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Són les Go-Go Girls de la Discoteca Joy de s'Arenal en una de les seves
exhibicions durant l'estiu passat. Ben prest, tornaran
per alegrar les nits arenaleres. Foto Valeriano.

La directiva del Club de Futbol Rotlet. D'esquerra a dreta són aquets: Can-
dela, Simó, Rojas, José, Diego, Paco (entrenador), Fullana (president) i
Tófol (secretari).
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De dimarts a dIssabtesa partir de les 10' 30

DUO ADDAGGIO
Divendres y dissabtes

GRAN ORQUESTRA MANHATAN
i els seus «mariachis»

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

Jo, que respecto les creences religioses, sóc home de
mànega ampla, però no per això estic exempte d'un
gran respecte pel qui manté aquestes creences durant
el passat mes d'abril. Sí! Quan els cristians celebren
la Setmana Santa, he reflexionat sobre moltes coses,
sobre molts temes, és clar que tots  cus molt propers
al nostre terrer, i és que prefereixo no complicar-me
la vida amb coses del més enllà.

Cree que la reflexió és, durant la Setmana Santa,
més enriquidora, perquè dels diversos discursos
emesos per qui es creu autoritzat a fer-los ---en
aquest cas, molts servidors clericals-- em fa la cosa
que són només discursos per a la galeria. Que en
el fons també aquests pobladors del món són tan
humans com els altres i que una cosa és predicar amb
la parauala i una altra de molt diferent és fer-ho amb
l'exemple.

Fa unes guantes setmanes, Antonio Gala, arrissava
el ris quan en un interessant article enfocava la
hipocresia, penó no aquesta de la qual hom discuteix
a diari, ficant-se la por en el cos i no deixant que
la camisa ens arribi al coll. No. Ell tractava d'una
altra hipocresia: la sexual.

I després de llegir la seva columna, dones em
vingué una reflexió tal vegada profunda. Vaig pensar en
el que és bo i en el que és dolent, en el que és lícit
i en el que és il.lícit, i també vaig pensar en la sexualitat
i en l'amor. I també jo, com Gala, em vaig dir que
hi ha molta hipocresia sexual i moltes ganes de posar
portes al camp de la relacions entre els homes i les
dones.

Remembrant dins la meya testa, recordo amb un
cert esglai aquelles tristes setmanes santes de la
meya adolescencia, on ens empastissaven una i altra
vegada dient-nos que el sexe era quelcom de perillós,
que la plenitud de l'home era en les seves relacions dins
del matrimoni indissoluble. Que els homes i les dones
naixeren per a pecar i que només mirar-se ja ho era.

Però home! Quants matrimonis hagueren de viure
unes relacions desastroses per culpa d'unes
ensenyances tan restrictives? Em poden dir si no era
pura hipocresia sexual el fet de ficar-nos dins el
llit amb una senyora que no ens estimulava? O a
la inversa, la senyora que té un marit per fer l'amor
un cop a la setmana, naturalment amb el llum apagat
i sempre pensant que aquestes curtes relacions sexuals
es mantenen per tenir descendencia.

Ilipócrites, això és el que som. I encara que cada dia
ho som menys, encara ho som. I és que el dany que
ha provocat durant tantes generacions un puritanisme
arcaic ha causat molt de mal. Mal a l'esperit, que és
un dels pitjors mals.

Ara ser' fins i tot graciosos les asseveracions
draconianos que es deien anys enrera i que es segueixen
dient, tancant els ulls a la realitat actual. Que
la masturbació concluía irremeiablement a un sanatori
per a tuberculosos -- els experts (sic) creieri que la
masturbació era tan sols masculina--. O que les
relacions sexuaís fora d'un matrimoni que no funcio-
nava eren pesta i que aquests excessos acabaven
amb la civilització occidental.

Tal vegada sense aquestes hipòcrites asseveracions,
si als nostres adolescents, si a nosaltres durant la
nostra pubertat, sons hagués ensenyat qué era el sexe
en llibertat, no haurien existit tants casos de
frustracions sexuals. Si. De milers de frustrats i
frustrades que amb una bona educació sexual haurien
estat persones completament felices.

En fi, que reflexionin aquells que diuen viure
plenament la Setmana Santa i la seva Fe. Jo de veritat
que ho he fet, i n'he tret la conclusió que en aquest
món no hi ha ni bo ni dolent, ni bé ni mal, que les
relacions entre horno i dona en tots els seus aspectes
--també en el sexual- - són cosa gratificant i normal.
1 que el que s'ha de fer és deixar de tenir por a la
llibertat. I llibertat és que dins un cert ordre, cada ser
hirma visqui la seva sexualitat: compartida,  solitària,
homosexual. La resta és pura hipocresia i ganes de
fastiguejar.

L'última pregunta que rulo fet és si el món no será
dels hipòcrites... Terrorífic.

Manolo Manion

Religiositat i sexe: reflexions terrenals



Tota la planta conté una oli
esséncial d'apiol i miristicina.

Molta de gent deixa el jue-
vert a la vorera del plat pen-
sant que simplement és una
decoració. El juevert conté 80
mgrs. de provitamina A per
100 grs., endemés de vitami-
na 131, 132, PP, i 200 mgrs. de
vitamina C sense oblidar la
vitamina E. També és molt
ric en minerals com fòsfor,
calci, ferro i sofre.

Coneixem molt bé les seves
propietats aromàtiques, però
no és de menyesprear les
seves qualitats curatives ni la
seva utilitat en receptes de
bellesa.

El julivert és antianémic,
favoreix la formació de glò-
buls rojos i revitalitza. És en-
domes aperitiu i estimulant, i
grades a la seva vitamina C
té un alt poder antiescorbútic
(que ajuda molt a combatre
els costipats).

Per tant, és molt bo inclou-
re'l abundantment cruu i
picat en les ensalades i beu-

rc'l en infusió. La infusió de
juevert és aconsellable en re-
tenció d'orina, arenes, gota,
reuma i celulitis. Es prendrà
una tassa després de les
menjades. El suc fresc de jue-
vert mesclat amb llet calenta
i pres abans d'anar a dormir
permet l'expectoració fácil en
cas de costipat i bronquitis.

Per fer el suc, es capola en
el morter 30 grs. de juevert
fresc, es desuca el suc amb
una gassa i es barreja amb
un quart de litre de llet ben
calenta endolcint-la amb mel.

Les Ilavors són emmenago-
gues o sia, afavoreix el fluix
menstrual de les dones i
també el regularitza. Segons
Leclerc, l'apiol exerceix una
acció mitjançant el sistema
nirviós damunt l'aparell cir-
culatori que s'expressa per
fenómens de congestió vescu-
lar, al mateix temps que con-
tracte la bufeta, del budell i
de l'úter. Diu també Leclerc
que també quasi desapareix
els dolors de la menstruació i

que inclús poden ajudar a
lleugerar les contraccions del
part.

Per regularitzar el cicle
menstrual és aconsellable
una tassa o dues diàries d'in-
fusió a raó de 100 grams de
llavors per litre d'aigua. Es
pot substituir per tres culla-
rades de suc fresc diàries que
es prendran una setmana
abans de la previsible mens-
truació.

En casos de picades d'in-
sectes o de cops es posen
compresas de suc fresc. Es
capola un bon manat de jue-

vert fresc dins el morter i es
suca amb una gassa.

Una altra manera més rápi-
da és capolar les fulles de
juevert i posar-les directa-
ment damunt les picadures o
cops, a modo de cataplasma,
i es mantindrà amb un emba-
natge.

En cas de conjuntivitis (in-
flamació de les pipelles), fer
banys d'ulls amb una infusió
concentrada de juevert o
aplicar compreses tebes de la
mateixa infusió o millor en-
cara són les compreses del
suc fresc.

juevert

PER ELS CABELLS I CUTIS
S'obtindrá una loció capil.lar motl eficaç deixant macerar

per espai d'una setmana en alcohol rebaixant a 40 graus un
manat de juevert i un manat d'ortigues. S'utilitzarà diaria-
ment per donar fregues a la pell del crani.

Per netejar el cutis s'utilitza una infusió teba de juevert cbm
a loció per a banys a la cara, la dosi és d'un manadet de jue-
vert per litre d'aigua.

Bartomeu Català
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El beneficiósLa virginitat
PERE CULLELL

S i d'entre els que vivim per
aquestes terres queda algú que
encara és capaç de defensar la

pretesa coherencia del progrés de la
humanitat. més valdria deixar-lo
viure feliç i no donar-li el disgust de
mostrar-1i les coses tal com són. Si
alguna llei social funciona és la del
pendo!, aquella que fa que la majo-
ria dels països comunistes votin ara
partits conservadors, aquella que
converteix els fumadors empedreits
en autèntics inquisidors de la nicoti-
na, la que transforma els crítics 4 la
televisió en crítics de televisió.

Fa quatre dies, els fills volien
marxar de casa com més aviat mi-
llor, aconseguir la independencia al
preu que fos. Avui no hi ha qui els
faci fora. No fa pas tant de temps,
gairebé tota la intel.lectualitat era
comunista, arrenglerada metódica-
ment en tota mena de faccions mati-
sades: leninistes, trotskistes, stalinis-
tes, maoistes... Avui ningú no ha
tingut el gust de ser presentat a Karl
Marx, i ignora qui ha posat aquell
full ciclostilat amb una falç i un
martell dins del volum de les obres
completes de Jean - Paul Sartre.
Abans-d'ahir semblava que homes i
dones havien quedat pràcticament
igualats pel que fa als seus drets.
Ara resulta que tres de cada quatre
joves entre 19 i 24 anys consideren
que les dones han d'arribar verges al
matrimoni.

Ho diu una enquesta que ha fet la
Universitat de Barcelona. Per - ser
exactes, el 68 per cent dels enques-
tats són partidaris d'aquesta opció. I
no són els únics. Un estudi similar
fet a Italia per la revista Panorama
dóna si fa o no fa el mateix resultat.
però afegint-hi una dada de les que
fan pensar: pràcticament un cente-
nar d'italianes a l'any recupera la
virginitat perduda mitjançant una
operació de cirurgia estética. ¿Ho
fan per conviccions pe:sonals? ¿Pot-
ser per no donar un disgust a la seva
parella? ¿És una moda que torna?

Des del departarnent de psicologia

social de la Universitat de Barcelona
s'assenyalen un parell de tendencies
preocupants: una moral que aspira a
guanyar diners i deixa el plaer en un
rang inferior, i la falta d'un esperit
crític que, per no qüestionar. ni es
planteja l'absencia del plaer. Dit
d'una altra manera, si fa quatre
o potser uns quants més, The Beat-
les cantaven "all	 'leed is love - i
The Rolling Stones reclamaven
tisfaction - ara el jovent no está ni
per orgues ni per òrgans i va de cara
a la pela.

Es miren tendrament. perqué en
Cupido no para de llançar sagetes
enverinades. S'agafen de les mans i
somnien qué faran quan siguin
grans. Potser arribaran a passar tota
una tarda a la discoteca, no per bus-
car un racó fose, ni òbviament per
parlar de res, és impossible. S'obser-
varan, podran comparar-se amb
d'altres parelles, i sortiran satisfets
en comprovar que són els més bo-
nics. L'altre dia una noia joveneta.
amb cara de voler-se menjar el món.
presumia d'haver -se enrotllat cinc
xicots l'estiu passat. Aixó volia dir.
en realitat. que havia anal a passejar
amb cinc nens diferents i que amb
prou feines els que la pretenien van
poder aconseguir res més que som-
riures complaents a cada taronjada
que la convidaven. Una insinuació
agosarada s'hauria trobat amb un

qué Chas cregut que sóc, jo?".
La perspectiva de considerar que

el model a seguir ara és el del Capi-
tán Trueno i la princesa Sigrid de
Thule, tota la vida fidels en un amor
intangible que mai va trobar l'escalf
ni d'un peló petit. és més aviat de-
sencisadora. Res no fóra de Romeo i
de Julieta si haguessin posat la virgi-
nitat com a penyora d'un amor tan
foll. ¿O és que si la noia se n'hagués
anat al 'lit anteriorment arnb un al-
tre xicot, ell no l'hauria estimada
fins arribar a l'extrem de suicidarse
en creure-la morta?

Tres de cada quatre joves. nois i
noies, consideren qtie no.

Els joves s'assemblen massa als adults
Una afirmació i una valoració. Una afirmació treta d'un informe socioló-

gig d'una Fundara .), que fa anys que fa enquestes als joves. Un trehall que és
de fiar. La valoració, que traspua el títol, és crítica respecte d'uns i d'al-
tres. Les respostes dels joves semblen reflexar el món dels adults. I això
a algú u semblarà meravellós: a imatge i a semblança dels pares. A mi ncl
m'ho sembla tant . Almenys és inquietant.

Els joves semblen ben contents amb el sistema. Les agrada el capita-
lisme (el nom és un poc gros) i les encanta el so dels diners. ¿Solament
a ells? Als de l'Est sembla que també. Mentre no vegin una altra cosa, els
joves pensaran que el futur se farà des de la competitivitat, la informática,
el marketing, la publicitat, els bancs, els yuppis... Títols. Másters, idio-
mes... Vendre. «Res d'idealismes, romanticismes... Has d'arribar el primer
i pegar dues vegades».

Els joves semblen desencantats de la política, principalment de «cel-
ta» política. Res d'estrany. Amb tants de casos contemplats poc edificants
se n'allunyen. O entren pel camí de la política per escalar posicions so-

cials i econòmiques. No és gens estrany que els joves no vulguin sentir
parlar de cap tipus de militància, de feina compromesa i de servei als al-
tres. Certament no passa així a tothom; a moltíssims sí. Ara bé, ¿No passa
el mateix als Adults?

Els jovesi sembla que no es maten per la cultura, la lectura, etc. ¿I elti
adults? De l'éspectacle n'hem fet un estil de vida. Nins cinc hores dañe:5
davant el televisor. ¿De qui és la culpa? Ells es queden més temps a la
casa paterna: per díficultats socials i per necessitats econòmiques. Entre
passotisme i tolerancia hem afluixat molts de perns. Prefereixen el dure,
els amics, el , sexe, les discoteques, els bars... ¿A on queda l'austeritat,
feina ben fetl, desinteressada, el demà coHectiu, etc.? Però així no ho són
solament els loves. També els adults.

L'informe sobre la juventut eTIS diu molt com som els grans. Ells son
els «nostres fills», però convendria que no s'assemblassin tant als pares.

Bartomeu Bentlásar
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t lb) coneixement elar de l'enemic és imprescindible a
l'hora de plantejar la resistencia I organitzar la con-
traofensiva. Espanya en aquests moments está
desplaçant terra catalana iota la xusma dels barris
baixos de Castella i Andalusia: delinqüents, carteristes,
lladres, assassins, xoriços, criminals, proxenetes, nar-
cotralicants etc. Amb aquesta operació Madrid per-
segueix dos objectius: 1) Utilitzar el lumpen per in-
timidar la població indígena, i 2) Al moment decisiu fer-
los servir com a agents de sabotatge i provocar esvalots
incontrolats a fi de desprestigiar l'independentisme
català clavan( l'opinió internacional. Ja a principis del
segle XX, el poder central envià de sotamà a Barcelona
un agitador andalús, espavilat i sense escrúpols com
pocs, amb el nom de Lerroux per minar la reraguarda
catalana i organitzar la quinta columna. Durant la II
República espanyola, els agitadors d'ofici a. sou
d'Espanya aconseguiren arrossegar Catalunya cap a un
conflicte civil que hauria de culminar en la divisió dels
propis catalans i en la catástrofe de 1939. Cal esser un
cec inguarible per no adonar-se'n: els colonitzadors
espanyols podran esser de dretes o d'esquerres, ara bé,
quan han d'envestir contra Catalunya tots fan una pinya
compacta. L'abril de 1931 "la CNT havia manifestat de
seguida que no estava disposada a donar suport a una
República Catalana sobirana en conflicte amb Madrid.
Fins i tot quan la qüestió es donava per solucionada,
un ple cenetista de Madrid digué que la CNT
s'oposaria amb les armes a qualsevol intent separatis-
ta. Els delegats catalans, tot i la seva hegemonia
numérica, hagueren de sotmetre'sa aquesta declaració
espanyolista" (1). La táctica que Espanya ha emprat
amb més freqüència per mantenir esclafada Catalunya,
ja la trobam ben explícita en les recomanacions que el
Conde Duque de Olivares va fer a Felipe IV: com
veurem es tracta de provocar avalots a la reraguarda i
després presentar l'exèrcit espanyol com el pacificador
que desintcressadament ve a posar ordre i pau a les
colònies. A propòsit d'aquest estratagema, l'historiador
Ferran Soldevila va escriure: "Quant als procediments
per a obtenir aquest resultat, Olivares hauria adules
els pacífics, però no els creia eficaços. Per això es
decantava cap als violents: l'anada amb el rei amb
exèrcit al país que calgués sotmetre, la provocad() 
d'un tumulto popular grande" i, llavors, "como por
nueva conquista, asentar y disponer las leyes en la con-
formidad de las de Castilla y de esta manera irlo
ejecutando en los otros reinos" (2).

