la sala de festes
Bavaria, prop del balneari 8.
Tel. 66 02 53 i 66 0552.
Llucmajor.

LLUCMAJOR, casa zona rús-
tica, a 1 km. del poble, tot
amoblot. Mir Amengua' 2692
50
APARTAMENTS o Badia Blava,
zona esportiva, de 1 i 2
habitacions, cuino, bany,
jardí, vistes ciares, des de
4.250.000. Mir Amenguol 26
92 50

ZONA LLUCMAJOR, una
quorterada i mitja, caseta,
ximenea, cisterna,
3.500.000. Mir Amengua! 26
92 50

ZONA LLUCMAJOR, uno
quarterada, ometlers, gar-
rovers, 1.000.000. Mir
Amengual 26 92 50

ZONA CAN PASTILLA, es llogo
apartament per mesos, tot
omoblat. Mir Amengual 2692
50

VENC pis a Sant Jordi, 3
dormitoris, 2 banys, armaris
empotrats, primero qualitat,
vistes ciares, 8.000.000. Mir
Amengua' 26 92 50

S'ESTANYOL, solar a Son
Bieló, 450 m2, edificable.
7.000.000. Mir Amengual 26
92 50

SANTA PONSA, a estrenar, 85
m2 i 87 de jardí, placa de
gorotge, ximenea, terrassa,
prop del Club Nàutic, petita
comunitat, 11.000.000. Mir
Amengua' 26 92 50

SOLAR a Calo Pi, 700 metres
quadrats. 2.000.000 ptes.
SOLAR a Cola Pi, 800 metres
quadrats. 2.500.000 ptes.
SOLAR o Cola Pi, 630 metres
quadrats. 2.000.000 ptes.
SOLAR o Cola Pi, 1.680
metres quadrats.
4.200.000 ptes. Mir Amen-
gua! 26 92 50.

TRASPAS local zona Progrés,
125 metres quadrats, dor-
mitori, bany, amoblat, apro-
piat per a bar. Mir Amengua'
26 92 50.

S'ARENAL, local comercial
zona ambulatori, 50 metres
quadrats, dormitori, bany,
sala menjador, cuino, semi-
amoblot. Mir Amengual 2692
50.

VILAFRANCA, 800 metres
quadrats, 110 de construits,
3 dormitoris, bany, sala
menjador, cuino, energia
solar. Mir Amenguol 26 92
50.

LLUCMAJOR, zona Ca
s'Hereu, guapa zona de
xalets, 10.000 metres de
terreny, caseta de como de
15 metres, s'hi pot edificar
cosa gran, es pot connectar
electricitat de GESA i telèfon.
3.600.000 ptes. Agencia
Immobiliária Bonnín Sansó.
20 00 07.

PORRERES, a 4 km del
poble, comí asfaltat, zona
tranquil.la, 9.000 metres,
ametlers i garrovers, petita
caseta de dues plantes,
dependències per a animals.
3.400.000 ptes. Agencia
lmmobiliária Bonnín Sonsó.
20 0007.

PIS a Llucmajor, zona Ron-
da, 130 metres quadrats, 3
dormitoris, 1 bany, sala
menojdor, cuino, ofis,
rebost. 7.500.000 ptes. Mir
Amenguo' 26 9250.

PIS a s'Estanyol, 110
metres quadrats, 3 dormi-
toris, armaris emportrots, 2
banys, sala menjador amb
ximenea, cuino, terraza,
portes de nord, tot de mar-
bre. Mir Amrngual 26 92 50.

LLUCMAJOR, 2.000 metres
quadrats, cosa legalitzada, 3
dormitoris, 1 bany, tot
amoblat. 9.000.000 ptes. Tel
26 92 50 Mir-Amenguol.

A 15 km de Palmo, cta.
Santa Maria-Pórtol, venc
hort de 3.200 metres qua-
drats, tancat, aigua i arbres
fruitals, safareig de 500 li-
tres, possibilitot de Ilum
elétrico. 5.000.000 ptes. Tel.
24 51 83.

LLUCMAJOR, venc finca a 2
km, 1 quarterada, aljub i
casa de pedía, tancat amb
paret. 1.500.000 ptes. Tel.
66 17 50.

CARRETERA s'Arenal, a 2 km
abans d'arribar o Llucmajor,
7.000 metres, arbrat, s'hi
pot edificar caseta.
1.900.000 ptes. Agencia
lmmobiliória Bonnín Sansó.
20 00 07.

LLUCMAJOR, travessia car-
retera de Campos, casa de 4
habitacions, menjador amb
ximenea, cuino, eletricitat
amb olternadora, 15.000
metres de terreny, depen-
dències per o cavalls, aljub.
8.500.000 ptes. Agéncia
Immobiliória Bonnín Sonsó.
20 00 07.

LLUCMAJOR, a 19 km de
Palmo, bonica cosa rústica
mallorquina de pedro, molt
bne conservada, 2 habita-
cions, bony complet, cuino,
menjador amb ximenea,
8.000 metres de terreny
tancat, prop de camí
asfaltat, arbrat, cisterna,
Ilum per placa solar i
alternador° de 220 v. Preu
10.000.000 ptes. Agència
Immobiliária Bonnín Sanó,
20 00 07.

LLUCMAJOR, Algaida i Sen-
celles, necessitam finques,
xalets i terrenys per gran
demanda de clients espa-
nyols i estrangers. Molts
d'anys d'experiència. Agèn-
cia Immobiliària Bonnín
Sansó. 20 00 07.

LLUCMAJOR, a la falda de
lo muntanya, finca de 4.200
metres, cultivable, petit
pinar, comí asfaltat, bones
vistes, s'hi pot edificar
caseta. 1.500.00 ptes.
Agencia Immobiliória Bon-
nín Sonsó. 20 00 07.

CERC coso per llagar a
s'Arenal o les Meravelles. 26
1008.

VENC 400 m2 . a Bella-
vista de s'Arenal. Petita
construcció, pou, electri-
citat. Vuit milions i mig
de pessetes.
Tlfs.:661098-268143

ANIMALS DE
COMPANYIA

CONSULTORI VETERINARI.
Carrer Exercit Espanyol,
23 - baixos. Tels: 491736 -
De dilluns 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.



!MIMO
-SERVICI OFICIAL-

TALLERS

CAÑELLAS - ROTGER

Plaga Reina NI'. Cristina, 12. TI!.: 268912 s'Arenal.
Carrer de I'llispanitat,19. TI!.: 660647 Llucmajor.

SERVEI AUTORITZAT

Tallers Antoni Rosselló 1
Ramis, S.L.

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

GANIVETERIA

Ordines
Ferreteria

Fabricació pròpia
cUlEs "Van, 1_28

660580
CV7620 1.-lialcrriajor

ESPÉORTS

LLUCMAJOR
Tennis - Futbol - Pesca -
Roba esportiva - Dunlop -

Macla - Karho
Carrer Francesc Moragues, 55

Tlf.: 660252. LLUCMAJOR

j'oca
SANEJAMENT* CAtEFACCIÓ * ENERGIA SOLAR *

INSTAL.LADOR

Puig
•

PASSEIG DE JAUME III, 3 - TU,: 660977
07620 LLUCMAJOR
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1	
ENTRE CAN PASTILLA i
s'Arenal, cerc nau indus-
trial o solar gran, per cons-
truir-n'hi una. Tel. 261246.

NECESSIT Magatzem,
casa vella o solar a Ses
Cadenes, Pil•larí 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.

PERRUOUERIL

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

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

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

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

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

VIATGES
VIATJES S'ARENAL

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

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

S 'Arenal.

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

VENDES
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.

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

TENC CAFtJJ1-

tors de cinturons, 4 mane-
quins de mig cos, 1 mostra-
dor, 1 expositor de bolsos, 1
joc de barres per penjar con-
fecció. Tlf.: 283430.

