
S'Arena
ae Mallorca

PUBLICACIO INDEPENDENT DE LA COMARCA DE S'ARENAL
ANY X. NÚMERO 198	 ler DE JULIOL DE 1990	 PREU: 100 PTS.

El Cap de la Tribu Balear Senyor Gabriel Canyellas se va reunir amb els di-
rectors de periòdics catalans a Sineu, al bell mig de jungla mallorquina.
Varem sopar plegats i al final, el president va contestar a les preguntes
dels assistents en roda de premsa.

Un exemplar d'aquest periòdic será regalat a
totes les famílies de Ciutat (és a dir, la part de dins
les antigues murades).

Tenim
una gran varietat
de brolladors,
colls de cisterna,
estàtues,
jardineres i
cossiols per decorar
el jardí.

Visitau-nos sense
compronds

MATERIAL DE
CONSTRUCCIÓ

Carretera de Manacor, 403
Tel. 24 02 25
SON FERRIOL

Dissabtes dematí, obert

Autovla Palma-s'Arenal cludómetre 15

Presentant aquest cupó, un nin o nina fins a 12
anys, acompanyat d'un adult, podrá entrar de
franc a l'Agua City de s'Arenal.

BINGO
BAHIA DE PALMA

SALA DE JOCS

SERVEI DE CAFETERIA
-XOCOLATA AMB ENSAÏMADES
ENTREPANS I PLATS VARIATS

AL SERVEI DE S'ARENAL 1
CADA VESPRE A PARTIR	 DE MALLORCA

DE LES NOU

MATERIAL CONTRA INCENDIS I
DE SEGURETAT

Plaça deis Nins, 2- Tel. 26 64 45
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Telèfons útils
a s'Arenal

A la part de Ciutat
Ajuntament 	 727744
Tota casta de desperfectes a la via pública
(entre les 13'30115'00) 	  727643 - 727644
Bombers 	 291250 -290017
Residència 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 	  265272- 265980 -261426
Associació de Veins 	 265005
Grues Sampol 	 264193
Servei Municipal d'aigües SOGESUR .. 262493
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Col.loquis impertinents 

He de confessar que el dia era clar, que invitava
a la sortida al camp, que tots hi anaren amb unes
ganes enormes d'esmenar passats i presents malifetes,
però a pesar de tot ja no vaig ser en aquest idíl.lic
paisatge. I no hi vaig ser no perquè no em sentís solidari
amb la defensa de s'Estalella. No! Aquest no fou el
motiu, que va ser molt distint.

Quan, des de les planes d'aquest mitjà infor-
matiu, defenso l'ecologia, ho faig sempre d'una
manera total. No persegue,ixo interessos puntuals, sinó
els col.lectius; i jo, el tema de la construcció de la
central eléctrica i del super-port per part de GESA, el
veig com un assumpte obscur i, perquè s'aclareixi, s'ha
de sotmetre a un gran debat i no tan sols a actes
festius i d'imatge.

No dubto que aquests actes de protesta contra
la construcció d'una central térmica al terme de
Llucmajor posen de manifest l'indubtable interés, per
part dels ciutadans, amb tot el que es relaciona amb
la naturalesa i el medi ambient, però naturalesa i medi
ambient són moltes altres coses. Per exemple: el
control zelós per part dels estaments públics de
la desmesurada construcció d'urbanitzacions en sól
mallorquí. O per part dels particulars, no deixar fems
a qualsevol part, fer un consum més racional de
l'energia, la depuració de les aigües abocades al mar i
moltes altres coses que són dins la testa de tothom.

Cree ben cert que els tres milies de
manifestants que ocuparen la finca de s'Estalella, hi
eren perquè creien defensar una causa justa; però que
pensin, per altra banda, que ells, com jo mateix,
pretenen una millor qualitat de vida; i que qualitat de
vida és de vegades un consumisme sense mesura que
ens fiquen pels ulls dia a dia. Perquè no pretendrem
retornar a la Mallorca dels anys cinquanta. Hem de
pensar en la Mallorca del futur. La Mallorca de
l'emigració, pobra i inculta, no interessa a ningú. Hem
de ser conscients i, sobretot, conseqüents que el procés
té un preu i que l'hem de pagar ara. Si mirem

el futur desapassionadament, no podrem tancar els
ulls a la realitat que ens envolta; i aquesta realitat
és que necessitem una altra central eléctrica. Se
situï a Llucmajor o a un altre lloc ja és una altra
qüestió. L'important és que aquesta, i de cara al
progrés de l'illa, és necessària.

Sento manifestar-me d'aquesta manera, però és
el meu punt de vista. I penso que respecte de
Llucmajor i la seva zona d'influència, no deixaré de
banda els interessos dels industrials turístics, dels
propietaris i usuaris dels ports esportius i de les
residencies estiuenques, que podrien veure perillar els
seus negocis d'esbarjo amb la construcció d'aquesta
macro-central eléctrica i aquest super -port energètic.