Tota potencia estrangera que vol conquistar o man-
tenir una colònia, pretén justificar els seus actes, per
brutals que siguin, davant l'opinió internacional. No és
estrany, dones, que el missatge que els dirigents lituans
han adreçat al poble amb més insistencia ha estat el de
mantenir la sang freda i no caure en les provocacions
que pugui "justificar" una acció armada dels  soviètics.
Ara ja ho dic, Espanya farà l'impossible per dividir els
catalans i dur el plet de la independencia al terreny en
qué se sent fort i que juga amb avantatge: la força
bruta. No veure això és perillosíssim. Reforçar la unió
dels catalans, consolidar l'orgull de raça i sobretot,
desarmar Espanya i això significa no oferir-li en safata
l'excusa amb qué justificar davant el món la seva inter-
venció armada, haurien d'esser les fites que guiin tota la
nostra acció política, cultural, social i económica. L'any
1936, el President Companys, va demanar a Gaziel un
informe confidencial sobre com veia la situació que
s'acostava. Reproduesc a continuació alguns fragments
de la seva resposta: "Els dos factors essencials per a
Catalunya són, dones, aquests: enfortir-se com pugui i
enfortir-se de pressa. (...) Arreu del món la unió fa la
força. A Catalunya la unió sagrada és Púnica força pos-
sible. Sols amb la unió de tots els catalans l'enforti-
ment de Catalunya será prou robust i ràpid per a
poder plantar cara a les contingències adverses que
vindran fatalment. Ve tan justa la cosa que, fins i tot

Mossegades!
amb la unió sagrada dels catalans, en bloc, no és pas
gens segur que Catalunya triomfl. Qué  passarà si es
divideix? Ja ho está de dividida. Ens barallem com
ximples i estem enemistats com perfectes  imbècils. Al-
guns de nosaltres ja han començat d'anar a cercar
ajuda a Castella contra els seus enemics de dintre de
Catalunya. Si continuem així, n'hi haurà per poc
temps. A l'Espanya castellana i castellanitzada tot
treballa contra nostre. I si nosaltres també ens posem
a treballar en contra de Catalunya, el joc será qüestió
de poques taules. Resum: Si jo governés a Catalunya, a
hores d'ara, ho sacrificaria tot, absolutament tot, a la
unió dels catalans. No és que sigui aquesta una tasca
indispensable: és L'UNICA" (3). Si dretes i esquerres
catalanes haguessin iniciat la II República amb aquest
plantejament, avui faria dècades que seríem un país
sobirà, prósper i independent com ho puguin csser
Suècia o Dinamarca.

-21-

Ultimament tothom parla de Lituánia. I ja se sap que
allá on hi ha fum hi sol haver foc. Per exemple, Felipe
de Borbón, futur rei d'Espanya: "Es injusto extrapolar
el ejemplo de Lituania a otros territorios, porque ni
padecen ni disfrutan de la misma realidad, la misma
historia, ni la misma necesidad" (4), Pasqual Maragall,
català emblanquinat, batle de Barcelona pel PSC: "No
em considero un lana oprimit ni una colònia de l'im-

peci britànic" (5), Carnie Riera, escriptora afro-
espanyola que dissimula l'accent i s'allisa els cabells: "El
nostre problema no és el de Lituitnia. Nosaltres fa
molts anys que som al marc de l'Estat espanyol" (6).

D'això se'n din qui s'excusa ell mateix
s'acusa o en llenguatge psicoanalític: la presa de con-
sciencia d'una idea o desig reprima es manifesta sovint
a través de la negació. Els arguments de Carme Riera ja
no poden esser més incoherents i ens obliguen a deduir
que aquesta feminista accepta la violació, no reconeix el
dret de divorci ni tampoc el dret de lliure elecció.
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el Parlament de Balears va rebutjar, dijous 19 d'abril
de 1990, la proposta relativa a no renunciar al dret
d'autodeterminació amb 51 vots en contra i 6 a favor.
D'entre els primers destacaren PP, UM, CDS i PSOE, i
dels segons PSM / EMM i el diputat Carles Ricci del
Grup Mixt. Amb aquest acte denigrant, Balears un cop
inés ha perdut el tren de la història i ha deixat passar
una oportunitat immilloiable per fotre un cop d'efecte
dannint la taula a veure si a Madrid d'una vegada se
n'adoncn que existim. Ens passam tot l'any protestant, i
amb raó, perquè els forasters ens roben, ens humilien i
ens estafen i quan ha estat l'hora de la veritat i posar
pit, resulta que ens hem desinflat espectacularment com
una roda d'auto que forada amb una simple tatxa de
sabater.

Amb aquest acte d'esclaus ara s'expliquen moltes
coses, per exemple, perquè no tenim competències
d'educació, aigües, joc etc., perquè Felipe González fa
1427 dies que té el President de Balears esperant a la
porta, perquè tenim les carreteres i la sanitat que tenim
etc. etc. Convé recordar tot això a fi que la próxima
vegada que la metrópoli ens foti la porta pels morros,
Ilavors Canyelles i companyia no s'atreveixin a queixar-
se per una cosa que no han tingut prou valentia de
defensar quan era hora. Però, que es pensen! Aquí
ningú no regala res! El parlament basc i el català varen
votar a favor de l'autodeterminació i ja veis el que ha
passat: ara mateix Madrid acaba de cedir 7.000 milions
per a la normalització del català, els bascos són els
únics que es recapten els imposts i Felipe de Borbón va
a Catalunya dient unes coses que mai cap rei de la seva
dinastia no havia dit sobre els catalans i la llengua
catalana. Tanmateix el conjunt de la societat mallor-
quina, més prest o més tard, ens haurà de donar la raó i

vindrá a les nostres: val més esser cap d'arangada que
coa de pagel!, és a dir, a Mallorca només la defensaran
els mallorquins i la resta són pardalades. Confiar que
Aznar o Fraga ens treuran les castanyes del foc és una
collonada que no pot durar ni un minut més. A l'última
moció de confiança al parlament espanyol varen sortir a
rotle els bascos, catalans, valencians, andalusos, canaris
etc. a excepció de Balears per no comptar amb un par-
tit nacionalista fort. Canyelles fa 1427 dies que espera
esser rebut a la Moncloa; Fraga, en canvi, just acabat
d'esser anomenat president de Galícia i ja ha parlat
amb en González, ¿és possible que aquestes altures en-
cara algú pot creure que a Espanya dedicaran un minut
de la seva vida a defensar els interessos de les illes? Per

favor! A Mallorca hi ha prou doblers, mitjans i gent
capacitada per fer un partit nacionalista poderós capaç
d'arrasar a les eleccions i fer-se sentir durament a
Madrid. ¿Per qué ha fracassat UM o el PSM? Idó han
fracassat per la miopia dels seus líders que volien fer un
partir mallorquí amb els vots dels forasters i per esser
massa tous quan un partit nacionalista el primer que ha
de fer és desenterrar la destral de guerra, inflamar la
selva i arrossegar les masses rabioses cap a la victòria
mitjançant un discurs audaç, impetuós i intrèpid?
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Cal aprendre molt de Lituánia. Aquesta petita nació
báltica que está donant una  lliçó al món de valentia
desafiant l'imperi soviètic, va fer una passa decisiva el
dia que els comunistes lituans es varen independitzar
del PCUS. En conseqüència, la supervivència de la
nostra tribu passa inevitablement pels següents punts:

a) Aconseguir que el centredreta illenc representat
per Gabriel Canyelles talli el  cordó umbilical que el
supedita a Madrid i formar a continuació un partit con-
vergent on hi conflueixin des de Jeroni Albertí a Unió
Balear de Gori Mir.

b) Procurar que els mallorquins sans que queden
dins la FSB tallin amarres respecte del PSOE i con-
flueixin amb el PSM a fi de formar i consolidar una
vigorosa força d'esquerres nacionalista.

c) A partir de Púnic sindicat autòcton, Unió de
Pagesos, formar un gran sindical indígena amb repre-
sentació en tots els sectors de l'economia a fi de expul-
sar les forces d'ocupació espanyoles d'esquerra com són
CCOO, UGT, CNT i Izquierda Unida.

d) Finalment, creació d'un magne moviment tipus
,Sajudis, que sota un programa de mínims inde-
pendentista consensual aplegui la totalitat de les forces
polítiques indígenes, des de la dreta a l'esquerra, des
del PP de Balears, UB, FSB, PSM, ERC i Catalunya
Lliure.

Passa d'hora, per altra banda, de començar a
elaborar propostes de com s'ha de realitzar el procés
de confederació dels Països Catalans, sempre a partir
de la 'lime elecció i a través dels tres Parlaments
indígenes sobirans Illes Balears, País Valencià i Prin-
cipat.

Per últim, cal tenir-ho tot ben previst, lligat i fermat
ja que a partir d'un cert moment els esdeveniments se
succeiran amb velocitat vertigiosa i un moment de
dubte o de vacil.lació per part nostra ens pot comportar
greus contratemps.
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Un error històric molt greu que ha comès el
-nacionalisme català d'esquerres ha estat considerar
l'agressió colonial patrimoni exclusiu de la dreta
espanyola. Un exemple recent ens l'ha proporcionat
Mateu Morro, líder del PSM, quan no fa molt, junta-
ment amb reconeguts comunistes com López Crespí o
Josep Valero, ha signat un manifest de "record, ad-
miració I respecte vers aquell procés de mobilització i
participació popular democràtiques" (23) conegut amb

el luan de II República espanyola. Segons els signants,
a pesar de reconèixer certs errors republicans com la
"manca de voluntat per concedir les llibertats
nacionals als pobles (sic) de l'Estat" (7) (a ca meya
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Mossegades!
d'un poble presoner d'un estat se'n diu COLONIA o
país ocupat i la negativa a emprar aquesta terminologia
només delata restes d'un sentiment espanyolista encara
viu), en aquests moments hi ha una assignatura pendent
com és que el poble pugui triar entre Monarquia o
República. Fixau-vos bé que no diuen entre continuar
esclaus Espanya o independència, sinó entre República
o Monarquia, amb la qual cosa ens reconeixen de fet la
qualitat d'espanyols, això sí republicans, pedí espanyols
al cap i a la fi. És una equivocació no voler reconèixer
que el colonialisme és patrimoni també de l'esquerra
comunista i si no ja em curen que fa Gorbatxov a
Lituania o la Xina comunista al Tibet. Això és l'hòstia!
Observan ami) atenció el silenci cómplice, dels socialis-
tes i comunistes espanyols (Felipe González, Alfonso
Guerra, Pablo Castellanos, Damborenea, Julio Anguita,
Cristina Almeida i companyia) davant l'agressió im-
perialista soviética, actitud absolutament diferent a la
que adoptaren clavant la invasió de Panamá pels USA.

És ben hora de destruir el mite de la II República
espanyola i posar-la al set' lloc. Vegem: la Constitució
republicana de 1931 va renunciar expressament a con-
stituir Espanya en un estat federal i va prohibir la unió
de diverses "regions" pensant naturalment en la possible
federació Països Catalans; els republicans espanyols
varen obligar sota amenaces a Francesc  Macià a renun-
ciar a la República Catalana; l'aprovació de l'Estatut de
1932 va despertar una visceral oposició dels diputats
espanyols, independtment que fossin de dretes o
d'esquerres: Royo Nillanova, Unamuno o Ortega y Gas-.
set; el govern Azaña, exactament com fa ara el PSOE
amb el Govern Canyelles o el Govern Pujol, va asfixiar
econòmicament la restaurada Generalitat de Catalunya
presidida per Macià i després per Companys; la CNT,
invocant un internacionalisme abstracte, que al fons
amagava un espanyolisme fanàtic, va boicotejar tant
com va poder l'acció del Govern de la Generalitat;
Franco va fer afusellar Lluís Companys, però el que
s'oblida fàcilment és que un govern republicà de dretes
integral per Gil Robles i Lerroux va derogar l'Estat
d'Autonomia pels fets d'octubre de 1934 i Companys va
esser condemnat a 30 anys de presidi; etc. etc.

Conclusió: homenatjar la II República en aquests mo-
ments és pixar fora de test i reviure un període nefast
de la història recent que l'únic que va aconseguir va
esser la divisió dels catalans responsable principal de la
derrota de l'any 1939. Perquè, per si encara no ho
sabem aquests tronxos de caraxofera, la Guerra de 1936
va esser bàsicament una guerra contra Catalunya com
així mateix ho va reconèixer el general Franco: "En
cuanto a la suerte futura de Cataluña hemos de decir
que ésta es precisamente una de las causas fundamen-
tales de nuestro levantamiento" (8), o els fundadors de
Falange com José Antonio o Maximiano García
Venero. Aquest últim va escriure: "Para nosotros es in-
dispensable recalcar que estamos luchando contra los
rojos-separatistas. Separatistas de derecha y de izquier-

da. Un Carrasco Formiguera y un Aguirre. Un Com-
panys y un Leizaola" (9).
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El diari foraster de Ciutat, El Día 16 de Baleares, va
publicar una gasetilla anónima titulada Cases belli (10)
que deia: "-financiar con dineros públicos un periódico,
sea en catalán o en chino- supondría un atentado a la
libre competencia, una agresión a los otros medios de
comunicación y, en el caso concreto que comentamos,
una oscura y escandalosa operación que daría tema
para mucho tiempo". Segons els forasterets crestes mol-
les de D16 que no tenen coratge per firmar els seus
anònims (si hem de fer cas a l'estil i al  lèxic, posaríem la
má al foc que qui ha escrit alocó és n'Antonio Alemany),
el fet que el Govern Balear donas suport  econòmic a un
diari en la nostra llengua sería "un auténtico casos belli
que nos enfrentaria al gobierno autonómico"
Uuuuuuu! Sabeu que en fan de por! Ja ho veis! Ara

resulta que els articles 27, 28 i 32 de la Llei de Normalit-
zació Lingüística són "un atentado a la libre competen-
cia".

Els esmentats articles estableixen: "27-) El Govern
la Comunitat Autónoma ha de promoure el coneixe-
ment i desenvolupament de la llengua i cultura
catalanes, especialment des de la perspectiva de les Illes
Balears, en tots els mitjans de comunicació social. 28-)
1. El català ha d'esser la llengua usual en emissores de
ràdio i de televisió i en altres mitjans de comunicació so-
cial de titularitat de l'Administració Autónoma o sot-
mesos a la seva gestió. 2. El Govern de la Comunitat
Autónoma ha d'impulsar la normalització de la llengua
catalana a les emissores de ràdio i canals de televisió es-
tatals o privats, a fi de promoure l'ús del català com a
llengua pròpia de les Illes Balears. 32-) 1. Els poders
públics de la Comunitat Autónoma donaran suport
econòmic als mitjans de comunicació que emprin la llen-
gua catalana de forma habitual. 2. Les mesures de
suport econòmic i material que adopti el Govern de la
Comunitat Autónoma de les Illes Balears per fomentar
els mitjans de comunicació que emprin la llengua
pròpia de les Illes Balears s'han d'aplicar amb criteris
objectius i sense discriminacions, dins les previsions
pressupostàries".

De la lectura de la gasetilla de D16, deduïm que al
parer d'aquest diari foraster, la totalitat del Parlament
sobirà de les Balears, que dia 30.1V.1986 va aprovar per
unanimitat aquesta llei, és un escamot de "terroristes"
que atempta contra la lliure  competència. Ja ho val!

Senyors forasters colonitzadors de merda de D16:
per si no us n'heu temut, nosaltres ja fa molt temps que
estam en peu de guerra! Així que per part nostra ja ho
sabeu: en voler! Només heu de dir hora i lloc!
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El propietari del pub Mandingo's de Llucmajor, per-
sona molt coneguda en tota la comarca i anunciant de
S'Arenal de Mallorca, Sebastià Cardell i Carbonell,
estat detingut a la Jonquera com a presumpte traficant
de drogues. Automàticament, es diaris forasters de

Ci wat s'hi han tirat clinnunt com llops afamagats, l'han
tret fotografiat, a ell i els seu bar, i han dit fins i tot el
set' malnom tribal: en mandins. Fixau-vos bé mallor-
quins: qualsevol de nosaltres fará una putada o tindrà la
desgracia de veure's implicat en un embolic i totd'una el
desxullen de viu en vil'. Ara és l'hora de recordar altres
titulars d'aquests diaris ronyosos i comprovarem que la
paraula "MALLORQUÍ/NA" i el poble d'origen
totd'una surten en lletres de motle i com a titulars: "Se
inicia el juicio contra la mayor red de narcotraficantes
mallorquines" (Ultime Flora 15.XII.1989), "Condenado
un comerciante mallorquín por infringir los derechos
de propiedad industrial" (Baleares 6.111.1990), "La mal-
lorquina Bárbara Darder, una de las principales im-
plicadas en el escándalo Parretti" (Diario de Mallorca
28.VII.1989), "Un empresario de Inca y su hijo,
detenidos por presunto tráfico ilícito de armamento y
drogas" (Diario de Mallorca 8.VI11.1989), "Ha sido
detenido en La Jonquera un empresario de Llucmajor
con casi un kilo de heroína pura" (El Día 16 de
Baleares 18.IV.1990), "Condenado por estafa un comer-
ciante de Cala Ratjada" (Diario de Mallorca 21IV.1990)
"Procesado un palmesano por doble asesinato y deten-
dión ilegal de su mujer" (Diario de Mallorca
22.IV.1990) o "Juzgado un catalán detenido en Palma
con casi 300 gramos de coca" (Baleares 10.X.1989).
¿Heu llegit, en canvi, gran titulars amb els gentilicis
"Madrileño, granadino, sevillano, murciano, ex-
tremeño" detinguts per fer allò o allò altre? NO! Com a
màxim l'únic que treuen són les inicials dels noms i
llinatges. Els únics que també de vegades són tractats
com els mallorquins són els gitanos, la qual cosa
demostra que dins ca nostra som tractats pitjor que els
gitanos mateíxos. El director de la presó, Joaquin
Mejuto, va dir el que va dir i si no hagués estat per

nosaltres, les seves paraules haurien quedat enterrades
en la lletra menuda de les hemeroteques. Les estadísti-
ques han demostrat que dels 100 presumptes 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" (11), en canvi, si ens atenem al
tractament que en fa la premsa forastera sembla tot el
contrari. De tot aquest merder que acabam de tractar i
que fa oi, cal extreure'n una Hiló molt clara: els mallor-
quins necessitam com el pa, premsa indígena, és a dir,
diaris en la nostra llengua des dels quals ens poguem
defensar i contestar una a una totes les porcades que
els forasters ens fan i neutralitzar així els sentiments de
eulpabilització i de minorització que ens volen inculcar.
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Ja no ens faltava altra cosa! Ara sevillanes! Per si no
n'hi havia a bastament amb els gitanets de Son Banya, la
presó de Palma plena d'andalusos, quatre diaris en
foraster i centenars de jutges, policies, funcionaris i
mestres espanyols, ara a damunt ens volen acabar
d'amargar la vida amb sevillanes. Instaurar una Feria de
Abril a Mallorca, pel cap baix és un flagrant acte de
colonització, una befa intolerable a Mallorca i una ir-
responsabilitat greuíssima que pot fer explosionar les

relacions cada dia més tenses entre mallorquins i
forasters. Segons D16, els responsables als quals cal im-
putar aquesta iniciativa insensata i temerària són: Sebas-
tián Cano, president de la Casa Regional andaluza,
Pepe Caballero i Tomás Belido (membres de les FOP),
l'àrbitre de futbol Rufino Pérez i el cantaor Adolfo el
Sevillano... (12). Naturalment, la premsa forastera de
Ciutat (D16 i DM) ha emmudit davant la subvenció de
3.000.000 de pessetes que l'Ajuntament del PSOE de
Ciutat ha donat als organitzadors d'aquesta pellerenca,
mentre, en canvi, ha deixat el caminar per córrer per
denunciar les miserables 1.800.000 pessetes que el
Govern Balear s'ha gastat per fer un estudi sobre la
viabilitat comercial d'un diari en català. ¿Qui nega en-
cara que el PSOE dins Mallorca és el partit dels gitanos
i forasters? ¿Quan Ramon Aguiló, Félix Pons i Eran-
cese Triay deixaran de banda el pudor i amollaran a
lloure els seus desitjos més amagats i inconfessables:
travestir-se de bailaoras i sortir al carrer a ballar sevil-
lanes amb sabates de tacó alt, castañuelas, peinetas, ves-
tidos de faralaes y batas de colas? Au, se'n poden anar
tots a Triana i no tornar mai més a Mallorca!