OUS FRESCS
de gallina rossa

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

Granja Acosta.
Llucmajor.

Tel. 660432.

LLIBR..7aA DE VERD EN
BLAU. 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!

VENC prestatgeries
metàl.liques per a comerços.
24 79 12

VOLEM VENDRE 2 rodes de
Talbot Horizon, c/ Amó,
70-1 Palma.

VENC llaüt menorquí de 30
pams, ben equipat, motor
Solé de 50 Hp, deix amarro-
ment. Tel. 24 3807, de 13
a 14 hores.

PERSONALS

VIUDA, 55 anys, casa,
bons estalvis, atractiva,
educada; voldria conèi-
xer senyor sense vicis i
que li agradi la casa per
a amistat seriosa.
710087.

JOVE, 178 d'alçada,
atractiu, estudis univer-
sitaris, 27 anys, cotxe;
voldria conèixer senyo-
reta guapa i simpática,
per a amistat seriosa.
Apt. 10.237 Palma.

VIUDA, 60 anys, since-
ra, visc en un poble; vol-
dria conèixer senyor bo
per a amistat sincera.
Apt. 10.093 Palma.

FUNCIONARI, 34 anys,
atractiu, moré, alt; vol-
dria conèixer al.lota
amorosa i atractiva, per
a fins matrimonials. Apt.
10.237 Palma.

SEPARAT, 45 anys, ros,
ulls verds, cotxe i pis;
voldria conèixer senyo-
reta, no importa el seu
estat civil, per a amistat
sincera. Apt. 10.093
Palma.

ESTUDIANT. 23 anys.
afta, rossa, simpática;
voldria conèixer jove
educat i sincer, per a
amistat seriosa i durado-
ra. Apt. 10.237 Palma.

ASTROLEG, 32 anys,
alt, robust; voldria conèi-
xer senyoreta bonica,
educada i que li agradi
l'astrologia per sortir i
dur una amistat seriosa.
Apt. 10.237 Palma.

OFICINISTA, 30 anys,
atractiu, bon nivell cultu-
ral; voldria conèixer sen-
yoreta atractiva, educa-
da, per una bona amistat
seriosa. 710087.

FADRINA, 28 anys, mo-
rena, alta, estudis supe-
riors, apartament; vol-
dria conèixer jove treba-
llador, senzill, alt, per a
fins seriosos. 247912.

PEDIATRA, 45 anys, alt,
atractiu, de bon cor; vol-
dria conèixer senyoreta
simpática i educada per
a amistat seriosa i fins
matrimonials. 710087.

ATS, 34 anys, fadrina,
de poble; voldria conèi-
xer jove d'uns 37 anys,
alt, educat i treballador,
per a amistat sincera i
fins seriosos. 710087.

PROFESSOR, 34 anys,
divorciat, sense vicis,
cotxe i barca; voldria co-
nèixer senyoreta alta,
educada, no importa el
seu estat civil, per a
amistat sincera. 247912.

FADRI de 30 anys,
de color, educat, 180
d'alçada, ben plantat T
amb l'esdevenidor resolt.
140.000 ptes al mes, cotxe
i pis. Voldria conèixer
dona sense fills, indifer-
ent estat civil, per fomar
una familia. La interessa-
da pot cridar al telèfon 71
00 87.

FORNER, 39 anys, simpàtic,
agradable, pis gran, bon
cotxe; si ets una (ilota
agradable, treballadora, • et
taré molt feliç. Per contactar
amb mi crida al telèfon 24
79 12.

SENYORA, 47 anys, modista,
nascudo a Eivissa, fadrina,
sense problemes econòmics,
casa i cotxe propis, som
educado, senzilla, alegre.
Voldria conéixer senyor
intel.ligent, amatent, culta,
per o fins seriosos. 24 7912.

SEPARADA legal, atractiva,
bona presència, carácter
alegre, voldria amistat for-
mal amb senyor fins a 48
anys, que sigui seriós, for-
mal, ordenat, bono presen-
cia. Fins seriosos. 24 79 12.

DONA de 18 a 40 anys, si vols
fer feina els capvespres,
telefona al 71 00 87 (130).
Correr d'Aragó, 70-1,
Palma.

EM VULL CASAR amb una
al.lota de 16 o 35 anys. Tenc
una bono posició, som alt i
tenc 29 anys. Escriu-me
aviat i et taré feliç. Apt.
10093 Palma.

MALLORQUí, fodrí, sense
mals vicis, 39 anys; cerc
mallorquina de 39 a 40 anys
sense mals vicis per o fins
seriosos. Correr Ploteria, 7,
2-2 Palma.

Vull contactar amb senyora
de 25 a 45 anys per fer
feines de netejo de lo casa,
5 dies al mes, els capves-
pres. Telefonar a hores
d'oficina al 71 00 87.

PENINSULAR, 58 anys, 178
d'alçada, ofició per l'esport,
música, dansa, propietari
d'immobles. Vull formar una
família. Voldria conèixer
dono que es senti sola, la
puc fer més feliç del que
s'imagina. 71 00 87.

[LICENCIADA en Física, 32
anys, professora de belles
arts, pis, cotxe, senzilla,
simpático; voldria conèixer
jove, fadrí, per amistat.
Educat, formal, de la meya
edat. 71 00 87.

ENGINYER tècnic, 48 anys,
pis, petita embarcació, es-
talvis, sense fills o cárrec
meu, m'agrada practicar
esports; voldria conèixer
dono de la meya edat,
amorosa i romántica. 24 79
12.

BAR PROPI, pis cotxe, estal-
vis, tota una vida per dovont,
home de mitjana edat, sen-
zill; cerc dona per la resto de
lo meya vida, fins matrimo-
nials. 27 79 90.

VIUDA amb 1 fill, alts guanys,
xalet propi, estudis universi-
taris, treball fix; m'agradaria
conèixer un home jove, for-
mal, amorós i comprensiu,
que sàpiga omplir la meya
vida. 27 79 90.

SEPARAT, 25 onys, alt, prim,
d'ulls verds, molt atractiu,
tenc neqoci propi, cotxe, pis,
peró em sent tot sol. Voldria
conèixer una ol.loto amo-
rosa, que em comprengui i
no tengui vicis. 24 79 12.

Petits anuncis
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SOM ESPECIALISTES
EN.XOT I PORCELLA
FE1M PRESSUPOSTS

PER A BATETJOS,
COMUNIONS I BODES
APARCAMENT PROPI

ELS DILLUNS
TANCAT

AVINGUDA DE
CARLES V - TEL.: 661117

LLUCMAJOR

Papereria FER130
Plastificacions de tot tipus

* Carnets * Documents
* Fotografíes * Cartes de restaurant

FOTOCOPIES
*Amplíacions i reduccions

* Multicópies
Carrer Lisboa, 6 - Canto', _da Trasim¿

Tif.: 260735 - s'Arenal
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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)710087.
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 tumbé 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 llar.
710087.

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

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,
1'65 d'alçada, vol conèixer
mallorquí fins a 29 anys.
Fins seriosos. Cridau al
710087.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SEPARADA, 44 anys, 1'76,
prima, atractiva, capital ele-
vat, elegant, bon cor. M'a-
gradaria fer amistat o for-
mar parella amb senyor de
50 a 55 anys. 277990.

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

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

PERRUQUER, 28 anys,
alt, more, bona presencia,
educat, formal, fadrí, som
bo, m'agrada passejar i la
vida tranquilla. Voldria co-
nèixer allota bona, senzi-
lla. 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, però estic molt sola,
necessit un company fidel,
educat, per conviure ple-
gats. Cridau al 710087.
Fins formals, seriosos.

SENYOR ADVOCAT, 65
anys, bona presencia, 172
d'alçada, prim. Estic sepa-
rat, tenc la vida resolta,
sense cap tipus de proble-
ma económic, però 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-
Iladora, a causa de la meya
feina no puc conèixer gaire
gent per estar moltes hores
ocupada. M'agradaria co-
nèixer 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 paró no pare-
Ila, interessada a conèixer-
me per tenir, de moment,
una bona amistat, només
has de cridar-me al
710087.

CRISTALLERIA
EL ESPEJO

VIDRERES
EMPLOMADES,

GRAVATS ARTÍSTICS,
VIDRES DE

SEGURETAT,
TANCAMENT DE
GALERIES AMB

ALUMINI I CRISTALL,
VIDRES I MIRALLS EN
GENERAL, MAMPARES

DE BANY.
CARRETERA DE
MANACOR, 428

CASABLANCA- TLF.: 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 cla-
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-
11, 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 fami-
lia. 710087.

ARIES, impulsiva, optimis-
ta, divertida; feina própia,
sense problemes; voldria
coneixen jove de fins a 33
anys per una possible his-
tória d'amor. 710087.

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

SÁrenal
4v de Mallorca

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,
intelligent, 180.000 al mes,
pis propi, xalet, i casa gran
a Eivissa. T'oferesc el meu
amor, la meya comprensió.
Senyor 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-
venidor; em falta amor, es-
timació; senyora / senyore-
ta formal, amb fins matri-
monials. 710087.

Arreglos

/114IMA
•211.	

ARREGLOS
DE PECES
DE VESTIR

EN PELL
Carrer Capita Ramonell

Boix, 40
Tel. 41 58 16

ES MOLINAR

PER ILLUMINAR
LA SEVA LLAR

ELÉCTRICA
NYEGOS
Jaume Balmes, 45
Telèfon 29 56 18

07004 Ciutat de Mallorca



BANCA
CALCULO

~VA

Academia

BARCELO

BOTIGA
CANINA «PET SHOW»

Tot per el benestar del
seu ca o moix

Alimentació, netetja
i higiene

Llits i juguetes

(recomanats pel Dr. Magrini)
CARRER DIEGO ZAFORTEZA, 29 (davant la Cafeterla Venus)

Balnearl 8
S'ARENAL DE MALLORCA

F ONTANERIA

ONTBLANC C.B.
ANTONIO ORDOREZ GARCIA

Abans FONTANERIA AMER

INSTAL LACIONS - VENDA DE MATERIAL SANITAR: -
CONTRAINCENDIS - PISCINES - CALEFACCIC,

Carrer Diego Zatorteza, 4 - Tel. 26 48 73 - 07600 S'ARENAL DE MALLORCA

S'Arenal
4, de Mallorca 15 DE MARÇ DE 1990  

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

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

FADRI, 24 anys, professió
important, 145.000 ptes. al
mes, pis i cotxe propis,
salut excellent, nacionali-
tat italiano - espanyola;
cerc senyoreta formal,
intelligent, per fins serio-

- sos. Apt. 10.237 (Palma).

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

INDUSTRIAL, 57 anys, es-
tatura mitjana, simpàtic,
natural de Cáceres, visc a
Palma, totes 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 Fenyor2
responsable. "".Y .

"

GASTRONOMIA
MESON LOS HERMA-
NOS. Nova direcció. Els
migdies menú a 550
ptes. Carretera Militar,
253. Tlf.: 268257 S'Are-
nal de Mallorca.

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.

Shrenal
4 de Mallorca

265005

EXPRES CAFETERIA.
Cuina mallorquina.
Menú a 500 ptes. Carrer
Bisbe Roig, 46. Tlf.:
662972. Llucmajor.

LA NECORA. Cuina ca-
talana i internacional.
Passeig Barceló i Mir. 11
Tlf.: 247272. Es Portit-
xol.

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

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

OS CANTEIROS RES-
TAURANT. A casa galega
do Ca'n Pastilla. Comidas
e vinhos galegos. Av. Bar-
tomeu Riutort, s/n. Tel.
262674 - Ca'n Pastilla.

CAFETERIA COSMOPO-
LITA. Pop a la galega. Pei-
xos, marisc i carns. Vinhos
da terra galega. Terra, 44
S'Arenal de Mallorca. Tel
263099.

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

RESTAURANT JAMAICA,
cuina mallorquina, especia-
litat en paelles. Carretera
Militar, davant l'ambulatori.
Tel. 262923. S'Arenal.
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. Cíu-
tat Jardí.
í ;03TAL MARACAIBO,
cuina mallorquina casola-
na. Devora les Escotes de
Can Ptihia. Tel. 26:3017.

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

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

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

RESTAURANT - TORRA-
DOR LLUCMAJOR. Xot i
porcella rostida. Avinguda
de Carles V, cantonada
Carretera de Campos Tel.
660e. 39 - Llucmajor.

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

SERVEIS
PROFESSIONALS

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

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

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

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

4131 55 - Son Ferriol.

Dona de fer feines s'ofereix
per hores 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.

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

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 experiencia. Tel.
266332.

JOIERIA
RELLOTGERIA

MARINA
CARRER, SALUT,  21

TEL: 262415
S'ARENAL DE
MALLORCA

IAIGES 2

brencE-i

Bitliets d'avió i de vaixell.
Vol* xárters.
Credivlatge.

Lloguer de cotxes.
Reserves per telèfon
entrega de bitllets a

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

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

MAGATZEM DE PINSOS,
adobs i cereals. Distribui-
dor de pinsos PIEMA. Avin-
guda del Cid. 77. Tel.
243725- Sc.:n Ferio!.

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

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

INSTAL.LACIONS elèctri-
ques i sanitàries
CE.JU.CB., instal.ladors
oficials de gas ciutat, propà
i butà. Carrer Marqués de
Tenerife, 77. Tel. 242593 -
Son Ferriol.
ALLOTA 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.
ELECTRONICA J. GAR-
CIES. Carrer Francesc
Frontera, 10. Tel. 264335-
Coll d'En Rabassa.
MATERIAL DE CONS-
TRUCCIO, rajoles i pavi-
mentació. JOSEP MARTI-
NEZ. Carrer Canonge M.
Rotger, 9. Tel. 260091.

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

AL.LOTA jove amb experi-
ència, s'ofereix per tre-
bollar els horabaixes. Estu-
dis: COU, idiomes, maneig
d'ordinador, nocions de
mecanografia. M'agrada
estor amb la gent (coro al
públic) i tenc moltes ganes
de treballar. Moite, tel. 41 64
45.

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 peles de vestir.
Carrer Torrent, 9 - S'Are-
nal. Tel. 265447.

BUGADERIA Super Clean,
rentam en sec i amb ¡agua,
mantes, cobelors 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 Mari-
cor, 391 - Son Ferriol. Te'.
270645.
ARREGLAM rentadores,
màquines registradores, rà-
dio -cassettes de cotxes,
porters electrònics. Elec-
tronica EL GAUCHO. Ca-
rrer Mallorca, 2. Telèfon:
263423.

Cercan-) persono que vulgui
formar societat o qualsevol
classe de negoci. Per
contactes, al tel. 24 79 12
i 27 42 43. Vespres i festius.
Apt. 10.237 Palma.

BORSA DEL
MOTOR

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

VENC Ford
Scort-Laser 1.300, PM-
AB. 600.000 ptes. Bon est.
Tel. 66 01 25.

Seat Ibiza, FM-N. 700.000
Pies. Panc'a Marbella, PM-
N, 530.000. Volkswagen
Polo, PM-N, 680.000. Seat
127, quatre portes, PM-P,
85.00C. Seat 127, PM-X
Fura, 75.000 Ptes. Telf.
248914 - Son Ferriol.