JAUME SASTRE

NOTES: 1) 'Història dels PPCC", coordinada per A.
Balcells, Edhasa, Barcelona 1980, pág. 552. 2) Ferran
Soldevila i F. Valls i Taberner, "Història de Catalunya",
ed. Selecta, Barcelona 1979, pág. 401. 3) Agustí Calvet
(Gaziel), "Meditacions en el desert", ed. 62 i Orbis, Bar-
celona 1984, p.p. 156-158. 4) El País 15.IV.1990. 5) UH
8.1.1990. 6) Avui 15.IV.1990. 7) "Per la República",
Mateu Morro, M. López Crespí, Josep Valero i G.
Ramis, Baleares 6.1V.1990. 8) Avui 9.1V.1988. 9) Id. id.
10) D16 18.1V.1990. 11) Baleares 15.VIII.1988. 12) D1-6
30.111.1990.
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Talment un miracle de llibertat, la
perestroika, esquerdant l'imperi soviètic,
s'ha propagat als països de l'Est, resti-
tuint-los -a ells i a la "Santa Rüssia"-
el futur de la seva identitat. (A Romania,
sota un espantós baptisme de sang). Déu
no vulgui que aquest futur es malmeti en
consumismes capitalistes i en egoistes
aliances intraeuropees. Un cronista, gens
sospitós, es preguntava, a propòsit d'això:
"Els nostres germans de l'Est, en creuar
el mur ja esfondrat, trobaran a l'altra
banda Esglésies obertes i comunitats de
pobres d'esperit, o solament supermercats
i discoteques?" Aquesta perestroika, ende-
gada pel Poble sobretot, i pels seus màr-
tirs, bé podria ser, com diu Leonard
Boff, "el final d'una indústria: l'anticomu-
nisme"...

...Clodovis, germà de Leonardo, dissenyava
amb justesa la "societat auténtica" que
molts, d'aquí i d'allà, somnien quan som-
nien desperts: "Socialista a nivell econò-
mic; democrática, a nivell polític; pluralis-
ta, a nivell ideològic". Ni el socialisme
"real", ni la democràcia liberal, ni el
capitalisme de cap mena.

S'ARENAL DE MALLORCA s'alegra de la bona salut de Joan
Llabrés i Ramis després de l'operació que va haver
de patir a finals d'hivern per extirpar-li la próstata.
El pare Joan Llabrés, a més de director i fundador
del Museu de la Porciúncula i d'haver publicat més de
catorze llibres, és també un col.laborador, des del
número O, de la nostra revista. (Foto: Adolfo de Villar-
roya)

No es preveu pas próxima la perestroika
que necessitem els Pobles del Sud. La
que esbalmi l'imperi ianqui i els permeti
un futur d'autonomia, d'alteritat, de
solidaritat fraterna...

... La Humanitat hauria de fer entendre
al EE.UU. que ells 95,1 merament un país
enmig dels altres països de la Terra. I
que Panamá i tota Centroamérica -o
Colòmbia, o Bolivia o Filipines- volen
deixar de ser el pati del darrera o la
seva plataforma. Que l'imperialisme acaba
essent la "droga" pitjor; i que ja ha
passat l'hora dels imperis. (Posats a fer
justícia internacional, per qué no es dema-
na també l'extradició de Bush, cómplice
de Noriega no fa pas gaire?).

Els milions de dòlars diaris de l'imperi
ianqui han ajudat a matar sis jesuïtes,
després d'assassinar milers de salvadorencs
o nicaragüencs o guatemaltencs anónims...

... Es una lletania monòtonament dramá-
tica de tots els països del Tercer Món.
Com és monótona i dramática també la
lletania que m'arriba de molts angles
del primer món -ni més hurra ni més
feliç-: "Aquí hay tristeza, apatía, indivi-
dualismo... Estamos cansados y dejamos
que nos vivan la vida", confessa una dona
d'Europa...

... Contra la involució, re-volució.
Contra l'autoritarisme, participació. Contra
les complicitats, solidaritat. I sempre
oració, és clar, i una certa franciscana
humilitat...

... Que ningú ens faci oblidar la Passió
de Centramérica. Llarg i feixuc és el
Divendres Sant en aquest cor del Conti-
nent. Amb centenars de milers de Crists
anònims, amb els Pilats i Herodes i Caifás
de sempre. Els dòlars imperials sostenen,
a Nicaragua, una "oposició comprada",
com abans havien nodrit una certa oposició
més que ambigua, a Panamá, i com havien
comprat o .compraran les eleccions d'Hon-
duras o de Guatemala...

... La Comissió d'Estudis d'Història de
l'Església a América Llatina -la nostra
CEHILA benamada- el dia 12 d'octubre
últim, en réplica a les caravelles d'un
altre 12 d'octubre, llençava la "Declara-
ción de Santo Domingo", "per reflexionar
sobre el sentit històric del V Centenari
de l'expansió colonial a les nostres ter-
res". Una desafiadora meditació, perquè
no es tracta de cap llegenda, sinó d'Histò-
ria

-

i d'Evangeli. El "descubrimiento" i el
"encuentro de culturas" varen ser, en
realitat i en veritat, invasió, conquesta,
genocidi. I, alhora, "una evangelítzació
(predominantment) violenta, lligada als
poders colonials i neonacionals", als
imperis i a les oligarquies.

La proximitat del V Centenari ens
convoca a 1 ' "autodescoberta" i al "retro-
bament en la igualtat". A una "nova

Evangelització" que, per ser-ho de debò,
haurà de ser nostra. A la conversió ens
convoca, i a la solidaritat. América, la
Pàtria Gran, vol ser, finalment, ella
-índia, negra mestissa, criolla- i vol fer
seu l'Evangeli uiiiversal de Jesús...

... Amb aquesta indestructible certesa
us abraço a tots. Sobre el camí. Fins a
la Terra Promesa. Per més crus que
siguin els mesos de sementera...

En l'oració de la fe i en les causes
del Regne, restarem diàriament units...

Els fills de la comara des Coll d'en Rabassa han
posat una botiga de fotos al carrer principal del
poble. Enhorabona.

Es hora d'estar despert
(Fragments d'una carta del Bisbe Pere Casaldáliga)

	
Arran
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Problema, quins problema?
Es saig d'Algaida

Els doctors de la llei de la cosa política manifesten que vivim uns moments
histdrics, més transcendentals que la prdpia Revolució Francesa. Els valors perma-
nents s'enfonsen. Mira que bé es preocuparen d'ensenyar-nos ja de petits la doc-
trina: la creació fou tasca de set dies; el séptim dia Déu crea les fronteres
és a dir Espanya. I vet aquí que són a punt de ser guillotinades, les fronteres
-algunes-, com si fossin Maria Antonietes de paper.

Els lituans han decidit independitzar-se dels russos. Altres nacions bAlti-
ques aviat faran el mateix. Els alemanys podran decidir lliurament la seva reuni-
ficació en un sol estat. Hi ha consens: el fet que aquests pobles puguin decidir
el seu avenir és motiu de satisfacció general. És de suposar que si aixd és bo
per a aquells pobles, deu ser bo per a tots els pobles... Qué? Com? Per a tots::
No! Que quedi clar: alld que per als bárbars pobles del Nord és un progrés, seria
una regressió imperdonable per a nosaltres, alegres i feliços pobles del Sud.
Si tenim tot el que volem; tenim amor; tenim família; de pa, llengua, cultura
i diners, no ens en falten. Qué més volem? I si persistim, caparruts indomables,'
a triar el que no ens convé, ja triaran ells per a nosaltres.

Prediquen la modernor. Perd actuen com aquells pares carrosses que sortien
a les novel.letes d'un temps. Mirau si no el guirigall histéric que han organit-
zat pel simple fet que els bascos i catalans, fills obedients en definitiva, els
han dit que de moment no abandonen la llar familiar perqué els lloguers són molt
cars, perd que no renuncien al dret de poder fer-ho. 9ue aquesta, i no d'altra
cosa, és el principi d'autodeterminació. I ells: que a casa d'altri bé, perd aixd
a ca-seva no, de cap manera. Que fins aquí podíem arribar. Moderns, pera consti-
tucionals.

Passa a les millors famílies. La solució, l'ha donada el padrí Fraga: no
tenim dret a l'autodeterminació, sinó a la identificació. Quan ho vaig llegir,
sabent que ho havia dit home tan llest i sabut, vaig dir: "És clar que sí! Aquesta

és la clau de volta del problema". I vaig quedar com un senyor. Pez-3 en trobar-

me a l'arrecés de la soledat, no vaig necessitar de cap mirall per captar la cara
d'astorat que em trajo: en efecte, no havia entés res.

Fins que la televisió, com tantes i tantes de vegades, m'ha desvetlat l'en-

teniment. La propaganda diu que aviat rebrem a ca-nostra la targeta d'identifi-

cació fiscal. Problema resolt: identificats i ben identificats. Fraga. té raó,

com ha demostrat González a través del seu missatge Solchaga. Problemes d'identi-
ficació? Qüestió de dies tan sols. Perqué la targeta, per si qualcó necessita

aclariment supletori, vendrá acompanyada d'un opuscle explicatiu. Res no s'impro-

visa. "No saps qui ets? Consulta la targeta!". I aquesta, oracle de Delfos modern

i democrátic, ens traurá del dubte. Dos detalls d'agrair: per la targeta, no faran

pagar res i totes les targetes seran iguals. Política socialista, és clar que sí!.

Un amic meu, béstia com ell tot sol, diu que tanta sort que han inventat

aixd de la informática. Que de recursos per solucionar els dubtes existencialis-
tes, és a dir per identificar-nos, en tenen molts més cruels que el de la targe-

teta. Per exemple: marcar amb un ferro calent sobre les nostres anques, ovelletes

del seu corral, el nostre nom i l'escut constitucional, com ja fan amb les matrí-

cules dels cotxes. A nosaltres, també ens volen tenir ben matriculats. Amb argu-
ments de tal contundéncia, acabaré per fer-me apassionat defensor dels ordinadors.

Per si de cas, toc fusta: I love you, informática!

EN CALAIX DESASTRE

La normalització lingüística continua a la nostra comarca. Se mostra el rétol d'aquesta papereria
oberta recentment davant l'escota pública des Col! d'en Rabassa.

SOM ESPECIALISTES EN
MOBLES DE CUINA, BANY
I FUSTERIA EN GENERAL

MOBLES S'ARANJASSA
(CAN GELABERT)

LA MILLOR FUSTERIA DEL POBLE
Carretera de Llucmajor, 205 - Tel. 26 72 18 - S'ARANJASSA
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L'Ajuntament de Pal-
ma acordà subvencionar
amb tres milions de
pessetes la celebració de
la Feria de Abril de
Sevilla a Ciutat. Així
mateix, acordá demanar
una subvenció a la Junta

d'Andalusia de dos mili-
ons per a la festa. La
sol.licitud de subvenció
va ser fet a l'Ajuntament
per Sebastián Cano, en
representació de la Casa
Regional Andalusa de Pal-
ma.

1 DE MAIG DE 1990
SÁrenal
40, de Mallorca  

Robatoris per tot arreu a s'Arenal de Mallorca en
aquesta pre-temporada turística. La gent arriba
d'Espanya a fer la temporada, l'hotel encara no ha
obert i queden unes setmanes de vagancia forçosa amb
pocs doblers. Idó a robar! Aquests dies passats han
entrat a l'Hotel Iris, a la Discoteca Verónica i al domicili
dels propietáris d'aquests dos establiments. Recap-
tació de maquines escurabutxaques, joies, diners i
efectes bancaris han estat el botí. Tres pisos del carrer
Amílcar i el Bar "Aquí me Quedo també han estat robats,
i això és nomes els que sabem, que nosaltres no els
sabem tots. Això i els quatre assasinats de les
setmanes passades fa que molta de gent de s'Arenal
estigui alarmada i comenci a cridar a somatent, a
organitzar-se per fer front a aquesta onada de
violència.

*O*

No ho faceu! A l'Estat de les Autonomies, a l'Estat
dels Xoriços, els lladres són sagrats i estan protegits
per la llei, més que els ciutadans normals. Si mentre
us roben els feriu 9 matau, ho podeu passar molt
malament. Deixau-vos robar i no poseu resistència
com aquell pagès de Lleida que va matar un xoriç que
li robava el bestiar i se va haver de suicidar dins la
presó després de dos anys d'esperar judici. Es normal,
amb xoriços importants com els Guerra, els Naseiro
i altres que ens comanden i que parlen la llengua dels
xoriços, aquests se troben protegits i envalentonats al
màxim.

fi.**

Que els jutges castiguen, també és ver. Sis anys
han caigut a Vicente Seco, l'empleat de Ca na Paulina
del Coll d'en Rabassa que comprava els xots que els

La Feria de Abril de
	

PSOE ciutadà. A l'acte
Sevilla a Palma ha tengut

	
d'inauguració de la Feria

lloc al Ram, encara que en
	

hi assistiren el batle de
un principi s'havia de fer

	
Palma, Ramon Aguiló, i el

al polígon de Llevant, i la
	

director	 general
caseta de l'Ajuntament ha

	
d'immigració de la Junta

estat freqüentada assí
	

d'Andalusia, Enrique So-
duament per polítics del

	
ria.

gitanos de Son Banya havien robat als pagesos
mallorquins, els escorxava í els repartia amb els
camions de l'empresa on feia feina als hotels i
restaurants de la comarca. Sis anys que son ben mals
de passar dins la presó.

*S**

I els 16 anys que han caigut al pare dels "Paliza",
una familia que regentava un bar al carrer Illes Pitiuses
i vivia a un pis de Les Torres al mateix Coll d'en
Rabassa. L'home va tirar una ganiveta de carnisser
a la seva dona "porque no quería hacer el amor".
Aquesta família nombrosa ha desaparegut de la barri-
ada, la dona no ha mort, però com que la ganivetada
li va ferir les cordes vocals no pot xerrar i l'home
sortirá ben vell de la presó,si no mor abans.

*44*

I d'en Biel Veny, que me'n direu? En Biel és el
director de la revista Manacor Comarcal. Quan
anàrem a Manacor a defensar la nostra llengua i les
institucions i persones que la defensen, ens va dir de
tot i molt. A més d'insultar-nos i posar-nos a parir
a causa de la nostra figura i de la nostra psico-estética,
va dir que s'havia parlat d'expulsar-nos de l'Associació
de Premsa, una mentidota com unes cases segons
l'actual president i sempre membre de la directiva,
Caries Costa. Va dir que ens posarien una querella per
l'entrevista al regidor Benet Riera, va amenaçar que
vendria a s'Arenal a fer un extraordinari de
Manacor Comarcal. Moltes mentides, moltes amenaces
i cap n'ha complida. El qui amenaça i no compleix és
un porc i com els porcs ha d'anar arnb els ulls
senyor Gabriel Veny. Que els manacorins ja comenven
a conèixer--te i prest te coneixeran arreu de Mallorca.

Xafarderies
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CARTES
Chendo, tu si
que hi entens

Voldria agrair públicament les
paráules del capita del R.
Madrid referents a la no-
espanyolitat del campió de la
Copa de futbol, el F.C. Barcelo-
na. Cal ser molt valent per fer-
ies. Només hem de recordar la
gran quantitat de catalans que,
per fer aquesta mena de decla-
racions, han estat insultats, hu-
miliats, empresonats, torturats
o, fins í tot, afusellats. Però
tots aquests- precedents no han
estat prou forts per impedir que
el senyor Chendd, tot
sobrepcsant-se a una derrota
futbolística, tingués un
moment de clarividencia i va-
lentia, i proclames als quatre
vents alió que els catalans ja
feia temps que sospitàvem: els
catalans no som espanyols.
Moltes gràcies, Chendo, i tin-
gues la seguretat que aquest re-
coneixement i tracte d'amistat
no quedaran aquí, sinó que són
la clara predicció d'unes ex-
cel-lents relacions de cordialitat
hispano-catalanes per mitjà de
la futura ambaixada catalana a
Madrid. Ramon Munné i Este-
ban. Barcelona.