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

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

C. BALEARES,25.2

./.11 Arenal

T'oferim cursos de pro-
gramació en:

BASIC
dBASE III PLUS

COBOL
TURBO - PASCAL

TURBO - C
TURBO - BASIC

BASIC2
(el de l'AMSTRAD PC)

i de formació d'usuaris
en:

ABILITY 2000
OPEN ACCESS II

SYMPHONY
LOTUS 1-2-3.

LOCO SCRIPT.
A més d'un Ilarg 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. Ca-
rrer del Duc de Rubí, 3 -
Son Ferriol. Gimnástica de
manteniment, Karate,
Judo. Telf. 418709. Profes-
sors titulats.



Motocultors-Motoserres-Panellssolars

MERCHIL
ARMAS

Y SERVICIOS, S. A.FIAMM
BATERIAS- BOCINAS

Botiga:
Ronda Migjorn, 206
Tef. 66 09 26 Llucmajor

Tallers
Carrer Navarra, 1

Tel. 66 07 78 Llucmajor

almacenes
femenías

Almacenes Femenías, S.A. Materials de Construcció
POLÍGON DE L4 VICTORIA:

Gran Via A sima,' - Tels. 20 47 62 -204702  i 20 48 17
PALMA CENTRE:

Carrerd'Aragó,139 - Tels. 27 23 56 i 27 23 64
S'ARENAL:

Carrer de Diego Zajortew,1 - Tels. 49 15 58 - 49 16 11 i
49 16 50 - FAX: 49 15 58

LLUCMAJOR:
Ronda de Migjorn, sin.- Tels. 66 07 01 - FAX 20 69 98

El prestigi aconseguit per
ALMACENES Ih'EMF,NIAS

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

ALMACENES FEMENIAS
posa a la seva disposició tot tipus de

materials de construcció,
destacant les rajoles i paviments,

no només pels seus bellíssimsdissenys
sinó també per la gran varietat

d'estils que ens ofereix aquesta prestigiosa
firma mallorquina.

ALMACENES FEMENIAS
demostra la seva professionalitat

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

COLORAS
MODA

INFANTIL

C/. Des Vall, 107	 lt 66 27 26

LLUCMAJOR - MALLORCA

VENDA DE PISOS
A PALMA I A SON FERRIOL

Xalets adossats de luxe a Son Ferriol
Xalets amb piscina a Sa Cabaneta
Aparcaments i locals devora el Con-
sultori de s'Arenal

Construccions MOLL
Carrer Marqués de Tenerife, 71
Tel. 24 35 13 - SON FERRIOL

Mar de Mallorca gestiona els serveis de la Platja
de s'Arenal. Els seus accionistes són tots arena-
lers.

SArenal
de Mallorcatal 15 DE MARÇ DE 1990

Mar de Mallorca presenta una querella
contra Joaquín Melquizo

L'empresa Mar	 d'efectuar aquest suposar
de Mallorca, que es dedica	 frau a Hisenda.
a la gestió dels serveis	 També	 afirma
situats a les platges de	 que havia efectuat la
Can Pastilla i s'Arenal,	 denúncia davant Hisenda
ha decidit presentar una	 el passat mes de juliol de
querella judicial contra el 	 1989,	 interessant-se
seu ex-empleat Joaquín 	 després per les actua-
Melquizo, el qual va fer 	 cions en aquest sentit
dures acusacions contra	 dudes a	 terme per
l'entitat de defraudar	 Hisenda per investigar
I lisenda.	 aquestes acusacions.

Joaquín Melquizo
Sánchez ocupava un cár-

	
L'inspector en

rec de confiança a Mar
	 cap cap d'ilisenda ha

de Mallorca, des de les
	

declarat que no poden

pagines d'un diari ciutadá
	

donar detalls	 sobre

efectuà dures acusacions
	

l'assumpte, ja que el se-

de frau fiscal contra la
	 cret professional els obli

seva empresa, assegu-
	 ga a mantenir silenci

rant que es defraudaven
	 sobre les diligencies rea-

uns dos-cents milions de
	

litzades per la Inspecció

pessetes anuals, oferint
	

d'Hisenda. Així mateix,	 gurá que	 s'analitza	 sentada davant aquesta
detalls sobre la manera

	
l'inspector en cap asse-	 qualsevol denúncia pre-

	
delegació.

Més de 60 taxistes se concentren
a Son Banya

després d'aquests fets,
una seixantena de ta-
xistes es concentraren al
poblat de Son Banya soli-
daritzant-se amb el seu
company assaltat i exigid
als veins que els fossin
retornats dels doblers.
Posteriorment un veí de
Son 13anya els torna, peró
no es pogué detenir els
dos joves autors de

Més de seixanta
taxistes es concentraren
el passat dia 20 de febrer
al poblat de Son Banya per
protestar contra l'assat
patit per un company per
part de dos joves resi-
dents al poblat. Els fets
tengueren lloc devers les
tres de la matinada i el
conductor del taxi va ser
fermat i obligat a entre-
gar la recaptació.

Els taxistes de
Palma tenen previstes
altres mesures per fer
front a l'ona de robatoris
de qué han estat objecte
darrerament. El darrer
acte va ser protagonitzat
per dos joves gitanos que
feren aturar un taxi al
carrer de Manacor i de-
manaren al taxista que
els dugués a Son 13anya.
Quan arribaren al poblat,
un dels joves posa una
mocador a la boca del
taxista i s'apoderaren de
la recaptació d'aquest.
Després s'internaren dins
Son Banya.

lmmediatament



FÁBRICA DE JOIERIA

GAR AU
Plateria i

Rellotgeria

Gran
Exposició de

Rellotges
d'Antesala

Carrer del Born, 29
Davant l'Església
Tel. 66 04 03
LLUCMAJOR

1.4111.s

1L.,4 •Inn

MATALASSOS FLEX I PICOLÍN
MOBLES CLÀSSICS I MODERNS
Carrer del Bisbe Taxaquet, 28
Telf. 66 09 02
LLUCMAJOR

Q'lla)ser
	 95cieme;act

DETERGENCIAI
SI

DEPURACIO D'AIGUES
CARRER HISTORIADOR TERRASSA. 37

TLF.: 660469 - LLUCMAJOR

IMPREMTA

Orle
Tota classe d'impresos, de luxe,

comercials

i de propaganda

Carrer de Sa Fira, 10 - Tel 660310

LLUCMAJOR

Can Pastilla

Intervingut quasi un

Shrenai
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El	 Cuerpo
Nacional de Policia obrirà
una nova comissaria a
s'Arenal, en concrct vora
l'actual comissarria, a
l'edifici de l'Associació
di lotelers.

Aquesta	 nova
comissaria comptarà amb
una finestreta que
comunica a l'exterior des
d'on els policies realitza-
ran torns de vigilancia
continua. Davall de la
finestra	 hi	 haurá
l'entrada	 de	 vehicles
blindats, que conneciará

directament amb els ca-
	

Es preven que
	

sana es pretén descon-

labossos.	 Lambe disposará, mes en-
	 gestionar l'actual, que es

	

davant, d'una oficia de
	

veu	 massa sovint

	

recepció de documents i
	

col.lapasada per la gran

	

tramitació dels carnets
	

quantitat de gent que hi

	

d'identitat i passaports.	 acut per tramitar els

	

Amb aquesta nova cornis-
	

documents.

Nou judici a l'independentisme
(nota de premsa)

L'organització política Catalunya Lliure us comunica la reober-
tura d'un nou procés contra l'independentisme. Es tracta del judici
contra Josep Guia, Pau Carabal i Francesc Navarro, acusats els dos
primers de desórdenes públicos i el tercer de ultraje a la bandera.

Els fets pels quals són encausats, ocorregueren en la manifesta-
ció convocada per Acció Cultural del País Valencià a continuació de
l'Aplec del 25 d'abril, a Gandia, l'any 1983, on foren detinguts Fran-
cesc Navarro i Pau Carabal, els quals van ser posats en llibertat aquella
mateixa nit.

Les peticions fiscals, set anys després, són absolutament despro-
porcionades, atesa la poca transcendència dels fets, qualificats en
aquell moment per la premsa de incidentes de poca importancia. Es
demanen 6 anys de presó menor per a Francesc Navarro, que no arribà
a tocar la bandera espanyola del baleó de l'Ajuntament de Gandia,
2 anys de presó menor per a Pau Carabal, per exigir la llibertat del
company detingut, i 2 anys de presó menor per a Josep Guia, que
sense haver estat detingut ni inculpat per ningú en aquells moments,
figura en el procés com a conseqüència d'acusacions posteriors fetes
per la policia d'ocupació.

Per a Catalunya Lliure, es tracta d'un judici polític a l'indepen-
dentisme, un judici de cástic, on s'ha exculpat a Pere Mayor, atesa
la seva condició de parlamentari autonòmic (inicialment, també hi
era al sumari), i per contra, es procesa els independentistes, tot per
l'arribada d'un nou jutge d'ideologia  reaccionària i la intervenció d'un
fiscal que intenta, amb aquestes peticions desorbitades, criminalit-
zar, a través dels tres inculpats, el conjunt de l'independentisme.

València 24 de gener de 1990

S'Arenal de Mallorca

Nova comissaria de policia
a s'Arenal

quilo de
cocaïna

Membres del Cu-
erpo Nacional de Policia
han detingut un jove de
nacionalitat argentina al
qual se li requisaren 900
grams de cocaina. Els
fets tingueren lloc a Can
Pastilla i el servei es
pogué dur a terme grácies
a la confidencia d'un ciu-
tadà, el qual informa la
policia de la presencia
habitual de toxicómans
devers la zona.

La policia, des--
prés de muntar uiì servei
de vigilancia, procedí a la
detenció de Genaro A. C.,
de 28 anys d'edat. A
l'interior de la casa
d'aquest individu, la po-
licia hi pogué trobar els
900 grams de cocaína
amagats a diversos llocs,
així com una 'libreta
d'estalvis amb un saldo
superior al mig milió de
pessetes i un taló al por-



TINO"	 MENENIMS TODO TERRENO

OPERACIÓ TARDOR: SEGURETAT I ESTALVI

Servicl de pneumàtics
Joan Servera Mesquida
Ronda Migjorn, s/n
Tlf.: 660089. LLUCMAJOR

NEUMATICOS RADIALES PARA:  

SArenal
41, de Mallorca15 DE MARÇ DE 1990

Catalina María Sala,

mestra i escriptoraCATALINA M SAI \ I ARCELO 

Catalina Maria Sala i Parceló s mestra a
l'escola d'adults de Lluernajor i estudiant de Filologia
Catalana a la Universitat. Es confesa enamorada de la
seva professió perqué, diu, és una tasca difícil però
gratificant.

Na Catalina, a més de mestra és escriptora. lla
publicat dos llibres de poemes: "Santa Margalida al
Cor" (1987) i "Infantesa" (1988), aquest  mateix any
va guanyar el prerni Reina Amaba i el dessembre passat
publicó, amb el suport de la Conselleria de Cultura,
deu llibres de contes per a nins amb el títol de "La
paraula trobada". Ens diu que escrivia de petita, però
ho feia en castellà perquè a l'escola no li donaven cap
altra alternativa. "Santa Margalida al Cor" és per a ella
el principi d'una hita --per a la llengua, per a la
recerca del perfeccionarnent- i una il.lusió. Repre-
senta un cant a les coses simples -per() no per això
menys importants- que va trobar al poble de Santa
Margalida, quan hi exercia de mestra. El seu segon
¡libre, "Infantesa", es divideix en dues parts, la segona,
"Mentre jo escrivia (Amor)", inclou l'esmentat prerni
Reina Arnália i ha estat considerada la part  més
encertada de l'obra, com diu Josep Ma. Llornpart al
pròleg del ¡libre: "un tema tan Ilenegadis emir és el de
l'amor, rep un tractament contingut i admirable,
reflectint totes les tensions, però amb un accent líric
no gens descompassat, no gens barroer, manifestat

partir d'una actitud comparable a aquell  erotisme
desvergonyit i angelical alhora, agosarat i puríssim,
travessa, roent, la poesia de Salvat-Papasseit".

Quant a la col.lecció de contes "La paraula
trobada" (1989), a cada !libre 1 ha l'explicació d'un
ofici artesà i un poema d'un autor català, posat
sempre en boca d'un personatge, aquesta és la part més
formativa. La part de diversió també té la seva
irnportáncia en els contes, l'autora ha fet uns contes
on, a vegades, els nins són els personatges principals
i on els temes són moderns, corn per exemple:
- "Els cinc Reagge-Cucs": superfantóstics i marxosos,

que eren cinc cucs que estaven cansats de viure a
la terra i volien convertir- se en cantants de música
Reagge.

- "La princesa d'Argensa": una princesa molt moderna
que pilotava un helicòpter.
- "La rebel.lió dels accents": un bon dia els accents,
cansats que no els emprassin aixi com toca ter en un
rniting se n'anaren de la terra cap a accentuolóndia.
- "La filadora de la fantasia": on n'Adéu és un
personatge trist perquè sempre s'acomiada.

Aquests ¡libres de contes i de poesia es poden
trobar a les bones llibreries. A Ilucrnajor els trobareu
a la Llihrtria Roca, just davant l'Ajuntament.

RESTAURANT MESON
BADIA

SOM ESPECIALISTES EN MENJARS MALLORQUINS
PAELLES, PEIX I MARISC

TAMBÉ FEIM DINARS DE NEGOCIS,
BODES I COMUNIONS...

DEMANAU PRESUPOST SENSE COMPROMÍS

Carrer Admirall Salvador Moreno, s/n.
Tel. 74 11 91 - RADIA GRAN

Catalina Maria Sala i Barceló.



KIITTDIn
VESTIDS DE PRIMERA COMUNIO

ARTICLES

INFANTILS

LLISTES DE

NAIXEMENT

De O a 10 ANYS
Pl. Espanya, 46 - Tel. 66 18 59 • LLUCMAJOR (Mallorca)

Confecció a mida i
Models exclusius

Ronda Migjorn, 101
Tel. 66 14 96
LLUCMAJOR

E: MARIA J
Confección o medida y

Modelos exclusivos

Ron6o Megjorn, 101 '10 66 14 96
11061116i0I (Moliera')

Tenis Arena........

~ME

Eyo
GABINET MEDIC

ASSESSORAMENT I CONTROL FÍSIC-ESPORTIU
OBESITAT I CELULITIS

ORIENTACIÓ DIETÉTICA I DE NUTRICIO
LASERTERÁPIA

ACUPUNTURA I AURICULOPUNTURA
TRACTAMENT MÈDIC PERSONALITZAT DE LA

DESHABITUD AL TABAC
CONSULTA: DIMARTS I DUOUS

DOCTORA: MARGARIDA ARROM
TELS.: 263834 - 263112

PADLE TENNIS BADMINGTON

COMUNITAT AUTÓNOMA
DE LES

ILLES BALEARS

Quan el poble veu que els problemes se
solucionen més aviat,

Quan reclama més autogovern,

Quan els ciutadans senten com a pròpies
la seva cultura i la seva terra,

Quan lluiten tots junts per millorar la
qualitat de vida, els serveis públics i
l'ajuda als més necessitats,

Quan el poble balear reconeix que les
coses es fan millor des d'aquí,

Quan comprova que les institucions de la
nostra autonomia són més efectives,

És perquè hi ha un autèntic, un vertader
SENTIMENT DE POBLE

•
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FUSTERIA MÓJER, S.A.
EBANISTERIA* DECORACIÓ * PROJECTES

CTRA. LLUCMAJOR- S'ARENAL, KM. 1
TLF.: 660760 - 660108 - 660128

LLUCMAJOR (MALLORCA)                                            

CLINICA
DENTAL

Dra. Pilar Oto María
METGE ODONTÒLEG

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

Ulla tercera
part dels centres esco-
lars de les Balears
imparteix les classes en
català, segons les es-
tadístiques elaborades
per la Direcció General
d'Educació, dependent de
la Conselleria de Cultura.