La desaparició
del català

És objecte de debat la possible
desaparició del nostre idioma
en un futur no molt Ilunvá.

És evident que el bilingüisme
vigent actualment al nostre
país només es pot concebre
com a situació provisional. S'ha
demostrat que dues llengües no
poden, a la llarga, conviure en
un pla d'igualtat en un mateix
térritori. Una d'elles acaba fent
desaparèixer l'altra.

Perquè l'idioma català no
desaparegui, no hi ha més que
una solució: la constitució d'un
Estat Català independent. Tota
altra solució que es busqui no
és viable.

A Portugal, nació que també

va ser dominada per Espanya i
que va poder reconquerir la
seva independencia aprofltant
que el rei d'Espanya estava en
guerra contra Catalunya, no
s'hi planteja pas la possible des-
aparició del portugués.

Catalunya, sense Estat propi
par tant, sense poder tenir la

llengua pròpia com a única .ofi-
cial, veurà, en un futur no
llunyà, desaparèixer la seva
llengua mil-lenária. F.V.C. Bar-
celona.

Pastanagues
a la Platge?

¿Per qué pastanagues
a Palma? ¿No són les
palmeres molt més boni-
ques? ¿Per qué pastana-
gues?

Respecte de la platja,
¿que no s'han passat? Han
sembrat el "mur de la
platja de Palma" de pal-
meres que les 4/5 parts
sobren i al seu lloc
sembren vegetals de mida
baixa (que no siguin
pastanagues, per favor)
¿Han demanat ja als
immediats consumidors
de la platja (els turistes)
qué n'opinen? Els sugge-
resc que ho facin, facin-
ho. S'asseguin amb ells,
els demanin; segurament
els diran que pareix un
mur de pinzells, és clar
que de moment, ja que
els troncs faran murada
mentre no es llevin. Això
no són critiques meves,
sinó dels meus clients, i
ja que jo sí que som un
dels que s'asseuen amb
ells, demanaré:

Respecte dels
"tril.lers" i les gitanes
dels clavells, ¿fins quan
durará aquesta nefasta

estafa que és la vergonya
de la platja? ¿Quan es
dictará una llei dura que
ho impedesqui? Perquè
cridar la policia és una
bajanada, no interessa,
no hi poden fer res,
paraules textuals de la
policia, que entren per
una porta i surten per
l'alba ¿per qué detenir-
los? diuen ells, els
policies, i això no és nou,
ho sabem tots.

¿Quantes vegades
s'ha de topar amb les mil
pedres per fer qualque
cosa ben feta? Tanta
duresa amb nosaltres,
amb l'ORA, doble fila,
rádar, fiscalia, etc... i ni
cas a la nostra principal
indústria: EL TURISME,
que s'ha d'escriure en
lletres majúscules, se-
nyor director, i que ens
fuig de les mans, que ens
queden dos anys ens
morirem de dalles!

Atentament, Joan Bauzá
Vidal

Carta a Macià
Manera

Sense cap altre delic-
te que el de defensar la
terra, fa més de nou
mesos que en Macià
Manera és a la presó
d'Alcalá-Meco a l'espera
del seu judici.

Macià ens ha fet arri-
bar als Comités de Soli-
daritat amb els Patriotes
Catalans aquesta carta,
on explica un exemple de
les formes de repressió

que segueix Vestal espa-
nyol dins les presons
d'alta seguretat.

La repressió a les pre-
sons d'extermini de
l'estat espanyol

A més de la coneguda
política del PSOE de dis-
persió, càstigs disciplina-
ris, legislació restrictiva
a l'assistència jurídica,
pressió psicológica, into-
xicació, (tot
això dirigit a la destruc-
ció dels presoners polí-
tics) també s'afegeixen
les situacions pròpies de
cada presó. Per exemple
respecte als presos polí-
tics que estam estudiant:
d'un principi et donen
totcs les facilitats per
estudiar i per poder-te

matricular així com está
reconegut a la mateixa
Constitució espanyola.
Però després, a mesura
que va passant el temps,
tot són traves. I això que
enguany Alcalá és centre
prioritari de la UNED; això
significa que cada set-
mana vénen una serie de
professors a donar-nos
classes de les diferents
assignatures.

A l'hora de la veritat
tot són problemes. Pel
que fa als professors, els
fan esperar a fora tot
el temps que els funci-
onaris volen, després els
escorcollen fent-los per-
dre temps de les hores de
classe i endemés totes les
excuses són bones per no
deixar passar els profes-
sors (vagues, motins...).
La política seguida sem-

bla voler posar entre-
bancs perqué els profes-
sors es cansin i no vul-
guin venir més.

Respecte dels presos,
el centre no té cap inte-
rés perqué estudiïn, ja
que els móduls.no reu-
neixen les condicions
adequades per estudiar,
no hi ha cadires ni taules
ni cap sala d'estudi. Per
estudiar t'has de quedar a
la cel.la, si el funcionari
de torn et deixa. Moltes
vegades no pots sortir del
mòdul per anar a la bi-
blioteca a consultar lli-
bres. T'has de limitar als
llibres que et donen, es-
crits amb una llengua no
és la teva.

Macià Manera
Alcalá, 27 de marc de 1990
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Si hi ha un home conegut a Mallorca és aquest. El
seu físic, la seva personalitat, el seu estil... Té com un
do màgic que tot el que toca es converteix en  èxit segur:
la pujada anual des del bar Güell a Lluc a peu en
aquesta darrera edició ha 'mobilitzat més de cinquanta
mil persones; les tertúlies al bar Güell ja van per la que
fa el número cinquanta-set, el récord de totes les que
s'han fetes a Mallorca; i així qualsevol altra activitat
popular, cultural, esportiva...

L'altre cha va ser noticia a la premsa de Mallorca
(Baleares, dilluns 16 d'abril, darrera página) amb
dibuix i tot de Joan Pla, amb motiu d'una aferrada de
mans al carrer...

- Senyor Tolo, en cas de problemes greus, almenys
hi ha una persona interessada per la teva integritat
física. El director de S'ARENAL DE MALLORCA, en Mateu
Joan i Florit, ha dit que está disposat a treure
l'escopeta... Que varen ser forasters o mallorquins
els qui et varen tupar?

- A mi no me tuparen. Es que n'hi havia dos
que se barallaven i vaig voler posar pau i.. Això no té
res a veure amb ses tertúlies, eh? Ah! I sa cosa més
graciosa és que posant pau vaig caure... Per ò no vaig
perdre es puro de sa boca! (I riu, riu generosament).

- Bé, però eren mallorquins o forasters?
- Un de mallorquí i s'altre de foraster: penó

acabaren essent amics. Acabaren que se donaren una
besada...

- Això és molt francisca, "germà Tolo". I a propòsit,
és el mateix mallorquí i catara?

- Jo... escoltau bé --es posa seriós--, vaig tenir
una tertúlia a sa televisió de Son Sardina amb n'Aina
Moll. No hi anava preparat, per() som una persona
que des de fa anys compr i tenc molts de llibres antics,
mallorquins... Avui mateix estava fullejant revistes
mallorquines de finals de segle passat, juntament
amb un director de banc, revistes com "L'Ignoráricia",
"Sa Roqueta", "Foc i Fum", etc. i tota aquesta gent
d'aquell temps parlava i escrivia en mallorquí. No varen
escriure mai en català. Escrivien "sa nostra terra", "so
nostra llengo"... Jo pens que sa nostra llengo a ses
escotes no hauria d'haver estat mai coaccionada. I jo
som des temps d'en Franco, quan anava an es mitjans
de comunicació i me deien: "Tolo, por favor, habla
en castellano", jo, per lo que sigui, perquè es mallorquí
me servia de corassa o per lo que sigui, sempre he
parlat en mallorquí, sempre he defensat sa meya
terra, ses eines mallorquines, ses nostres tradicions.
Però lo que crec que és una equivocació és aquesta
obligatorietat que s'ha volgut fer. Tu parles molt bé,

per() jo tenc ses idees molt ciares: diuen que
democracia és sa voluntat de sa majoria. Jo sé que
a dins Mallorca si haguessin fet una enquesta damunt
si català sí o català no... el català ha estat molt
impopular... Perqué jo i es meu fill, per exemple, hem
parlat mallorquí tota sa nostra vida i mos hem entes
perfectament sense anar a escola...

- Amic Tolo, evidentment defenses la mallor-
quinitat, la vostra personalitat. El que tu reflecteixes
són situacions donades, certes, posicions de partida:
però, ¿estás en contra d'anar a escola, d'aprendre el
mallorquí científic, d'unificar, que no és el mateix que
uniformar, les regles més comunes i simples i més
generals d'aquesta llengua vostra que parlada per uns
i altres es diu català? Concretant, per a tu, mallorquí
i català és la mateixa llengua?

- Casi, casi.
- Crec que t'entenc. Saps que l'Estatut d'Autonomia

de les illes Balears diu que el  català és l'idioma oficial
d'aquesta terra?

- Ja ho sé. Penó me fa mal an es cor. A mi
m'agradaria que sa llengo catalana se digués sa llengo
balear, perquè si tenim sa nostra llengo, sa nostra
bandera, sa nostra autonomia seria més nostra. En
definitiva, dins aquesta Espanya de ses autonomies,
noltros hem de lluitar per tenir sa nostra personalitat
pròpia. No facem de sa mallorquinitat o de sa
insularitat o balearitat simplement un problema de
component lingüístic. Es evident que dins sa nostra
mallorquinitat tenim un component cultural  català o
occità, penó no s'esgota ni s'uniforma amb només això
sa nostra personalitat, fins i tot xerrant català.
Aquesta és sa meya bandera. Mallorquí o valencia o
simplement català és un problema des lingüistes, perla
hi ha altres qüestions de fondo.

- Concretant...
- Te contestaré així: noltros, es mallorquins, es

de ses Balears, tenim raons étniques, geogràfiques,
polítiques, culturals... no és tan fácil de solucionar això
de ses Balears! Tenim raons folclóriques. Per exemple,
no té res a veure es ball de bot, tan mallorquí, amb
sa sardana, tan catalana. Noltros, davant es català que
és tan treballador, pràctic, noltros som més tranquils,
més punyeteros... Si ve un moro, som moros; si ve un
americà, som americans; si vénen es russos, serem
russos. Jo admir es cataba, però no som catalans. Jo
vull tenir sa meya bandera, no dependre de ningú.

- I canviant de tema, qué hi ha de la subvenció
per a la teva marxa des del Güell a Lluc a peu?

- S'únic que no m'ha donat suport és s'ajuntament
de Palma.

- I jo que et volia demanar la teva opinió sobre la
darrera "desfressa" de folclor andalús del nostre batle
de Palma, ja no sé si fer-ho...

- Mira, es polítics comanden amb es vots des poble.
Avui ningú pot dubtar de sa importancia a Mallorca des
forasters i principalment an es municipi de Ciutat.
N'Aguiló cerca vots, i res més.

- 1 parlant de coses serioses, vares veure el xiste
d'ahir del Perich, a l'Ultima Hora? Sembla que aquest
és un estat de xoriços, segons el xiste n'hi ha de
tota casta, fins i tot d'autonòmics i germaníssims...

- Bé, sa democracia a Espanya ha duit coses
bones, peró també n'ha duites de dolentes. Avui
pareix que hi ha més llibertat pes xoriços que per
ses persones decents. A Palma, una persona tota sola
no pot anar pes carrers durant es vespre...

- I del nostre periòdic, S'ARENAL DE MALLORCA, qué
en dius?

- Fa temps que som subscriptor. Ah! i estic molt
content que en Mateu, es director, me digui que som
es "president del partit de forasters a Mallorca". Jo
accept tothom que vulgui integrar-se i fer mallorqui-
nitat. Es sa meya bandera.

1 així acabarem, Tolo Güell, un home que quan veu
que dos individus es barallen, per posar-hi pau fins i
tot cau en terra, però amb el puro ben ferm a la boca.
I després aconsegueix que els dos que es pegaven acabin
sent amics o, almenys, es donin la irá. (Foto: Valeriano.
Text: A. de V.)

Personatges amb nom propi

Avui: Tomeu Barceló, en Tolo Güell

MALLORQUIMICA, S. A.

FABRICA DE PINTURES,
ESMALTS I VERNISSOS

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

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



ASCENSORES
ASPE S.A.

C/. MARINETA, 7.

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

07600 EL ARENAL (MALLORCA)

PMquí4n[e
roque

CL SIRENA, 11

TELEFONO 240410

PORTIXOL

07006 PALMA DE MALLORCA

; Caml de Son Fangos, 24
Tlf.269870 - ES PILLARi

Ton, Sef aprO

FUSTERIA I EBANISTERIA
DECORACIÓ I RESTAURACIÓ

MOBLES DE CUINA.

RUIZ-SANTIAGO

ELECTRONICA

Allt71 ge*Nt6t1

SERVEI TÈCNIC
* Televisió
* Vídeo

Rádlo Cassettes
*So
*Installacions Antenes

Collectives, individuals
I Parabòliques

DISSENY1

ASSESSORAMENT

* Electrónica Industrial

TelecomunIcacions

• Alta Fidelitat

Registradores

Electròniques

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

TRASPÀS
RESTAURANT

Al carrer Joaquim Verdaguer, 3

Tel. 26 67 21

•

ELECTRONICA S'ARENAL
Venda i reparació

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

NEWMAR
Carrer Mateu Rotger, 17 - Tel. 26 57 74

S'ARENAL DE MALLORCA

PER L'AUTOPISTA HI HA
4 O 5 CAMINS

RESTAURANT

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

TELÈFON: 261450/54
S'ARENAL DE MALLORCA

LA CARTA ESTÁ EN CATALÀ
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Coll d'en Rabassa

A punt d'acabat les
obres de millora

A principis de juny es
preveu que les obres de
millora que es fan al Coll
d'en Rabassa hagin arri-
bat a la seva fi. Aquestes
obres contemplen la pea-
tonització de la plaça de
l'església, punt que no
estava inclòs en el primer
projecte.

Les obres inicials es
basaven en l'empedrat de
la zona, la instal.lació de
mobiliari urbà, la plan-
tació d'arbres i la millora

El projecte de reforma
viària del Portitxol amb el
qual es pretenia recon-
vertir l'entrada a Palma
per l'autopista a l'altura
del Portitxol amb un nus
de cruilla més transitable
está, de moment, aturat
per falta de doblers al
Departament de Carrete-
res del Govern Balear. El
fet de no considerar com
a prioritaria aquesta
reforma ha fet que les
despeses inicials desti-
nades a aquest projecte
no s'hagin arribat a fer
efectives, ja que el
projecte estava inclòs als
pressuposts.

El projecte consistia
en la construcció d'una
rotonda especial fins al
final del carrer de Joan
Maragall en la confluen-
cia amb l'autopista, per
d'aquesta manera per-
metre qualsevol girada es
vengui d'on es vengui amb
el vehicle.

Joan Torres, enginyer
cap del departament de
Carreteres, ha declarat
que "a causa de l'escàs
pressupost amb el que es
compta i pel fet que no
és una necessitat prio-
ritaria, ,deixam, de
moment, el projecte en
mans de la iniciativa pri-
vada".

Joan Torres es refe-
reix, segons sembla,
grup Polar	 Sol S.A.

en l'enllumenat de la pla-
ça.

Per altra banda, la
comissió de govern de
Cort aprovà recentment
la modificació pressupos-
tària amb un dotació de
vint—i—un milions per al
projecte de canalització
de les aigiies pluvials, les
quals fins ara s'aboquen
a la platja de Ciutat Jarch
i que, a partir d'ara, es
canalitzaran cap al tor-
rent Gros.

(societat formada per
Dragados y Construccio-
nes i la companyia finesa
Polar Constructions), els
quals construiran ben
aviat una urbanització
als solars de Can Pere
Antoni, a la vora del
Portitxol.

Si es dugués a terme
aquest projecte, el cotxes
que vénen des de
l'autopista cap a Palma
podrien voltar cap al
Molinar sense impedi-
ments, això sense minvar
en absolut el nivell de
trànsit que circula per
l'autopista.

Actualment, la zona
del Portitxol—Can Pere
Antoni és una de les que
més creixen de Palma, de
manera que ja s'estan
construint edificis en
aquest indret, no només
la urbanització projecta-
da per Polar S.A., sinó
també altres com l'edifici
que Sa Nostra vol cons-
truir a l'extrem del carrer
de Joan Maragall i els
habitatges de protecció
oficial que el Govern vol
construir al polígon de
Llevant, a més del nou
polígon industrial que
s'està estudiant construir
al triangle de terres entre
la carretera de Manacor j
l'autopista de Llevant.
Això a part del projecie dé
CAMPSA de traslladar—le'
a Son Banya

El Molinar

El projecte de reforma viaria
del Portitxol ha estat aturat
per falta de doblers
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Contra els malfectors

Són fets de molta ignorància,
los contemplam cada dia,
i per tanta extravagància
molts duits a comissaria.

D'amollats sempre ne queden
com sa mala "enfermetat",
critiquen els que prosperen
per tot lo ben publicat.

Als que ens agrada sebre noves
normalment llegim diaris,
les bones i les dolentes
són tots fets autoritaris.

Per això no es pot permetre
fets amb tanta dolentia,
per qui escriu comprometre
en tanta hipocresia.