Bartomeu Rot-
ger, responsable de la
DGE assenyala que "s'ha
de distingir entre
l'assignatura de català -
obligatòria a tots els
centres de les Balears-
¡ el fet que

s'impartesqui el progra-
ma en català".

Per altra banda,
fins al 1986, segons Bar-
tomeu Rotger, el precés
va ser gradual i lent, però
a partir d'aquesta data
"hi ha hagut una estirada
torta en aquest aspecte".
L'aprovació de la llei de
Normalització Lingüística
ha estat fonamental en
aquest sentit ja que per-

meté que molts de cent res
que volien donar les
classes en catalá ho po -
guessin fer més fàcilment.

Fins al moment,
a les Balears hi ha cent
trenta centres on
s'imparteix el programa
en català, corresponents
a diferents nivells educa-
tius; Pre-escolar, EGB,
BUP, FP i COU, mentre que
el cens total de centres
escolars a la comunitat
autónoma és de quatre -
cents.

Pel que fa a la
.distribució dels centres,
les illes de Mallorca i
Menorca són les que més
han avançat en aquest
aspecte, si bé a Mallorca
és sobretot la Part Fora -
na la que du la
davantera. Eivissa i For-
mentera van molt més
enrera, a les dues illes
només hi ha quatre cen-
tres que han cursat la
sol. licitud.

Ràdio Espigolera
Ha sortit una nova ràdio a Llucmajor, situada

a la rectoria. Per ara només emet els dissabtes i els
diumenges el capellà radia la missa en directe. La
junta gestora d'aquesta nova oferta radiofónica a
Llucmajor está formada per:
President: Joan Mora.
Vice-president: Antoni Homar.
Secretari: Jaume Serra.
Tresorer: Sebastià Rigo.
Vocals: Damià Fullana, Catalina Castell, Sebastià
Bonet, Jaume Salvà i Joan Josep Pérez.

El programa dels dissabtes de Ràdio Espigolera és
aquest:
10 hores: En Jaume i en Joan Josep fan un programa
musical jove.
12 hores: Persones i personatges.
12:30 hores: Noticies locals.
13 hores: Noticies comentades i música a càrrec de
na Catalina Castell.

hores: Bots i cabrioles, noticies i entrevistes de
caire esportiu a càrrec d'en Tomás Cantallops.
15 hores: Programa variat a  càrrec d'en Bernat i en
Sebastià.
Finalment, els diumenges, a partir de les nou del matí,
es radia la missa en directe.

Un terç dels centres escolars
fa les classes en català



El Rei Joan Corles i Jordi Pujol
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GAT 687

Bitllets d'avió I de barco a qualsevol lioc del món.
Descomptes especials per a carnet jove i pera jubilats.

La informática ens permet fer la reserva i la confirmació immediata
deis vostres bitllets d'avió o de vaixell a qualsévol Iloc del món.

Ja no cal anar a ciutat o a l'aeroport
per comprar els passatges

Ct María Antònia Salvà, 38- Tels. 26 74 50 - 54 -58
S'ARENAL
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E l País se nt tocar campanes i no
sap on sonen. És igual si el so
pot portar a desacreditar el

President de la Generalitat de Catalu-
nya, el seu personal o la institució que.
dirigeix.

La informació és tan inexacta gene-
ralment. tan atrabiliaria, manipulada
de tal manera, que recorda molt, per
l'estil i per les persones contra qui va
dirigida, la que es fotocopiava en cert
confidencial poc escrupolós d'un per-
sonatge que avui treballa per a la Di-
putació socialista.

La lectura sistemática, retallada i
analitzada de la premsa espanyola dó-
na un hit parade anticatalanista que el
darrer mes s'ha definit clarament:

—Es disputen el primer lloc del ran-
king El País i dues publicacions del
Grupo 16, Cambio 16 i Diario 16.

L'avantatge que duen aquests tres
mitjans als altres és de tal magnitud
que hom pot qualificar l'actitud
d'ABC i de Ya de comprensiva i la del
coratjós El Mundo, de simpatitzant.

—En el cas dels papers 16, l'antica-

talanisme es mes aviat caracterial.
Depèn d'on bufa el vent. El president
de l'esmentat grup passa ara per un
moment de visceralitat anticatalana
per?) demà, com ja ho va fer ahir, pot
canviar i obligar els seus redactors a
cantar els "Segadors" quan arribin a
treballar i a l'hora de plegar. I és ben
capaç ell mateix de repassar el Digui,
digui que es va fer comprar quan ca-
minava al costat de Miguel Roca. Re-
cents titulars —amb colossals bajana-
des sobre el pseudo-assumpte de Casi-
nos— i algun editorial sobre l'autode-
terminació del Diario, i també un
histèric article de la senyora de la dar-
rera página a Cambio indiquen l'estat
actual de la casa 16.

—El País va en canvi pel camí de la
paranoia sistemática i permanent. El
seu anticatalanisme és de naixença.
És una dèria tossuda, orteguiana, ja-
cobina i antiguada, tópica com un diá-
leg entre Bouvard i Pécuchet, insis-
tent i pesada com el discurs d'un ma-
níac, pallissa sense fi, d'un avorriment
letal. Va assolir un zénit al moment de

Les darreres cartes
escrites per Jordi
Pujol al Rei daten
de l'endemà dels

xiulets a S.M.

Banca Catalana i continua agafant
pels cabells del calb tot el que podria
desestabilitzar la Generalitat: afirma
que hi ha baralles entre el Secretari
General i el Conseller Gomis; asse-
gura que el President demana perdó al
Rei per haver permès que CiU voti
que Catalunya no renuncia al dret a
l'autodeterminació; pregona que Jor-
di Pujol s'ha abaixat els pantalons i ja
no diu el que deia, quan mai no ha
confós autodeterminació i indepen-
déncia i ha dit sempre que el que vol és
l'autonomia a la qual Catalunya té
dret constitucional. I un llarg etcétera
de manibres per l'estil.

D'independentistes també n'hi ha a
Catalunya, per?) no són a la Generali-
tat.

L'anticata-
lanisme de
''El País"

és de
naixença.

És una
dèria

tossuda i
orte-

guiana.

Jordi Pujol no ha escrit ara cap car-
ta al Rei. Ell mateix a la TV i la Gene-
ralitat en un comunicat ho han des-
mentit clarament. És a dir: amb parau-
les unívoques, que pot entendre qual-
sevol. No amb un llenguatge hermètic
que en propiciï les interpretacions.

El País però, que no rectifica mai,
com tampoc ho fan els galifardeus
malcriats, trobava l'endemà que les
paraules del President de la Generali-
tat Ii donaven la raó i que el comunicat
no era clar. Que es podia entendre
com una confessió de culpabilitat,
vaja.

7D pot revelar que les darreres car-
tes escrites per Jordi Pujol al Rei da-

ten de l'endemà dels xiulets a S.M. la
tarda del diluvi inaugural dels Mun-
dials d'Atletisme i de les goteres de
l'Estadi Olímpic.

També 7D pot afirmar que, en
aquella carta, Jordi Pujol no demana-
va perdó ni presentava excuses, sinó
que expressava el seu respecte perso-
nal i la seva estima a Joan Carles i a la
Reina. I el Rei va contestar a la carta
amb afecte d'amistat i sense esmentar
per res l'escàndol de l'Estadi que, per
cert, El País atribuïa a les Joventuts
de Convergència, sense cap mena de
prova, com fa sempre que es tracta
d'esquitxar el President, la Generali-
tat o el partit del govern.

Darrerament i pocs dies abans de
parlar de la tramesa d'aquestes cartes
inexistents, El País interpretava tam-
bé —i criticava amb aquell to de
sagristà ofès perquè la dona li ha fet
banyes— declaracions del conseller
de Cultura Joan Guitart a propòsit de
la destinació de les subvencions de la
seva competència.

Tot això fa pensar en un parell de
coses:

1/ Si aquest diari manipula i tergi-
versa notícies i fets que passen a Cata-
lunya mateix, és a dir, més a prop
impossible, com podem creure'l quan
escriu sobre França, els EUA, la Xina
o el Japó o, sense anar tan lluny, Eus-
kadi o Andalusia, on no té sucursal?

2/ Periodísticament parlant, i en
conseqüència, lingüística, Catalunya
és una nació colonitzada.

I és greu. És greu perquè no costa-
ria res treure's de sobre aquesta colo-
nització. Com? Llegint només premsa
en català. Del color polític que sigui.
Però en català. #

Xavier Domingo.
SET DIES
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Madrilenyisme periodístic

Alguns diaris madrilenys demostren gairebé a diari un odi parti-
dista per la Generalitat de Catalunya que els fa perdre tota
credibilitat. Pero') la campanya, a vegades purament anticatalana,
continua, i alguns arriben fins i tot a inventar-se cartes del presi-
dent Pujo! a S.M. el Rei. Es

El «Hit parade» anticatalanista
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Ronda de Ponent, cantonada Pere A. Mataró
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La Casa Catalana
de Palma celebra
el triomf a Sa
Rua d'enguany

Els socis de la
Casa Catalana de Palma
celebrà el triomf obtingut
a Sa Rua de 1990 amb la
carrossa "La Lluna".
Aquesta carrossa ha estat
confeccionada per un
centenar de persones de
totes les edats. Cal notar
que les dues-centes mil
pessetes del premi no
bastaren per sufragar les
despeses que s'invertiren
en la construcció de la
carrossa. De totes man-
eres, els socis de la Casa
Catalana estaven ben
contents amb el premi
i amb el reconeixement de
les hores de feina que
dedicaren a la confecció
de la carrossa "la [luna".

A la nova botiga de PREFAMA a la Ronda Mig-
jorn de Llucmajor vos atendran unes dependen-
tes ben maques.

SOM ESPECIALISTES EN:

• Electricitat de l'automobil
• Injecció gasolina
• Aire acondicionat
• Fret per a furgonetes
• Frens ABS
• Servici tècnic
• Eines BOSCH
• Lloguer de maquinària

Fácil aparcament

En Blai Pozo va guanyar cinc milions i mig i en Rafel Poza dos milions i mig
al cupé, del cecs la setmana passada. Na Carme Serra, al mig, és la reparti-
dora de la sort a la gent de s'Arenal.

Venda i assistència
técnica dels produdes

BOSCH
Automobil

BOSCH
Eines

BLAUPUNKT

Encalen tidors
JUNK ERS

Els antics propietaris del Meson Badia, de Badia Gran, s'han associat en
comunitat de bens amb en Fernando Lagos, el forner que per Nadal va treu-
re quaranta milions a la Loteria Nacional. No cal dir que, d'ara endavant, el
Meson Badia, anirà vent en popa i que no hi mancará res.
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ENS HEM POSAT AL DIA
Amb aquesta nova botiga a la Ronda
Migjorn de Llucmajor us oferim la como-
ditat d'un lloc modern i funcional on

satisfer les necessitats de la vostra llar

PREFLIffin
CERAMICAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Ajudem a construir

15 DE MARÇ DE 1990
S'Arenal
44‘y de Mallorca  
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Nicaragua
Han perdut els Sandinistes?
Han guanyat els EEUU?
Per molta de gent se fá dificil entendre que ha pas-

sat a Nicaragua, però una aproximació a la realitat
pot ajudar a entendre el resultat.

Desde que va caure Somoza (Aliat incondicional
dels EEUU), l'any 1979 l'administració Nord-
Americana ha fet tot el que ha pogut per impedir que
un pais arruinat per la dictadura i en més pocs habi-
tants que moltes ciutats europees (tres milions de
persones) decidís pel seu compte el propi futur.

Aixó vol dir, entre altres coses, mantenir durant
deu anys un exercit (La Contra), de aproximadament
set mil homes ben pagats amb un presupost multimi-
lionari que no sempre ha estat reconegut com es el
cas dels dolars del tràfic d'armes cap a kan.

Dins el contex de guerra amb els EEUU ha estat
un èxit deis Sandinistes el poder sobreviure com a
poble durant deu anys, però el cost ha estat l'aug-
ment de la pobresa, la misèria i la inflació més eleva-
da d'Amèrica dins aquesta darrera decada.

La por en el petit pais a que els EEUU (L'Estat
més poderos del Mon) continuas la guerra en cas de
guanyar els Sandinistes ha estat el xantatge que ha
deslluit el resultat de les eleccions.

Guillen': Ramis

També el president, Rafael Gómez, va fer acte
de presència al camp, després de la molesta operació
d'un call al seu peu dret que l'ha mantengut internat
dues setmanes a l'hospital. Des d'aquí feirri vots per
la seva rápida recuperació. (Fotos: Valeriano. Text:
A de V.)

FUTBOL U.D. ARENAL: La mare del vice-president del
Cati Mestres, és obsequiada amb un ram de

flors que li ofereix el capità del primer equip de la U.
I). Arenal. Tot molt bonic, entre somriures i cares
maques de les dones. llàstima que l'equip només pogués
cmpatar amb el cuer, el Santanyí.

Llucmajor

Organitzat el primer certamen
del Premi Galdent

l'empresa	de
rnaterials de construcció
Prefama s.a. ha covocat
el primer certamen del
Premi Galdent, amb
intenció d'estudiar i
promoure temes relaci
onats amb la ciutat de
Llucmajor i la cultura.

El premi será
anual i comptarà amb una
dotació de dues-centes
mil pessetes. Els treballs
s'hauran de presentar
abans del dia 31 d'agost
d'enguany. Els candidats
hauran de presentar un

terna sobre "Llucmajor i
els seus rnaterials de
construcció. Aspectes
geològics, històrics i tée-
nics".

Prefama sa., per
altra banda, instaurà
també, el passat mes de
gener, la Fundació Cul-
tural Prefama, el presi-
dent de la qual és Pau
Tomás, mentre que el
vice-president és Joan
Catany. Actualment es
tramita la seva inscripció
al Ministeri d'Educació i
Ciencia,

Aun pastisser

Sebastià Ballester
	

d'aconsellar
te vull dar l'enhorabona, 	 ben segur que a ca teva
sabent fer la pasta bona	 entra.
has sortit bon pastisser.

Amb paraules encertades
Començares fa molts

	
la gent se sol comentar

d'anys	 que per pastes variades,
amb tota amabilitat
	

coques dolces i amb ta-
i a la gent has agradat;
	

llades
això queda demostrat
	

a ca leva han de comprar.
estant aquí on pertanys.