El S'ARENAL DE MALLORCA,
diari ben detallat,
responsable i serietat
és lo que al públic importa.

El director ha denunciat,
amb tota galanteria,
lo que d'ell mal s'ha versat

amb tanta de dolentia.

No cap a cervell normal
un fet de tanta desgràcia,
que es conhorti amb fer mal
per satisfer sa arrogància.

Si tenim la democràcia
i la llei és per tothom,
per qué tanta extravagància
en fets que no tenen nom.

Lo que me convé conèixer,
a tothom en general,
que la llei no pot permetre
ser animal irracional.

Sempre de les bones obres
han sortit bones raons,
i si en cosa t'equivoques
hi ha bones solucions.

Vull dir de millor manera,
que aquí no han d'embrutar
els escrits per senayalar
posats a la carretera.

Escandell

4.	
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El batle dicta un ban en contra Cort comprará, quatre autobussos
de la ubicació de la central 	 articulats per a la línea Palma-s'Arenal
térmica a s Estalella

El batle de Ilucmajor,
Joan Montserrat, ha dictat
un ban en el qual es
demana la defensa de
l'entorn de s'Estalella
en concret, contra la
ubicació de la central
térmica que CESA té
previst instal.lar—hi.

El text del ban és el
següent: "Una vegada
més, en nom del progrés,
correm el perill de veure
com el ciment substitueix
les plantes. Hi ha el perill
de desfigurar aquesta
costa verge que mira la
mar, on hem jugat des de
nins.

"Enmig s'aixeca una
torre que mira cap a
l'horitzó, abans per ado-
nar—se de la presencia de
vaixells moros, i ara per

fer de guia dels mariners
de la proximitat de les
costes.

"A baix de la torre, la
coya. ¿Quantes vegades hi
hem anat a berenar, hem
botat de roca a roca i hem
cercat dins de l'aigua
l'estrella, el cranc, la
copinya?

"Veus de tot el món
s'aixequen amb un clam:
Hem de protegir l'entorn!
I surten moviments
ecològics que defensen el
medi ambient en perill.

"S'Estalella, l'hem
heretada neta, fresca i
verge. ¿Us imaginau te-
nir—la, ara, plena de
xemeneies, renous de
motors i torres altes, en
lloc de pins, mates i

J. Clar

tamarits, aladerns i
arbusts? Si perdem tot
això, ¿com ho recupera-
rem? ¿Us imaginau anar
caminant al costat de la
mar i veure una tanca de
filferro impedint el pas?

"¿Quin preu hem de
pagar per dur endavant
un port de carbó i una
central térmica? Destruir
el Migjorn de Llucmajor.

"No vull dir adéu al
paisatge verge, net i
estimat. La natura és de
tothom i com a cosa nos-
tra l'heretaran els nos-
tres fills.

"Amics, ciutadans,
esper que tots plegats
deixarem sentir la nostra
veu que demana un res-
pecte cap al nostre en-
torn."

L'EMT ha adquirit qua-
tre autobusos articultats
per cobrir la línia entre
Palma i s'Arenal, la més
saturada de les línies de
l'EMT. Cada autobús
d'aquests té un cost d'uns
24 milions de pessetes i
tenen una cabuda de 150
a 160 persones, la longi-
tud de cada vehicle so-
brepassa els quaranta
metres.

"A les Balears, un deu
per cent de la població
masculina té problemes
d'impotència o infertili-
tat", segons ha declarat
el doctor Marià Rosselló,
director del Centre
d'Urologia, Andrologia i
Sexologia de les Balears,
durant les jornades del III
Simposium Internacional
d'Andrologia.

Aquest simposi tendrá
lloc a Palma durant la
primera setmana de maig,
i está organitzat pel Cen-
tre d'Urologia, Andrologia
i Sexologia de les Balears.
El simposi ha estat decla-
rat d'interès sanitari per
part del Ministeri de Sani-
tat i Consum, ja que hi
participaran un gran
nombre de personalitats
en aquest camp. Els
temes que es debatran
fan referencia als darrers

El PSM ha demanat al
Govern el tipus de mesu-
res que pensa adoptar
perquè es duguin a terme
les conclusions que es
deriven de l'estudi sobre
l'entrada en vigor de
l'Acta Unica Europea de
cara al turisme balear.

En aquest estudi,
realitzat per la UIB i la
conselleria de Turisme,
una de les conclusions

"Aquests nous
autobusos substituiran
els anteriors", segons
declaracions de Vicenç
Giner, regidor de Circu-
lació de Cort, el qual ha
assenyalat que "això no
suposa canvis en el ser-
vei, que es posará en
funcionament a principis
de juliol i té per finalitat
que vagi més gent per
aquesta línia".

Mariano Roselló Barbara.

avanços en el diagnòstic
i tractament de la infer-
tilitat i de la impotencia
masculina.

El doctor Rosselló, cap
de l'organització d'aquest
simposi, ha dit que a
l'Estat espanyol el nom-
bre d'homes amb pro-
blemes d'impotència és

a les quals s'arriba és la
necessitat que té el Go-
vern de regular la quan-
titat d'habitants de
cadascun dels municipis
de les Illes. S'indica la
necessitat de planificar el
nombre d'habitants i
visitans de cada municipi
i regió, per d'aquesta
manera garantir la quali-
tat de vida dels habitants
i visitants.

D'aquesta manera,
juntament amb el bus
express que fa el trajecte
directe entre Palma i
s'Arenal per l'autopista,
es preveu que es des-
congestioni un poc la lí-
nia, una de les més
saturades, sobretot a
l'estiu, de les linies que
gestiona l'Empresa Muni-
cipal de Transports.

prop d'un milió, i en !a
majoria dels casos els
problemes són causats
per la disf unció orgánica
dels membres sexuals.
L'educació sexual, al
parer del doctor Ros-
selló, ajudaria a pallar
gran part d'aquests pro-
blemes.

En aquest estudi
s'assenyala que la regu-
lació d'aquestes qüestions
és competencia exclussi-
va del Govern, ja que no
es troben inclosos dins
els paquets de Iliberalit-
zació de moviments de
persones, capitals i esta-
bliments de negocis, pre-
vists per al 1993.

El deu per cent de la població masculina de les
Balears té problemes d'esterilitat o  d'impotència

El PSM demana la manera
com el Govern pot regular la
població a les Mes
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Un testimoni fa tornar a entrar E
la presó al taekwondista

Sebastià Cardell Car-
bonell, de 38 anys d'edat,
ha estat detingut per la
policia al pas fronterer de
la Jonquera acusat de

Aquesta quinzena
passada Aquacity ha tor-
nat a obrir les portes al
públic. A partir de dia
primer de maig, el parc
de l'aigua de s'Arenal es
podrá visitar diàriament.

A l'Aquacity
d'enguany hi haurà nove-
tats, en concret es

El cos sense vida d'un
anda de 80 anys d'edat va
ser trobat prop de
s'Aranjassa. L'home
estava penjat d'un arbre

cometre un delicte de
tràfic d'estupefaents. El
detingut és el propietari
del pub Mandingo's, de
Llucmajor, i ha estat de-

tracta d'una sala desti-
nada a l'exposició de rèp-
tils, la majoria verinosos,
i grans serps. A part,
també hi haurà altres
novetats que, al llarg de la
temporada, es posaran a
l'abast del públic en ge-
neral.

del camí de Can Peixet.
Agents de la policia local
de Ciutat anaren fins el
lloc dels fets i en donaren
part al jutge d'instrucció.

tingut juntament amb un
empleat seu, Jordi Z.N.,
de 54 anys, quan
intentaven entrar per la
frontera catalana 875
grams d'heroïna. A més
d'aquestes dues persones,
la policia també va dete-
nir Antoni M.P., de 37
anys, a una casa de
Calafell (Tarragona),
també implicat en el cas.

Inspectors dels grups
d'estupefaents de Palma i
de Barcelona començaren
les investigacions sobre
aquest cas ja fa uns
mesos, després de sos-
pitar de l'existència d'un
grup organitzat de per-
sones que es dedicaven al
trabe d'heroïna proce-
dent d'algun país centre-
europeu per després
comercialitzar-la a Bar-
celona i a Palma.

Els dos primers de-
tinguts llogaren un turis-
me, marca BMW, amb el
qual emprengueren viatge
cap a la frontera fran-
cesa. La policia ja els
estava vigilant, i esperava
el seu retorn al pas fron-
terer de la Jonquera.
Quan arribaren, varen ser
detinguts i es registrà el

cotxe, es trobaren els
més de vuit cents grams
d'heroïna amagats dins
un paquet a la part del
darrera del vehicle. El
mateix dia, inspectors de
Barcelona es traslladaren
a Calafell on detingueren,
a un luxós xalet de la
localitat, Antoni M.P.

Gent de Llucmajor ha
manifestat que no els ve
de nou la detenció de
Sebastià Cardell, ja que
alguns d'ells sabien coses
de les activitats "poc cla-
res" del detingut. Segons
sembla, anys enrera
havia deixat un forat d'un
set milions de pessetes a
una cooperativa de
constructors, quantitat
que no ha pogut ser
recuperada per cap dels
accionistes. Així mateix,
tampoc no es va veure
massa clar que havia
passat amb la venda
d'unes maquines que
Carda havia venut quan
treballava per una
empresa internacional
d'electrònica. Alguns
vas han manifestat que
el pub Mandingo's no era
més que una tapadora per
blanquejar diners.

El passat dia 25 de
març un jove moria a
Can Pastilla després d'un
accident de trànsit que
culmina amb una baralla
entre els dos implicats.
De tot d'una es va acusar
el jove conductor de
l'altre vehicle, un expert
en taekwondo, de ser
l'autor material de la
mort de F. Sánchez.

Dies després, A. Cortés,
el presumpte homicida, va
ser posat en llibertat

A la memòria de la
Fiscalia de Palma corres-
ponent a 1989, es desta-
quen com a dades més
significatives l'augment
d'un 40 per cent dels
delictes de tràfic o co-
merç de drogues i
l'augment d'un cent per
cent de les violacions. Els
delictes contra la propie-
tat han agumentat un 32
per cent.

En total, a les
Balears durant 1989 hi
hagué 53.270 delictes, els
quals equivalen a 146
delictes diaris, amb un
augment global d'un dos
per cent respecte de 1988.
Aquest augment és rela-
tivament petit si es
compara amb l'evolució
de la criminalitat a les
Balears des de I985,
període en qué el nombre

després que el jutge con-
sideras que la mor
s'havia produït a conse-
qüència de les feride:
sofertes duran
l'accident, en concrel
d'una arrítimia.

Ara un nou testimon
ha fer reobrir el cas
Aquest testimoni assegurE
que F. Sánchez va ame-
naçar amb un ganivel
Cortes, el qual va contes-
tar amb una cop de puti)
al cap.

de delictes per any mai
no va ser per davall del
nou per cent. Només en
dos tipus de delictes ha
disminuït el percentatge:
els delictes de lesions i
les infraccions penals en
materia de trànsit.

Pel que fa als delictes
de violació, aquest són els
que més han augmentat,
duplicant el seu nombre
des de 51 a 106
L'augment global dell
delictes sexuals és d'un
per cent, disminuint
per:), les agressions se-
xuals en un 7 per cent.

Els delictes contra k
propietat han augmental
un 32 per cent, passani
de quasi trenta mil Fan)
1988 als prop de quarant.¿
mil l'any 1989, cosa qu(
vol dir que a les Balears e:
produïren 107 delicte
diaris contra la propietat

Marges i monuments amb pedra vista la Urbanització Sa Torre de s'Arenal. Els darrers solars, se

venen entre vuit i deu mil pessetes el metre quadrat.

Detenció d'un empresari llucmajorer
per tràfec d'heroïna

94erairoTa65005
Aquacity torna
a obrir les portes

S'Aranjassa

Troben el cos d'un anca

Augmenten en un 40% dels
delictes contra la salut pública i
es duplican les violacions
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Petits anuncis
Aquests anuncis poden ser remesos a la nostra

redacció, Camí Pedreres 132. Tel. 265005 i a totes
les agències 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
D.N.I.

Nom:
Cognom:	 TELF:

-Escrlviu un sol anuncl por cupó.

ATE NCIÓ	 -Usau llotros majúsculos.
-Escriviu dins col roquadro ol taxi.

Ompllu aquost cupólonvlau-lo a:
S'ARENAL DE MALLORCA: Comí do los Pedreros, 132 - 0760 -

SES CADENESDE S'ARENAL

1 DE MAIG 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,
o 300 m. de la platja, 3
dormitoris, teléfon, placa de
garagte, vistes al mar,
8.500.000. Mir Amengual 26
92 50

PTSOS 1 XALETS
per Bogar a la comarca

de s'Arenal.
FIQUES SASTRE
BARCELO

Carrer Mil, 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 Molinar, 124 metres
quadrats, 50 m de platja,
3 dormitoris, 2 banys, sala
menjador, cuino, rentadora,
tele, vídeo. 11.500.000 ptes.
Mir Amengual 26 92 50.

PIS o Sant Jordi, 110
metres quadrats, 3 dormi-
toris, armaris empotrats, 2
bonys, sala menjador, cu-
ino, fusta de nord, parets
dillants. 8.000.000 ptes. Mir
Amengua' 26 92 50.

RúSTICA o Llucmajor, 2.000
metres quadrats, caso de
72 m2, 3 dormitoris, bany,
omoblat. Mir Amengua' 2692
50.

I MMOBILIÁRIA

MIIAMENGUAL
COMPRA-VENDA

LLOGUER DE TOTA
CLASSE DE BÉNS

IMMOBILIÁRIS

Carrer de Sant
Cristòfol, 16
Tel: 26 92 50

S'ARENAL

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

gual 26 92 50

CERC solar, mínim 200
metres quadrats, o 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
Amenguol 26 92 50

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

S'ARENAL, átic 3 dormitoris,
amoblot, terrasso, 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 Amenguol 26
92 50

TRASPAS discoteca en fun-
cionament, 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, llogarn local per
cotxeria o magatzem, situat
darrera lo sala de festes
Bavaria, prop del balneari 8.
Tel. 66 02 53 i 66 0552.
Llucmajor.

LLUCMAJOR, cosa zona rús-
tica, a 1 km. del poble, tot
amoblot. Mir Amengual 2692
50
APARTAMENTS a Badia Blavo,
zona esportiva, de 1 i 2
habitacions, cuino, bany,
jardí, vistes clares, des de
4.250.000. Mir Amengual 26
92 50

S'ARENAL, per no poder
atendre, venc local com-
pletament muntat a la
primera línia de s'Arenal.
8.000.000 ptes. Tel. 20 13
17 i 49 05 64.

S'ARENAL, venc local a
primera línia. Tel. 26 48
77.

COLL D'EN RABASSA, local
de 80 m2, 55 m2 de pati
i 24 m2 de terrassa. Venc.
Tel. 26 69 89.

S'ARIIAL, a primera línia,
local comercial. Traspàs.
Tel. 20 17 80 i 26 85 55.

S'ARENAL, petit su-
permercat amb terrassa,
totalment equipat, bona
situació. Traspàs per
1.200.000 ptes. Lloguer.
Tel. 26 90 44.

CAN PASTILLA, local de 60
m2 a 100 metres de Cala
Estáncia, amb telèfon,
aigua i electricitat,
qualsevol negoci. Traspàs
per 500.000 ptes. Lloguer
30.000 ptes. Tel. 65 56 78
i 46 31 97.

CALA PI, solar de 1.250
m2, venc per 4.000.000
ptes, facilitats en tres
anys. Tel 54 02 63.

CALA PI, inversionistes, 5
solars de 1.200 m2 cadas-
cun, vistes al mar, directe
del propietari. Venc. Tel.
54 02 63.

S'ARENAL, primera línia,
per no poder atendre.
Traspàs souvenir amb
molt de gènere, amb
begudes i gelats a la ter-
rassa. Tel. 24 15 21 i 26 33
07.

S'ARENAL, balneari 3 i 4,
primera línia. Traspàs
tenda amb o sense gènere
a preu interessant. Tel. 26
00 14.

SON FERRIOL NOU, xalet
adossat de primera
qualitat, amb 4 dormi-
toris i 2 banys. Venc per
18.500.000 ptes. Tel. 75
25 10.

BADIA GRAN, xalet a una
cantonada, 2 habitacions,
cuina, bany, sala amb
ximenea, 300 m2 de jardí,
possibilitat d'ampliació.
Venc per 12.500.000 ptes.
A partir de les 15 h al tel.
74 12 15.

BADIA BLAVA, solar de 840
m2 a segona lima, vistes.
Venc per 6.000.000 ptes.
Tel 45 33 53.

VENC planta baixa,
només 3 anys, entre Can
Pastilla i Cala Estáncia,
3 dormitoris amb armaris
empotrats, cuina total-
ment equipada, bugade-
ria, terrassa, jardí, 2
banys complets (1 a la
suite), sala menjador,
gran garatge individual
(cabuda de 2 cotxes),
Mir-Amengual 26 9250.

LLOGARIA pis a s'Arenal,
amoblat, 2 dormitoris, 1
bany, sala menjador,
cuina equipada, encale-
ntidor, gas butà, renta-
dora, ascensor. Mir-
Amengua' 26 9250.

LLOGUER de casa de camp
amb 2 dormitoris, 1 bany,
Ilum a 220. Tot l'any:
40.000 ptes; mig any:
45.000 ptes. Mir-Amen-
gual 26 9250.

VENDA SOLAR a Cala Es-
Lucia, 1.200 m2, quasi a
primera línia. Mir-
Amengual 26 92 50.

VENDA PIS, primeríssima
línia a Can Pastilla, amo-
blat, 398 m2, 4 dormitoris
dobles, 3 banys, sala
menjador, sala d'estar,
cuina, terrassa, telèfon,
bugaderia, porteria, as-
censor, sòls de marbre.
Mir-Amengual 26 92 50.