Amb propaganda i elogi
Avui ja ets popular 	 som escrit aquest glosat,
a molts de llocs per ven- 	 explicant la veritat
dre,	 per lo tant, som testimo-
molta de gent ve a com-	 ni.
prar
i	 si	 qualcun	 has

	
F,scandell

1 La pobláció del món
creix cada dia en unes
260.000 persones

MANILA — La població mundial
augmenta una mitjana de tres perso-
nes cada segon, cosa que suposa un
creixement de 260.000 individus cada
dia. Aquest creixement fará que a fi-
nals del pròxim segle la població mun-
dial sigui aproximadament de 14.000
milions. segons va declarar en una
conferencia internacional sobre mit-
jans de comunicació, a Manila, el di-
rector del fons de l'ONU per la  pobla-
ció (UNFPA). Nafis Sadik. (Efe)

SÁrenal
de Mallorca

Tel.: 265005

ATLETISME: L'entrenador arenaler Manolo Blanco
Torrero está triomfant a nivel] nacional amb els seus
atletes, a més de seguir sent el líder de les Illes. Penya,
el felanitxer, ja és campió de les Balears de camp, als
dotze mil metres que sempre va domidar el mític
Domínguez. Mateu Canyelles segueix batent marques
a nivell nacional i es compta amb ell per a les
proves internacionals, fixat ja per un club madrileny,
el centre Blume.

Llàstima qué el nostre entrenador de
s'Arenal hagi de "guanyar els seus llorers" des d'un
club de Pollença. Quan tendrem el tantes vegades
promès poliesportiu de s'Arenal? Quan les forces vives
d'aquí treballaran per aquí i des d'aquí?

Després de visitar el senyor Madico i Xavier Real
-que porta això del poliesportiu- se'ns ha assegurat
que el projecte ja está aprovat. Quan començaran les
obres? Ens seguirem movent. (Foto: Valeriano. Text: A.
de V.)

S'Arenal de Mallorca

Detenció de tres
clavelleres

	Tres dones, de	 autores	 de	 diverses

	

29, 42 i 43 anys d'edat, 	 sustraccions de carteres

	

han estat detingudes per	 a turistes que passejaven

	

la policia de s'Arenal
	

per la zona. Així mateix,

	

acusades de robar als
	

han estat reconegudes

	

estrangers mitjançant el
	

per algunes de les seves

	

procediment del clavell.	 víctimes.
Se les acusa de ser les
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Carles López, professor de
Taekwondo al gimnits Son Ved

Tots els participants al torneig arnb l'alcaldable Damià, el qual sosté el bell trofeu
del guanyador. Qui no fa més és perquè no pot. Ja m'agradaria, a mi, participar
i no només fer la fotografia. Penó han de ser policies per apuntar-s'hi.

El guanyador del torneig rebent la tarta de mans del
"delfí" de Pere Canals, el seu fill major, Andreu. A la
dreta, Joan Oliver, segon classificat i organitzador de la
festa. El guanyador, Joan Mulet, a l'esquerra, encara és
fadrí.

El .passat dia 17
de febrer, lequip de
competició sénior i teme-
ni del Gimnàs Son Verí,
amb el seu professor
Carles López al capdavant,
obtingueren una segona
posició a la classificació
general per equips del
trofeu Porreres, organit-
zat per l'ABEAM al polies-
portiu de San Fernando,
de Palma.

Els components
de l'equip són: Ma. Amor
Gredilla, Wilfred Gómez,
Vicenç Riera, Caries Riera,
Xavier Muñoz, Gabriel
Parets, F'rancesc Busta-
mante i Josep Maria Na-
varro. Carles Navarro va
vuit anys que es dedica al
taekwondo i amb ell
mantinguérem aquestes
paraules:

- ¿Quin grau i
quins títols tens en
aquesta disciplina?

- Som cinturó
negre, segon Dan. He estat
cinc vegades campió de
les Balears,	 campió

.d'Espanya dues vegades,
internacional i membre
de la selecció espanyola
els anys 1987 i 1988, a
més d'altres guardons
esportius del taekwondo.

- Fa un any i mig
que imparteixes classes
de taekwondo al Gimnàs
Son Verí, ¿quina és la teva
opinió com a mestre sobre

el gimas?
Cree que,

aquest gimnàs, com a tal,
és impressionant. Per les
seves instal.lacions,
atencions, bons ma-
terials, preocupacions
sobre el client i , sobretot,
el ritme d'evolució de
l'alumnat, que és molt
positiu.

- ¿I la teva opi-
nió sobre els alumnes?

- Satisfactória
personalment i progres-
siva conjuntament. Tots
els alumnes posen molt
d'interès per aprendre i
això es reflecteix en els
resultats, tant pel que fa
alas adults com als al.lots
és tot molt positiu, so-
bretot als campionats.
Fins i tot hem arribat a un
primer lloc per equips al
campionat infantil.

- Entrant ja
dins el taekwondo com a
art marcial, ¿com in-
flueix sobre la gent adulta
i sobre els al.lots?

- El taekwondo
té dues facetes a desta-
car. Un és, com tu bé has
dit, la de l'art marcial i
l'altra la de l'esport. Pel
que fa a la gent adulta, el
taekwondo és principal-
ment un esport amb el
qual es mantenen en
forma físicament, a part
d'aprendre a defensar-
se. En els al.lots el taek-

wondo és molt positiu, ja
que enforteix els músculs,
coordina el cos, els fa
agafar quilibri i cerca un
bon camí a la vida ja que,
al cap i a la fi, el que
s'aprèn és a defensar-se.

- ¿Això vol dir
que l'al.lot que practica el
taekwondo no va cercant
bregues?

- No, no en
cerca, tot el contrari. Al
gimnàs aprenen a tenir
confiança en ells matei-
xos, però també aprenen
a evitar les bregues i a
usar l'autodefensa en cas
de perill personal.

- ¿Vols dir amb
això que el taekwondo vol
convertir	 la persona
agressiva o nerviosa en
una persona tranquil.la i
relaxada i que només
mostri la seva agressivitat
com a darrer recurs?

- Sí, efectiva-
ment. La gent impulsiva
es descarrega al gimnàs
i al carrer és completa-
ment diferent. Al gimnàs,
la gent s'evadeix de la
rutina quotidiana i es
concentra en un altre
món diferent intentant
oblidar els problemes
personals.

- Moltes grades,
Carles, i esperem que
continuareu recollint tri-
omfs per al Gimnàs Son
Verí.

Shrenal
49 de Mallorca

Amb el 'sistema
de lligueta (tots contra
tots) s'ha estat jugant el
I Torneig de Tennis des de
finals de novembre pas-
sat fins al 17 de febrer
d'enguany.

Els trofeus i les
medalles als guanyadors
s'entregaren al sopar
d'amistat que es va fer en
acabar el.-terneig„ La
policia municipal són un
grapat de gent jove a qui
els va la marxa i que
d'alguna manera han
d'anar cremant energies.
I quina manera millor

Tennis Son Verí

Primer torneig de tenis de la
Policía Municipal de Llucmajor

que fent esport, en aquest
cas el tennis?

Els guanyadors d'aquest I
Torneig són:
Primer: Joan Mulet, "To-
folet".
Segon: Joan Oliver, "Gra-
nete".
Tercer: Guillem Llompart.
Quart Pere Maimó.
Cinquè: Esteve Amer.
Sisé: Joan Rabassa.

Amb poques pa-
raules, el guanyador es
defineix així: 28 anys,
primer torneig en qué
participa i guanya, puja

ràpidament a la xarxa i
té una volea contundent.
"Passa que és molt pu-
nyetero", diuen els com-
panys, i Joan Oliver, or-
ganitzador del torneig,
remata dient que "a mí
em va guanyar per...
vaja".

Molt bon humor i
un bon sopar. Tot això, ja
ho. hem dit,- a Tennis
Arenal 1 sota
l'organització de la Policia
Municipal de Llucmajor.
Fins una altra, amics.
(Fotos: Valeriano. Text: A.
de V.)	
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