VENDA PIS primera línia
a Can Pastilla, 2 dor-
mitoris, preu d'ocasió:
7.250.000 pies. Mir-
Amengual 26 9250.

VENC XALET a badia Gran,
excel.lent estat, 6 anys,
exquisadament decorat,
molt lluminós, 4 dormi-
toris dobles, armaris
empotrats, 2 banys com-
plets, sala menjador
amb ximenea, cuina
equipada, calefacció,
parets ánades, telèfon,
garatge, tot en fusta de
nord. 23.000.000 ptes,
facilitats. Mir-Amengual
26 92 50.

TRASPáS negoci zona Club
Nàutic, cafeteria total-
ment equipada, 100 m2,
extractor de fums, con-
gelador, microones, billar
propi, equip de música,
tv, llums d'emergéncia...
i casa a la part del dar-
rera. Traspàs contracte
indefinit: 9.500.000 ptes.
Lloguer: 45.000 ptes. Tots
els permisos en regla.
Mir-Amengual 26 92 50.

VENC XALET a Badia 13Iava,
próxima construcció,
tipus dúplex i solárium, 3
dormitoris dobles (2 amb
terrassa), 2 banys com-
plets, cuina no equipada,
porxo, garatge i jardí. A un
preu excepcional:
13.700.000 ptes. Mir-
Amengual 26 9250.

VENC PIS i baixos a Badia
Gran, 9 ants, bona con-
servació, 76 m2, 3 dormi-
toris, armaris, sala
menjador amb ximenea,
cuina amb rebost, jardí
comunitari. 6.850.000
ptes i 6.300.000 ptes
respectivament. Es ven
per separat. Mir-Amen-
gual 26 92 50.

ATENCIó INVF,RSIONISTES!
Casa mallorquina zona
Cales de Mallorca, 100
anys, reformada, 20.000
m2 de terres, piscina,
pista de tennis, a 1.500
metres de la platja, pos-
sibilitat de comprar
terres i negoci. Mir-
Amengua' 26 92 50.

VENDA SOLAR a Les Pal-
meres,	 1.100	 m2,
6.000.000	 ptes.	 Mir-
Amengual 26 9250.

ANIMALS DE
COMPANYIA

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

NECESSIT Magatzem,
casa vella o solar a Ses
Cadenes, 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.

PERRUGUERIE,

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

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

M1QUELA PERRUQUE-
RA. Neteja de cutis, mani-
cura i pedicura. Carrer
Mallorca, 3 - S'Arenal. Tel.
263423.

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

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

VIATGES
V1ATJES S'ARENAL

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 m'. 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
jora borda de 750 CV
‹Mercury». 'Tel. 262769.
Ref. Miguel.

TENC per vendre: 3 exposi-
tors de cinturons, 4 mane-
quins de mig cos, 1 mostra-
dor, 1 expositor de bolsos, 1
¡oc de barres per penlar con-
fía:ció. TU.: 303130.

OUS FRESCS
de gallina rossa

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

Granja Acosta.
Llucmajor.

Tel. 660432.

LLIBRE; .,frk 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 Fa-
rdo!

VENC prestatgeries
metàl.liques pera comerços.
24 79 12

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

VENC llaüt menorquí de 30
pams, ben equipat, motor
Solé de 50 Hp, deix amarro-
ment. Tel. 24 38 07, de 13
a 14 hores.

VENC 3 expositors de
cinturons, 3 maniquís de
mig cos, 1 mostrador, 1
expositor de bosses i
barres de confecció. Tel.
28 34 30

PERSONALS
JOVE, 1'78 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,
alta, rossa, simpática;
voldria conèixer jove
educat i sincer, per a
amistat seriosa i durado-
ra. 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-
Ilador, 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 fins
matrimonials. 710087.

ATS, 34 anys, fadrina,
de poble; voldria conéi-
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-
néixer, 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
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,
agradable, pis gran, bon
cotxe; si ets una al.lota
agradable, treballadora, et
faré molt feliç. Per contactar
amb mi crida al telèfon 24
79 12.

SENYORA, 47 onys, modista,
nascuda a Eivissa, fadrina,
sense problemes econòmics,
cosa i cotxe propis, som
educada, senzilla, alegre.
Voldria conèixer senyor
intel.ligent, amatent, culte,
per o fins seriosos. 24 7912.

SEPARADA legal, atractivo,
bona presencia, carácter
alegre, voldrio omistot for-
mal amb senyor fins 'o 48
onys, que sigui seriós, for-
mal, ordenat, bona presèn-
cia. Fins seriosos. 24 7912.

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

EM VULL CASAR amb una
al.loto de 160 35 anys. Tenc
uno bono posició, som alt i
tenc 29 anys. Escriu-me
aviat i et taré feliç. Apt.
10093 Palma.

MALLORQUÍ, fadrí, sense
mols vicis, 39 anys; cerc
mallorquina de 39 a 40 anys
sense mals vicis per a fins
seriosos. Correr Platerio, 7,
2-2 Palma.

Vull contactar amb senyora
de 25 o 45 anys per fer
feines de neteja de la cosa,
5 dies al mes, els capves-
pres. Telefonar o hores
d'oficina al 71 00 87.

PENINSULAR, 58 onys, 178
d'alcado, ofició per l'esport,
músico, dansa, propietori
d'immobles. Vull formar uno
familia. Voldria conèixer
dono que es senti solo, la
puc fer més feliç del que
s'imagina. 71 00 87.

LLICENCIADA en Física, 32
anys, professora de belles
arts, pis, cotxe, senzilla,
simpática; voldria conèixer
jove, fodrí, per amistat.
Educat, formal, de, lo meya
edat. 71 00 87.

ENCINYER tècnic, 48 anys,
pis, petita embarcació, es-
talvis, sense fills a càrrec
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 davant,
home de mitjana edat, sen-
zill; cerc dona per lo resto de
lo meya vida, fins matrimo-
nials. 27 79 90.

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

SEPARAT, 25 anys, alt, prim,
d'ulls verds, molt otractiu,
tenc negoci propi, cotxe, pis,
pero em sent tot sol. Voldrio
conèixer una alloto amo-
rosa, que em comprengui i
no tengui vicis. 24 7912.

Home de 40 anys, bisex.,
m'agradaria trabar un
amic a partir dels 18 anys
per a una relació si és
possible duradora. Apt.
de Correus 1.682 Palma
07001

Dona d'edat cerca al.lots
per cuidar-la. La farà
hereu/hereva. Tel. 66 06
34.

Senyor jubilat de 65 anys,
esdevenidor resolt, sense
familia ni càrregues
familiars. Ben educat.
Vull mantenir relacions
amb fadrines i viudas,
serioses. Vise sol i surt
poc. Apt. de Correus 1.929.
Palma.

ARRELS, Associació Ciu-
tadana per a la Promoció
de la Igualtat Sexual. Et
pots introduir en grups
d'expressió corporal,
ioga, cuina vegetariana,
excursionisme... Tel. 75 96
52.

CAVALLER, de 43 anys,
voldria conèixer dona mol
femenina, que se senti
sola. Relacions serioses.
Indicar telèfon al apt.
1.684 Palma.

HOME de 27 anys, amb
curiositats intel.lectuals i
afectivas. Cerca dona de
mirada tendra i conversa
agradable. Aficions: cin-
ema, passeig, teatre...
Mateu. Apt. 321 Inca.

SENYORA de 55 anys,
cerca amics formals per
sortir els caps de set-
mana, elegants i cultas.
Tel. 23 67 52.

JOVE de 32 anys, univer-
sitari, feina estable, cer-
ca companyera. Apt. 1.499
Palma.

VOLDRIA contactar amb
cavaller culta i alt, de 50
a 60 anys, per a fins
seriosos. Apt. 473 Palma.

SENYORA de 54 anys,
negoci propi, fadrina, de
poble; voldria conèixer
senyor fins a 58 anys,
fadrí, sense vicis i seriós.
Per a fins matrimonials.
Tel. 71 00 87.

META de 25 anys, alta,
atractiva, simpática;
m'agradaria conèixer
al.lot alt, amb cotxe, per
amistat i fins formals. Tel.
71 00 87.

A TU, DONA, si cerques la
leva mitja taronja,
informal gratis, sense
comporrnís. Apt. 1.823
Palma.

JOVE, de 28 anys, discret,
s'ofereix a senyores i
senyoretes. Enviar forma
de contacte a l'apartat
498 Palma.

SENYOR de 45 anys, alt
i de bon veure, bona
feina. Voldria conèixer
senyoreta, no importa
estat civil, per a fins
matrimonials. Tel. 27 79
90.

DONA vol compartir di-
ferents experiencias amb
dones de 20 a 40 anys.
Apt. 1.446 Palma.

SOM UN CRUP de se-
nyores i senyors de 30 a
40 anys. Viudos, sepa-
rats, fadrins, cercam més
afiliats. Si estau sols,
escriviu-nos, som per-
sones serioses i agrada-
bles. Apt. 1.730. Inés i
Leandro. Palma.

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.

ALLOTA, cerca al.lota ín-
tima. Apt. 1.076 Palma.

SECRETARIA, de 37 anys,
culta, agradable, sense
vicis. Voldria amistat amb
senyor treballador, edu-
cat i seriós, fins als 45
anys. Tel. 27 79 90.

ARRELS és un espai on
pots desenvolupar plena-
ment la teva elecció gay o
lèsbica, on trobaràs dià-
leg, amistat i informació.
Tel. 75 96 52.

L'ESSENCIAL és l'amor, el
sexe pot ser igual... o
diferent. Si aquestes
paraules et diuen alguna
cosa... Crida'ns a ARREIS.
Tel. 75 96 52.

PERIODISTA, fadrí, de 32
anys, ben situat,
m'agrada la naturalesa i
viatjar. Voldria amistat
amb al.lota formal per
a fins seriosos. Apt. 196
Can Pastilla.

Petits anuncis
 [

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.
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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 matebda. 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 maja taron-
ja, o una amistat formal.

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

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

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

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

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

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

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

SENJYC71.:„ E3 anys, cabe-
lis castanys, atractiva, 172
d'alçada, aspiracions, es-
criure, teatre, agradable
conversa, senzilla, com-
prensiva; senyor amb fins
amistat / formar una famí-
lia. 710087.

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

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

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

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

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

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

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

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.

PINTOR ck prof essió,
músic d'hobby. voldria co-
nèixer senyoreta fins a w3
anys que li agradi la música
i un poc la bohémica.
277990.

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

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

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

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

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

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

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

HOLA AL.LOTS, tenc 36
anys i em sent mol jove.
Cerc al.lot que cerqui
qualque cosa més que
sexe. Apt. 822 Palma.

Holandés, 47 anys, se-
parat, bona presencia,
cotxe, xalet, bons ingres-
sos. Voldria conèixer
senyora bona i sincera per
a fins seriosos. Tel. 27 79
90.

SEPARADA, resident a
Palma, feina segura, estu-
•s mitjans, varis idiomes,

z, rnant de la llar, nins,
camp. Voldria formar una
familia amb senyor de 30 a
40 anys, seriós. 710087.

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

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

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

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 econòmic, peró sí el
tonc de soledat, d'estima-
ció. M'agradaria molt trobar
una bona dona, que em po-
gués fer feliç, de moment
una bona amistat, fins se-
riosos. 710087.

SENYORA DE NEGOCIS,
42 anys, bona presencia,
163 d'alçada, activa, treba-
lladora, a causa de la meya
feina no puc 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
senosos. 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 però no pare-
la, interessada a conèixer-
me per tenir, de moment,
una bona amistat, només
has de cridar-me al
710087.

CRISTALLERIA
EL ESPEJO

VIDRERES
EMPLOM.ADES,

GRAVATS ARTÍSTICS,
VIDRES DE

SEGURETAT,
TANCAMENT DE
GALERIES AMB

ALUMINI I CR1STALL,
VIDRES1MIRALLS 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; cero 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.

OSCAR i DAVID, de 20 i 19
anys, volen coneixer dues
al.lotes de Palma, amb la
finalitat d'una bonica
història d'amor. Som
sirnpátics i legals. Es-
criure sense compromís
assenyalant els vostres
telèfons. Discrets i edu-
cats. Fins ara. Apt.
10.108 Palma.

FADRI de mitjana edat, la
meya tema 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

711Al2 
ARREGLOS
DE PECES
DE VESTIR

EN PELL
Carrer Capità Ramonell

Boix, 40
Tel. 41 58 16

ES MOLINAR

PER ILLUMINAR
LA SEVA LLAR

ELÉCTR ICA
NYEGOS
Jaume Balmes, 45
Telèfon 29 56 18

07004 Ciutat de Mallorca



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

fins totalment serio-
sos. 710087

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

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 F3nyorr
responsable,7 "

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.

Roma, bar-restaurant.
Menús econòmics i tapes
variades. Obert cada dia
menys els dijous horabai-
xa. Carrer Capita Ramo-
nell Doix, 132. Tel. 24 00 26
Es Molinar.

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

LA NÈCORA. 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-
yenes. Tel. 265188.

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

CAFETERIA COSMOPO-
LITA. Pop a la galega. 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. Ciu-
tat Jardí.
;03TAL MARACAIBO,

cuina mallorquina casola-
na. Devora les Escoles de
Ca'n Flstilla. Tel. 2r;3017.

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

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

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

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

CA FE 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 NETEJA se ne-
cessita. Tel. 265005.

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

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

.. 413155 - 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.

AL.LOTA de 18 anys,
s'ofereix per tenir cura
dels nins, zona s'Arenal,
Can Pastilla, Coll d'en
Rabassa. Tel. 26 45 05.

CUINER, s'ofereix per fer
tapes a hores extres. Tel.
26 63 32

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

ERRIJOUERiA DE SENYORS
Especialitat en tan a la

navalla iamb tisores
Carrer Dofl, 4 -Tel. 26 29 56

CAN PASTILLA

JOIERIA
RELLOTGERIA

MARINA
CARRER,SALUT,21

TEL.: 262415
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 P1NSOS,
adobs i cereals. Distribui-
dor de pinsos PIEMA. Avin-
guda del Cid. 77. Tel.
243725- Son Fer . io!.

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.

Dona d'una trentena
anys s'ofereix per fer
net per hores s'Arenal
de Mallorca. Tlf.:
490099

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 Forro!.

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

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

EL COMODIN, la seva
carta. Li cobreix tant el
Night Audit més	 200
hores, recepció, disc-
jockey, maitre d'hotel a
la francesa, servei tècnic
general, decoraLs espe-
cials,	 bar, animador.
Només 250.000 ptes ne-
gociables.	 J.M.	 Sierra
Sanz. Apt. 102 Llucmajor.

EL COMODIN, el seu braç
dret. Fill d'hoteler in-
ternacional,	 relacions
públiques, secretari
personal, xofer, home
de confiança. Ni comodí
té 30 anys i un aspecte
agradable. J. M. Sierra
Sanz. L'home de la situa-
ció. Apt. 102 Llucmajor.

BUGADERIA Super Clean,
rentam en sec i amb iagua,
mantes, cobertors i tota la
resta. C/. de sant Antoni de
la Platja, 8 - Can Pastilla.
260370.

PNEUMATICS BRASIL,
pegats ràpids, bateries, co-
rreges de ventilador, cam-
vis d'oli, greixar, rentats de
motor. Carretera de Mana-
cor, 391 - Son Ferriol. Tel.
270645.
ARREGLAM rentadores,
maquines registradores, ra-
dio-cassettes de cotxes,
porters electrònics. Elec-
tronica EL GAUCHO. Ca-
rrer Mallorca, 2. Teléfon:
263423.

Cercom 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.

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

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

MECANOGRAFIA	 BANC

Ir 4 9 19 16

OPOSICIONES	CALC

C. BALEARES,25.2

'11 Arenal

T'oferim cursos de pro-
gramaci6 en:

BASIC
dBASE III PLUS

COBOL
TURBO - PASCAL

TURBO -C
TURBO - BASIC

BASIC2 •
" (el de l'AMSTRAD PC)
i de formació d'usuaris
en:

ABILITY 2000
OPEN ACCESS II

SYMPHONY
LOTUS 1-2-3.

LOCO SCRIPT.
A més d'un llarg etcéte-

ra, pots aprendre:
BANCA

MECANOGRAFIA
COMPTABILITAT

IDIOMES
REPÀS.

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

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.

SÁrenal
41 de Mallorca 1 DE MAIG DE 1990 

PELLERIA PEUS

Confecció en pell a mida

Qualitat total 

Avda. Bmé. Riutort,
Tel. 26 01 89
	

CA'N PASTILLA    

F ONTANERIA

ONTBLANC C.B.  
4140.114.40.14~40Y41.~~"Nar.~..~.00"%e 

ANTONIO ORDOÑEZ GARCIA  

Abans FONTANERIA AMER 

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

Cerrar Diego Zaforteze, 4 - Tel. 26 48 73 - 07600 S'ARENAL DE MALLORCA

Academia

BARCELO

rí
CONTABILIDAD



Es Mollet -4
U. SIRENA,1
Tel. 24 71 09

PEIX I MARISC A LA PLANXA
ES PORTITXOL - ES MOLINAR

TANCAT ELS DIMARTS

VENDA DE PISOS
A PALMA I A SON FERRIOL

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

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

almacenes
femenías

Almacenes Femenías, S.A. Materials de Construcció
S'ARENAL OFICINES, MAGATZEM I EXPOSICIÓ
Carrer Diego Zaforieza, 3 Tels. 260087 -49 16 11 - 49 16 50 Fax 491558

LUCMAJOR. MAGATZEM EXPOSICIÓ
Ronda Migjorn sin. Telifon 6607 01
CIUTAT DE MALLORCA. MAGATZEM I EXPOSICIÓ
Polígon de Son Castelló - Via Asima, 1 Tels. 20 47 02 -204762-  20 48 17
Fax 206998

MAGATZEM. Carrer Aragó, 139 TeLs. 27 23 52 - 27 63 64

El prestigi aconseguit per
ALMACENES FEMENIAS

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

ALMACENES FEMENIAS
posa a la seva disposició tot tipus de

materials de construcció,
destacant les rajoles i paviments,

no només pels seus belltssimsdissenys
sitió també per la gran varietat

d'estils que ens ofereix aquesta prestigiosa
firma mallorquina.

ALMACENES FlEMENIAS
demostra la seva professionalitat

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

Belles
jovenetes a la
festa d'entrega
de trofeus del
Campionat de
tennis

Aquesta setmana
passada se va fer
l'entrega de trofeus
del primer torneig de
tennis patrocinat per
SUIMAR, botiga
d'informàtica ubica-
da a la Gran Via de
Can Pastilla. El tor-
neig va tenir a les
pistes del Roial Cris-
tina i fou guanyat
per Bernat Tomás
amb Sofia Ernaiz,
els segons foren
Toni Bagur amb Mi-
guel Bosch. La festa
d'entrega de trofeus
fou al Bar Angulo de
Can Pasilla.

1 DE MAIG DE 1990 SArenal
de Mallorca  

El pare aquàtic de s'Arenal, Aquacity, el més gran en
el seu genere del món --tal i com diuen els cartells
de propaganda-- compta des del dia 21 d'abril amb
una atracció més: l'exposició permanent de rèptils,
amfibis i artrópodes duits dels cinc continents.

S'ARENAL DE MALLORCA, convidat a l'acte inaugural,
no faltà a la cita del parc aquàtic, juntament amb les
autoritats locals i els propietaris d'aquesta societat.

Les fotografies que adjuntam completen l'informe.
Com que no es podia retratar els  rèptils, amfibis o
artrópodes un a un, el qui els vulgui veure al natural
ja ho saben: Aquacity els espera. Pares, mares i
jovenalla amants de l'aigua, de la berenada, dels
tobogans... i dels rèptils del món. No és el zoològic
de Barcelona, per() sí una novetat més a s'Arenal de
Mallorca. (A. de Villarroya)

Bartomeu Sbert, director d'Aquacily, ben assessorat pel president de l'Associacio de
Veïns de Son Sunyer, Antoni Martí, i per l'empresari i accionista del pare, Pere
Canals. 1n qüestió d'animaLs i bésties, són de l'opinió que hi ha més perill amb els
que estan amollats pels carrers del nostre poble. (Foto: Valeriano)

Aquacity «Reptils del
Món» una atracció més
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Lladó des
Coll d'en Rabassa

Els fems del
meu carrer

El meu carrer, com
que és prop de la platja,
té molts de turistes que
no es preocupen de res i
embruten molt els ca-
rrers. Fins i tot, el meu
carrer té uns grans con-
tenidors per posar-hi els
fems, però ni així deixen
d'embrutar-lo.

També els qui viuen
aquí embruten el carrer
amb els fems, perquè
deixen bosses per tot,
menys on pertoca, que
és als contenidors.

Si tots volguéssim
tenir un carrer net,
hauríem de fer moltes
coses, com per exemple:

- Posar més interés
i no embrutar-lo amb
papers o altres coses.

- Si veim un paper,
unes bosses o altres coses
per terra, agafar-ho i
tirar-ho a la paperera.

Amb tot això es podria
tenir un carrer molt mi-
llor.

S'Arenal, que és on
vise, té molla platja i per
això hi vénen molts tu-
ristes que compren coses
típiques de Mallorca, com
les ensaïmades, per() que
quan ja se les han men-
jades tiren la capsa al
camp, al carrer o a altre
lloc poc adequat.

Per() si tots els turis-
tes (i els qui no ho són),
tot el que embruten ho
fessin net, res no passa-
ria.

També es tiren coses a

l'aigua, i tots els fems que
hi ha a la mar van a la
platja. I si es tiren vidres,
un nin o alguna altra
persona es podria tallar i
fer-se molt de mal. A més
a més la mar es conta-
mina i els peixos moren.

I si no es resol aviat
aquest problema tots els
llocs de l'illa estaran
bruts i contaminats de
fems.

Pere Josep Llaneras

La contaminació
a la Mediterrània

L'illa de Mallorca, on
vise, és una illa i per això
está enrevoltada de mar.
I precisament dintre de la
Mediterrània, d'aquí la
meya preocupació pel seu
estat.

Els espanyols tenim
fama de bruts i descurats;
si nosaltres no volem
tenir aquesta fama, hem
de mentalitzar-nos que
no només vivim a la terra
nosaltres i que hem de
tenir cura de l'ambient.

Es precís que co-
mencem per la mar, ja
que existeixen més ani-
mals a dins que a damunt
la terra.

Mallorca, l'illa de la
calma, com diu
l'escriptor Santiago Rusi-
nyol, és una de les illes on
la mar és més bruta, ja
que a la temporada esti-
uenca té una població
molt alta per la gran
afluencia de turistes que
vénen per beneficiar-se
del nostre agradable
clima, dels nostres hotels

i de les nostres platges.
Però la infrastructura
hotelera no fa les coses bé
i tira moltes vegades
aigües brutes a la mar.
Ara, cal dir que els tu-
ristes també embruten
molt perqué tiren les
coses a terra, cosa que a
casa seva no fan i a més
aquí no hi ha ningú que els
digui res.

A l'estiu, els turistes
embruten molt les nos-
tres platges i la mar, ja
que un tira una clovella de
taronja, l'altre una
llauna i l'altre una botella
de vidre. Això es torna
una cadena on la brutor
dóna lloc a la contamina-
ció i a més es moren els
peixos, el marisc i tot
tipus d'animals que hi ha
a la mar. Però també la
contaminació de la nostra
mar és deguda als vaixells
de guerra, sobretot ame-

CLINICA
DENTAL

Dra. Pilar Oto María
METGE ODONTÒLEG

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

ricans, que van amb
energia nuclear, a més de
portar bombes atòmi-
ques.

Actualment hi ha una
gran preocupació a les
nostres illes pels temes
ecològics, cosa que fa
que hi hagi una gran
organització ecologista
com és el GOB que té cura
de vigilar el que passa a
la nostra natura. A nivell
mundial, hi ha el Green
Peace, que amb els seus
vaixells es preocupa molt
de la nostra Mediterrània.
Als ecologistes molta gent
els diu bojos, però això
ens ho hauríem de dir
a nosaltres mateixos que
som els que maltractam
la natura.

Miguel A. Mame Reyes

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 Admiran Salvador Moreno, s/n.
Tel. 74 11 91 - BADIA GRAN
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Platges
verges?

El tema de les platges
verges és un dels pro-
blemes més comentats a
lilia i cree que encara
donará per parlar, ja que
afectará molt a la llarga la
nostra illa.

Mallorca s'está inun-
dant d'hotels de grans
empresaris, als quals poc
els importa l'estètica de la
nostra illa si no és per fer
doblers. Això que té un to
un tant dramàtic és una
realitat que envaeix tota
Mallorca de cap a cua i
que fa molt de mal a la
natura. Tots volem gaudir
de bones platges, però
tots junts les estam ma-
tant, les embrutam i no es
poden trepitjar.

Queden molt poques
platges verges a Mallorca,
tot i que hi ha moltes
persones interessades en
la natura mallorquina
que intenten amb ma-
nifestacions públiques
que aquestes platges
perdurin molt de temps
essent verges, però de
cada vegada en queden
menys. Es Trenc, platges
de Cala Torta i Cala Es-
treta i la platja de Cala
Mondragó, a part
d'aquestes platges molt
poques més es poden
ficar dintre d'aquesta
curta llista de platges
verges.

Raül Pérez Rodríguez

Els problemes
del món

Ja que hi ha tantes
desgràcies al món, co-
mençarem aixl: El petroli,
com ja sabem, té molts
avantatges, per exemple,
n'obtenim la benzina, el
plàstic, etc. Per() també
té els seus desavantatges,
com és el problema de
la pol.lució, que- és
probablement el més
conegut.

Com tots sabem, la
benzina, una vegada és
introduïda en el motor
d'un cotxe, després ha de
sortir en forma de fum i
això contaminará la nos-
tra atmosfera. No sé si
vosaltres heu vist a la
televisió el petroler que
ha naufragat i está con-
taminant la mar, intoxi-
cant tots els peixos que
troba al seu pas. Per això
cree que ja que el petroli
quasi no es troba i pot
contaminar molt, hau-
ríem d'utilitzar-lo
moderadament.

Un altre tema que
podem dir és el dels
països subdesenvolupats,
en els quals el menjar, els
medicaments i la higiene
són coses quasi inas-
solibles. Per això hi ha
organitzacions per donar
donatius; i encara que
nosaltres no ens adonem,
podem fer moltes coses
per ells, per exemple
podem donar diners, roba,
menjar, medicines, etc.

Aixt que per favor no
vulgueu deixar els
problemes d'aquestes
persones a un costat com
si no existissin, perqué
són aquí i hem de posar
un poc de la nostra part i
ajudar aquestes perso-
nes.

Ara podem parlar del
terrorisme i d'aquelles
persones que creuen que
poden fer el que vulguin
amb tot el món. Nosal-
tres, en aquest tema, no
ni podem fer res, encara
que segurament és un
dels problemes que més
freqüentment succeeixen.
Encara que jo crec que
les autoritats en lloc de
deixar sortir els terroris-
tes després d'uns anys,
haurien de deixar-los a la
presó per sempre.

Després tenim el pro-
blema de les armes nu-
clears. Per qué hi ha gent
que no té por que qualcú
pugui llançar una bomba
i destruir una part del
món? Els països que les
tenen asseguren que es
per tenir la pau, perquè
si no les tenguessin els
altres pisos els atacarien
amb les seves. Però jo em
deman: i si ningú no les
tengués? No estaria millor
assegurada la pau?

I ara, el pitjor dels
casos, la destrucció de la
natura. Alzó sí que ho
feim nosaltres mateixos,
destruïm els arbres,
caçam i pescam sense
necessitat, i això no es

pot fer perquè destruïm
el nostre hábitat. Per això
les persones que s'adonen
diuen que hauríem de
deixar això per quan ho
necessitem.

Cree que aquesta re-
dacció reflecteix molt bé
els problemes més im-
portants del món. 1 en
certa manera dóna una
solució per a cada un
d'ells.

Penelope Guinot

L'any 1992
Quan arribi l'any 1992

les fronteres s'obriran.
Moka gent es desplaçarà
i trobarà treball; algunes
persones treballaran a
llocs bons, de categoria,
mentre d'altres no en
trobaran perquè no tin-
dran els estudis que li
demanen.

Té importància
l'estudi d'algunes llen-
gües per les activitats
de treball, com per
exemple parlar amb els
turistes. Quants més es-
tudis, tendrem assegurat
un millor lloc de treball.

El futur depèn de tots
nosaltres. Un futur de
prosperitat, progrés i
noves idees. Hem
d'aprofitar l'ocasió
d'estudiar que tenim i
trobar una bona ocupació.

Ara hi ha més
possibilitats que abans,
ara tenim més ense-
nyances, mitjans per fer
una gran carrera. Abans
molta gent no-- tenia
estudis, només la gent
que no passava fam
anava a escota. També cal
fer nous projectes per fer
un món més fácil.

Quan	 s'obrin	 les
fronteres hem de tenir les
idees clares, perquè
molta gent ens deixarà
sense treball. Per estudiar
més hem de pagar molts
diners, peró si saps
aprofitar-ho no importa,
perquè després tindràs
una bona ocupació.

Tothom té el dret de
tenir un treball just, i
tenir les mateixes hores
de treball.

Isabel Fernández

Mallorca s'esta
perdent

Mallorca está perdent
els petits pobles que li
donaven aquell màgic
atractiu de terra remota
que abans tenia; está
perdent els silencis que
es podien sentir als pobles
i camins; está perdent la
tranquil.litat de la vida
senzilla que abans es
podia notar als pobles.
Perd el seu atractiu de
terra remota perquè amb
el turisme s'ha donat a
conèixer a tot el món i ha
fet venir gent; que que ha
portat el progrés però
també ha fet que la ma-
joria de pobles costaners
es transformin quasi en
ciutats, només als pobles
del centre de l'illa el
progrés ha arribat, però
encara no ha transformat
radicalment la vida dels
seus habitants. Ha perdut
els silencis dels camins
i pobles perqué la gent
necessita mitjans de
transport; així, els
camins i pobles s'han
omplert de cotxes, motos,
autobussos i tota mena de
vehicles de roda.

Está	 perdent	 la
tranquil.litat: ara tothom

va amb presses, presses
perquè han d'arribar al
treball o a algun 'loe; ara
tothom viu a una velocitat
increïble i no ens dóna
temps de viure com vol-
dríem. Però, a això, hi
hem d'afegir que estam
deixant l'illa que no es
pot reconèixer, amb les
cases i els cotxes i totes
les obres que s'estan fent
ja no hi ha llocs per
passejar sense tenir un
paisatge d'edificis a
l'abast de la vista. Si
volem anar a passejar a
un espai natural, obert,
hem d'anar uns quants
quilòmetres lluny del lloc
on vivim. A més, estam
deixant brutor per tot
arreu, ja no podem anar
a passejar sense trobar
una llauna o una bossa de
plàstic o altres coses. La
gent confon la natura
amb un gran abocador de
brutícies.

Això que els pobles
perden la seva
tranquil.litat, la pau i la
vida senzilla, pot fer
pensar que ja fa temps
d'això, però en realitat no
en fa tant, només és que
el progrés avança molt
depressa; a uns llocs el
progrés i l'evolució de les
coses és ja habitual, però
a altres llocs no ho és
tant. La veritat és que
hem creat nuclis urbans
per tot arreu i els elan'
intentant adobar amb el
progrés i a la vegada
cercam la bellesa de la
natura que abans hi
havia aquí. En el fons
voldríem tornar a aquells
pobles petits i tranquils,
però és gairebé impossi-
ble parar el progrés, peró
tots esperam poder fer -
ho. Antònia Bordoy Cano

TALLERS V.V.
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Un extraterrestre
al Coll d'en
Rabassa

Hola! Sóc el JX2675 i
vine d'un planeta que está
a més d'un milió d'anys
llum del vostre. Estic en
una missió especial i he
aterrat a un poble ano-
menat Coll d'en Rabassa,
al damunt d'una especie
de. muntanya que en
aquest poble diuen edifici.

Quan he aconseguit
baixar d'aquesta munta-
nya he vist uns bitxos
amb peus que
s'assemblaven molt a les
rodes de la meya nau;
aquests éssers, amb els
peus rodons, emetien uns
sons molt estranys, una
cosa com "mec! mec!".

Aquest poble és molt
estrany, m'estim més el
meu planeta, on tot és pau
tranquil.litat.

També hi ha un ésser
molt llarg, que té tres
Ilums a la cara, un de
vermell, un de groc i un
de verd; aquest ésser deu
ser el cap de tots els
bitxos perque cada pic
que posa el llum vermell
s'aturen, i cada pic que
posa el llum verd seguei-
xen.

Però el més impres-

sionant són uns altres
éssers d'aquest planeta,
que van en manada tots
amb molta pressa i que
diuen alguna cosa així
com: Anem al col.legi,
col.lega! No, tronco,
anem a fer fullet! I uns
altres que venien cridant:
Viva ETA!

Ern sembla que si em
quedo deu minuts més al
Coll d'en Rabassa em
moriré. Me'n torno al meu
planeta, potser qualque
dia tornaré. Adéu!

Antònia Cerdà Vanrell

Les cales de
Mondragó

Són unes cales que hi
ha al sud de Mallorca, a la
part de Campos. Fins ara
eren considerades com a
naturals, però ara les
volen urbanitzar. Hi ha
algunes organitzacions
que lluiten per evitar que
les urbanitzin, perquè
saben que això ho fan
perquè hi hagi més turis-
me.

Jo crec que la urba-
nització d'aquestes cales

es pot evitar, perquè
aquestes cales són uns
dels darrers llocs on es
conserva bé la naturale-
sa. Una de les organit-
zacions que lluita més
en contra d'aquesta ur-
banització és el GOB.

I ara, a la fi han
aconseguit alguna cosa
d'aquestes lluites. El Con-
sell Insular de Mallorca ha
estat d'acord a evitar la
urbanització, però hi ha
hagut una divisió de les
cales en dues parts, una
part es podrá urbanitzar i
l'altra part no.

Si no hi hagués hagut
aquestes protestes o llui-
tes en contra d'urbanitzar
aquestes cales, haurien
destruït un dels llocs més
conservats com a alguna
cosa natural de Mallorca.

Per altra banda, el
Consell Insular de Mallor-
ca ha nomenat parc
natural la part de les
cales que no ha estat
urbanitzada, que és una
de les formes més fàcils
per evitar que la
lestrueixin.

I així, els animals que
habiten aquestes cales,
podran viure tranquils i
sense perfil de ser agafats
per l'home.

Gabriel Mas Font

Restaurante
tí; neettonn
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Col.legi Lladó des Un món apart que se posa a l'abast
Con d'en Rabassa del turisme català

Barcelona. — Al centre-oest de la pe-
nínsula dels Balcans i situada entre
lugoslávia i Grècia, Albània —amb
una extensió semblant a la de Galicia
(28.900 km2)— és el país més
tancat i per això més desconegut
d'Europa i també el més singular. El
seu règim marxista-leninista, l'a-
teisme, el fet de ser el país més
pobre del continent, amb els seus
1.500 dòlars de renda per càpita, i el
que més ciutadans té que no viuen
al seu país —fora d'Albánia, hi viuen
5 milions d'albanesos enfront dels 3
milions que hi ha a dins— afegit a
altres peculiaritats, com ara el fet de
ser el país del món on hi ha més
metges per habitant, el que té l'índex
de natalitat més alt d'Europa i la ine-
xisténcia d'impostos i d'atur, fan d'a-
quest Estat un món a part situat
només a dues flores i mitja en avió
des de l'aeroport del Prat al de Rinas.

La recent obertura de relacions di-
plomàtiques entre l'Estat espanyol i
Albània farà que s'obrin més les
fronteres d'aquest país als turistes
catalans que poden gestionar el seu
viatge mitjançant la delegació
d'Albturist a Barcelona. Les immen-
ses platges, molt semblants a les de
Castelldefels, on es pot caminar i ca-
minar sense que no cobreixi l'aigua,
el seu clima mediterrani i els preus
baixíssims que permeten comprar
bruses brodades a mà, capses de
fusta envernissades per a guardar
joies i catifes fan d'Albània un país
interessant per al viatger, pero
només per al viatger, ja que una
ullada a la televisió —una ràdio amb
pantalla amb locutors que begeixen
teletips inacabables—, les cartelle-
res d'espectacleS, l'igualitarisme a
ultrança amb salaris de 15.000 pes-
setes al mes, el culte a la disciplina i

el desconeixement de la improv 'sa-
ció, la restrictiva llei de divorci ate-
nuada per una societat patriarcal i
pel puritanismo revolucionari i
l'extrema dificultat per a sortir a
l'estranger fan pensar que a un euro-
peu Ii mancaria llibertat a Albània.

El viatge a Albània es pot fer entre
l'abril i l'octubre, que és el període
considerat per les autoritats del país
temporada turística, té una durada
d'entre 10 i 15 dies i, a més de plat-
ges i sol, hi ha altres punts d'interés,
com el museu de l'ateisme de
Skodr-a, el museu de història de
Tirana, el vell mercat de Kruja, la
ciutat de Durres, amb la fortalesa
construida per l'emperador bizantí
Anastasi, una sèrie de torres i mu-
ralles que daten dels segles X-XVI.

Malgrat la seva animadversió
envers els nord-americans, els
dòlars són ben rebuts a Albània i de
fet són l'única moneda que es pot
canviar per lekes, la moneda oficial
albanesa. A les tendes i magatzems
per a turistes es paga en dòlars i allá
on no arriba la moneda més podero-
sa del món sempre hi arriba un
clauer xiulador, un bolígraf, un ence-
nedor, una foto del Barça, una Coca-
Cola o una ampolla de Torres 5. Un
sopar seriós i rígid entre els mem-
bres de l'Associació de Periodistes
Albanesos i els enviats especials de
la premsa barcelonesa al partit
Flamurtari-Barça va veure trencats
tots els formulismos amb l'aparició
d'una ampolla de Torres 5 i el poste-
rior repartiment d'insígnies i bande-
rins del club blau-grana, mentre que
un clauer xiulador podia posar ales
als peus deis cambrers i convertir
un conductor d'autocar en un pe-
rillós èmul d'Alain Prost.
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Francesc de B.
Moll de s'Arenal
Història d'un
germà petit

- Qué, noi, un altre
conte?

Bé, avui et contaré un
conte sobre s'Arenal molt
bonic que diu així:

El pescador d'arena
Hi havia un pescador

molt pobre molt pobre;
vivia a prop de la costa i
la mar cada vegada més es
"menjava" la seva terra,
i quasi quasi es menjava la
seva casa.

El pobre pescador no
tenia diners per anar-
se'n al poble veí. Un dia,
quan pescava, va comen-
lar a plorar. Una de les
seves llàgrimes va caure
al mar i quan va tocar
l'aigua un murmuri
d'ones començà a donar
forma a una figura hu-
mana. Aquesta figura
parla i diu al pescador:

- No tenguis por de
mi, sóc la Mare Natura i
estic aquí per ajudar-te.
Aquí tens un sac que duu
tota l'arena que vulguis.
Però! no l'has de deixar
obert molt de temps
perquè tot s'ompliria
d'arena. Ah! 1 has de tenir
cura amb el sac, que no es
trenqui. •

Així, quan va acabar
de dir aquestes paraules,
un altre murmuri d'ones
va enfonsar la dona fins al
fons del mar. Tan aviat
com va poder, l'home va
tornar a casa i va deixar
el sac obert per poder
tenir terres, però no du-
rant gaire temps.

Més tard va agafar el
sac, el peix i la seva mula
i va anar al poble, on
vivien la seva filla i la seva
dona.

Com que era diumen-
ge, eren a missa, i com
que no podía anar-hi amb
tota la càrrega, va dei-
xar-ho tot a casa d'uns
veïns, per() el pescador
primer els va dir:

- Jordi (que així
nomia el veí), no has
d'obrir el sac per cap
motiu. D'Acord?

- Si (va dir el veí).
1 el pescador s'allunyà

caminant cap a l'església.
Però el veí sentia gran
curiositat i volia saber
qué hi havia al sac, i com
ho va pensar, així ho va
fer. Tan aviat com va obrir
el sac, va començar a
sortir arena d'ell; i
l'arena va omplir tota la
casa d'en Jordi. Ell, com
creia que era obra de
bruixeria, va agafa el sac
i el va tirar a les pedreres
de més a prop.

Quan el pescador va
venir de missa amb la
seva filla i la seva dona,
no va trobar ni casa ni
Jordi ni sac ni cap cosa
visible, només hi havia un
immens desert ple
d'arena, per això es va dir:

S'ARENAL
T'ha agradat? Però si

ja dorms, bé fins demà...

Joan Gabriel Salas Bar-
rado

Descipció del
meu carrer

El meu carrer té el
nom de "Terral"; és un
carrer ple de cotxes. Al
fons del carrer hi ha unes
escales que baixen a un
altre carrer del qual no
record el nom. En una
part del carrer hi ha un
edifici gran de color
marró que té deu pisos.
Aquest edifici té tres
entrades: una entrada és
la meya, que és en
aquest carrer; i les dues
altres són a un altre car-
rer.

A l'altra banda hi ha
petites cases que sempre.
estan buides, excepte una
que és a dalt d'un bar
molt petit on no hi van
dones, només hi ha homes
i sempre fumen.i fa mala
olor.

Al meu carrer també
hi ha tendes: al costat de
la meya entrada n'hi ha
una que ven molts cara-
mels. Després n'hi ha una
altra de mobles, un rent-
a-car, una carnisseria i
un vídeo-club a l'altra
part del carrer, on la
gent no tú passa perquè hi
ha gitanos; penó no fan
res, només un poquet de
renou, però sí no els fas

res no hi ha cap problema.
El meu carrer és així: és
petit per?) a mi m'agrada.
Adéu.

Carme Avalo Muñoz

Si jo fos batle
de s'Arenal,
qué faria?

- Llevaria un parell
d'hotels perqué n'hi ha
massa i eixamplaria els
carrers perquè sempre hi
ha embussos de transa.

- Faria més grossa la
ciutat per ser més gran
que Palma. Hi hauria
menys cotxes perquè no
hi hagués contaminació.

- Tendria un criat,
una piscina, una batlia, un
despatx amb ordinador
PC5 gros, per controlar la
població.

- I a la primera línia
llevaria la carretera per-
qué a la platja la gent
estigués més tranquil.la i
també faria les platges
netes.

- Em compraria un
vaixell molt gros per
navegar pel Mediterrani
i també un cotxe...

- I que els aparca-
ments fossin subterra-
nis...

Baltasar Pons Thomás

Si jo fos batle
de s'Arenal

Si	 jo fos batle de
s'Arenal, faria moltes
coses: primer, faria lo-
cals socials per a la gent,
no la gent major, sinó per
als nins i joves perquè no
estiguessin al carrer tot
el dia. Després adobaria
les places i hi posaria una
font, adobaria els carrers
perquè hi ha molts acci-
dents i posaria més sen-
yals de trànsit.

Posaria almenys un
guarda jurat a cada
urbanització, perquè
vigilás les persones sospi-
toses, perquè no hi hagués
tanta delinqüència. Tam-
bé faria més installacions
esportives perquè els
joves de s'Arenal també
poguessin fer esports.
Faria una serie
d'enquestes per saber qué
necessita la gent, en
aquestes enquestes de-
manaria:

- Se sent segur al seu
carrer?

- Els seus fills tenen
l'educació adequada?

També faria un centre
d'educació per als nins
que són més retrassats
que els altres als estudis.

Faria una oficina de
denúncies, amb un grup
de policies per investigar.

Si la gent no estigués
a favor del meu pla, no
intentaria convèncer -!os,
sinó que faria un altre pla,
comptant amb tota
l'ajuda dels ciutadans; i si

no donás resultat, em
retiraria del meu càrrec i
el deixaria a una altra
persona més entesa que
jo.

Carles Blanco Valero

Les llengües
i la llengua
catalana

Aprendre llengües és
molt important. perquè
cada persona, a cada
país, necessita comuni-
car-se amb l'altra gent.
També és important par-
lar moltes llengües, per-
qué any rera any, Espanya
i els altres estats euro-
peus s'industrialitzen i
per això, en un futur, per
a un treball qualsevol es
necessita saber llengües.

Hi ha moltes llengües
en el món: totes prove-
nen d'altres llengües més
antigues, per exemple:
l'alemany, l'anglès, etc...
són Ilengües anglo-
sazones i són parlades a
América del Nord, Aus-
tràlia, etc...

El català comparteix
l'oficialitat amb el caste-
llà, que es parla a quasi
tota Espanya. A més, a la
península hi ha dues
llengües més: el gallee i
l'èuscar. La gent de Ca-
talunya, les Balears i
Valencia haurien de saber
la seva llengua, perquè
varen néixer allá i haurien
d'estimar la seva terra i el
seu parlar.

Shane Scully Puigvert

El meu padrí
El meu prepadrí era

mestre d'obres i vivia amb
la seva dona. Tots dos
vivien a una casa de llo-
guer al carrer del Vall.
Eren dues persones molt
feineres i aviat no es
conformaren amb viure
de lloguer.

La meya repadrina va
tenir una nina, na Maria,
i un any i mig després un
nin, en Tomeu. En aquells
dies hi havia poca feina i
pocs doblers a Mallorca,
mentre que a l'Havana
n'hi havia molts més i un
duro d'allà n'eren quatre
aquí.

Aleshores, ell va partir
cap a l'Havana a guanyar
doblers; ja estava tot
preparat, un parent
l'esperava allá amb una
feina guardada. La meya
repadrina es va aferrar a
la seva feina de sastressa
amb dues criatures per
guardar. mentre que ell
enviava els doblers, ella
els guardava i mantenia
els seus fills amb la seva
feina.

Va arribar un dia que
varen tenir doblers sufi-
cients i ell va tornar. Els
nins no estaven acostu-
mats a tenir un home a
casa i les primeres set-
manes no es dugueren
molt bé. Amb els doblers
aconseguits van comprar
un casa gran, penó vella,
que un segle després
continua essent la casa de
la meya familia.

Tófol Ruiz Gelabert



SArenal
491 de Mallorca 1 DE MAIG DE 1990 Li j27

INFANTILS: La Porchincula, subcampiones. (Bretes) Esteban --l'entrenadora--, blanda, Sandra, Susi, Silvia,
Melani, Maribel; (acotades) Patrícia, Annabel, Cátia, Mar i Arantxa. MINII3ASQUET: Subcampions del torneig. (Drets) Josep [luís --l'entrenador- -, Iluisa, Sandra, Marga, Silvia,

Mar; (acotades) Nani, Michele, Magda, Magdalena, Raquel, Maní Ester.

INFANTIL: Llucmajor, terceres. (Bretes) Antònia --l'entrenadora--, Maria Antònia, Maria del Mar, Natatxa,
Catalina, Barba, Cristina, Margalida; (acotades) Malen, Antònia, Ama, Mercè i Paquita.

MINIBASQUET: Llucmajor, campiones. (Bretes) Lourdes - -l'entrenadora- -, Silvia, Lourdes, Miquela,
Marga, Puri, Maria, Mevi --lambe entrenadora--; (acotades) Cata, Ama, Maria, Isabel, Francesca i Tina.

Basquet femení

uria
orciúncula
Stil entre Llucmaj

Santanyí i La P
I Torne!gN or,

Aquest cap de setmana passat, abans de començar
les classes del tercer trimestre i com a colofó
d'aquestes passades vacances de Setmana Santa, s'ha
celebrat el I Torneig Núria Stil de  bàsquet. femení.

S'han usat les pistes de les instal.lacions esportives
del col.legi de la Porciúncual, el qual venia a ser
l'amfitrió d'aquestes jornades esportives. Aquestes són
les classificacions finals: A Infantil, ha guanyat el
Santanyí, seguit de la Porciúncula i del Llucmajor.
A Minibásquet ha guanyat el Llucmajor, seguit de

la Porciúncula. A Cadets, en un partit apassionant
i ple de qualitats, la Porciúncula aconseguí guanyar al
Santanyí per 51 a 42. El públic hi tengué molt a veure
en aquest resulta! No sé si a camps de fora es podria
cantar victòria tan fàcilment, eh, amic Ferrer?

—¿Hi haurà continuació, després d'aquesta
primera experiència? Hem demanat al promotor del
torneig, el senyor Josep Font.

—1 és clar que sí. Es fomenta l'esport entre la
joventut i fins i tot la sana rivalitat entre els pobles

de la zona. El Torneig Núria Stil, en aquest cas amb
la col.laboració de Nestle—Chamburcy que distribueix
a Mallorca Damià Pons, comptarà amb edicions
posteriors. Aquesta és la nostra intenció.

Com que no hem pogut fotografiar totes les
participants, que ens perdonin les guapes de Santanyí.
Per aquesta vegada, només figuraran els equips de
Llucmajor i la Porciúncula. (Fotos: Valeriano. Text:
Adolfo de Villarroya)
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Entrevista d'EMC a
Albert Pla

EMC: Des de quan estás al món musical?
A.P.: De l'ocubre del 1988. Vaig anar a

cantar a Jaén.
EMC: I abans no havies fet res en músi-

ca?
A.P.: Bé, tenia algunes de les cançons

que tinc ara però no les havia cantat públi-
camente.

EMC: Va ser important el concurs de
Jaén alhora de treure el disc?

A.P.: Més que important va ser clau. Si no
hagués estat per Jaén jo no hagués cantat
mai. Fou la primera vegada que vaig cantar.
Quan em van donar el premi fou quan la
casa discográfica va saber que existia i es
posà en contacte amb mi.

EMC: Agafes un tipus de personantge
més marginat per la societat?

A.P.: No, no sé. La noia del crim d'amor
no és marginada, o el torero...

EMC: Busques la provocació en el pú-
blic?

A.P.: No, suposo que si volgués escanda-
litzar el públic faria una altra cosa. A mes,
l'escàndol no serveix per a res.

EMC: Creus que la gent que va a veure
l'Albert Pla ho fa sabent el que va a veure o
bé hi va per curiositat?

A.P.: Home, hi ha molta gent que no en té
ni idea.

EMC: Per cert, qué creus d'avui?
A.P.: No, avui ha sigut un públic bo. A mi

m'ha agradat molt. Hi ha vegades, per
exemple, que el públic és animal, no?... es-
perant estriptis i coses d'aquestes.

EMC: Algún crític musical t'ha catalogat
com la rebelació de la cançó catalana, qué
en penses d'això?

A.P.: Algú que ha parlat de «l'esperança
blanca», paró no... no ho sé, a mi em sem-
bla una tonteria, a més si es parla de cançó
catalana, qué vol dir això de la cançó cata-
lana?

EMC: No et veus integrat dins d'aquest
món de la cançó catalana?

A.P.: No, és que no, no... Em sembla que
no existeix. Bé, hi ha gent que canta: una en
català i d'altres en castellà, però em penso
que no és un moviment que camini junt, ni
ara ni quan caminava el Pau Riba i el Lluís
Llach, no? Imagina't posar-los al mateix
sac, no?

EMC: Sabem que tenies nous projectes,
com és el cas de le grabació d'un vídeo clip
per TV3 al igual que Maria Cinta, Sui Géne-
ris, Lax'n'Busto... Maria Cinta ja l'ha enlles-
tit. Tu com ho portes?

A.P.: Ja está fet. S'Está fent el muntatge.
Suposo que sortirà d'aquí unes dues set-
manes,... Jo ja he fet la feina.

EMC: En el disc «HO SENTO MOLT»,

qué t'inspira a les cançons alhora de fer-
les?

A.P.: Res en concret. No hi ha res que em
motivi especialment, no.

EMC: Estás preparant alguna cosa nova?
A.P.: Sí, estem preparant cançons, to-

cant, preparant un espectacle...
EMC: De moment hi moltes actuacions,

no?
A.P.: De moment sí.
EMC: És difícil que et contractin els ajun-

taments, poder trober la infraestructura per
tocar?

A.P.: És que aquestes coses no és feina
meya. Jo canto quan em criden, si no, no hi
vaig. Des de que estem cantant jo he vist
teatres macos, com aquest. He tocat en
llocs que serveixen per aquest tipus de
cosa, no? D'existir existeixen, el que passa
és que al públic o als ajuntaments no els li
interessa programar-ho. És un problema
que jo en quedo al marge.

EMC: Quin futur hi veus a la música feta
en català?

A.P.: No es tracta de veure-hi un futur.
Depèn de la gent que hi hagi. Si surten
grups i músics que a la gent Ii interessa,
anirà bé; paró si al públic no li interessa, no
anirà tan bé.

Jo cantava unes cançon i un dia em vaig
trobar un públic i un escenari. No he canviat
les meves cançons.

EMC: Moltes grades i bona nit.
A.P.: A vosaltres.