En un anterior article titulat "Ecologistes que
són ells", vaig dir que una cosa és el que creu desitjar
el poble i una de molt diferent la forma amb qué ho
veien els seus dirigents. Que está molt bé la defensa
de s'Estalella per part dels representants dels
partits polítics, però que en cap moment es defensi
la naturalesa des de posicionaments  demagògics, sinó
des de plantejaments sincers i no electoralistes.

Per cert, que el baffle llucmajorer, Joan
Montserrat, publicà un ban en defensa de s'Estalella mol
líric, en línia amb els que publicava el bon socialista,
batlle de la Vila i Cort, Enrique Tierno Galván. Esperem
que aquest serveixi per a alguna cosa més que per
passar a l'anecdotari del devenir de la vila Ilucma-
jorera.

Com a colofó, manifesto que no sóc enginyer
industrial, que no pertanyo a l'Institut Nacional
d'Indústria ni estic a les ordres de CESA. Només
pertanyo i escolto la meya pròpia consciencia.

Liocs on es pot trobar
S'ARENAL DE MALLORCA

Tots els quioscos de s'Arenal

* Papereria Roca, ilucmajor
* Papererla Cervera 1 Papereria Frau,

del Coll
* S'Estany, de Sant Jordi
* Can Jordi 1 De Verd en Blau, de Son

Ferriol
* Llibres Mallorca, Quart Creixent, Pa-

pereria Son Rapinya i Quiosc Plaga
del Progres, Llibreia Jaume de
Montso, LlIbreria Ramón Llull 1 es-
tany plaça Fleming de Ciutat

• Casa Pedrós, Esplrafocs I Llibreria
Vilanova, d'Inca

* Leo, de Manacor

Posem s'Estalella a debat
M. Manjon
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CONVOCAREN INICIALMENT LA CAMPANYA:
EL GOVERN BALEAR

EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA
EL CONSELL INSULAR DE MENORCA

EL CONSELL INSULAR D'EIVISSA I FORMENTERA
L'AJUNTAMENT DE PALMA

S'HI HAN ADHERIT(en data 15 de juny de 1990):
LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

ELS AJUNTAMENTS

Ajuntament d'Alaior
Ajuntament d'Alaró
Ajuntament d'Algaida
Ajuntament d'Andratx
Ajuntament d'Ariany
Ajuntament d'Artá
Ajuntament de Binissalem
Ajuntament de Bunyola
Ajuntament de Calvià
Ajuntament de Campanet

Ajuntament de Campos
Ajuntament des Castell
Ajuntament de Ciutadella
Ajuntament de Costitx
Ajuntament d'Eivissa
Ajuntament d'Esporles
Ajuntament de Felanitx
Ajuntament de Ferreries
Ajuntament de Formentera
Ajuntament de Fomalutx

ELS PARTITS POLÍTICS
Partit Popular (PP)
Partit Socialista Obrer Espanyol (FSB-PSOE)
Partit Socialista de Mallorca (PSM)
Unió Mallorquina (UM)
Centre Democràtic i Social (CDS)
Entesa de l'Esquerra de Menorca (EEM)
Grup Parlamentari Mixt
Esquerra Unida
Unió Balear

Ajuntament de Sa Pobla
Ajuntament de Pollença
Ajuntament de Porreres
Ajuntament de Puigpunyent
Ajuntament de Sant Antoni Abat
Ajuntament de Sant Joan
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar,
Ajuntament de Santa Maria del Camí
Ajuntament de Santanyí
Ajuntament de Son Servera
Ajuntament de Sóller

ELS SINDICATS
Confederació Sindical de Comissions
Obreres de les Illes Balears ( CC.00.)

Ajuntament d'Inca
Ajuntament de Lloret de Vistalegre
Ajuntament de Lloseta
Ajuntament de Llubí
Ajuntament de Llucmajor
Ajuntament de Manacor
Ajuntament de Mancor de la Vall
Ajuntament de Maó
Ajuntament de Maria de la Salut
Ajuntament de Montuïri
Ajuntament de Petra

ELS COL.LEGIS PROFESSIONALS
Col.legi Oficial d'Administradors de Finques
Col.legi Oficial d'Advocats de Balears
Col.legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres
i en Ciències de Balears
Col.legi Oficial d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Col.legi Oficial d'Enginyers Industrials de Balears
Col.legi Oficial de Farmacèutics de Balears
Col.legi Oficial de Psicòlegs de Balears
Il.lustre Col.legi Notarial de Balears

ELS CENTRES D'ENSENYAMENT:
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. UIB
Institut de Batxillerat Santa Maria dEivissa. EIVISSA
Institut de Batxillerat Berenguer d'Anoia. INCA
Institut de Batxillerat Maria Antònia Salvà. LLUCMAJOR
Institut de Batxillerat Joan Ramis i Ramis. MAÓ
Institut de Batxillerat Antoni Mauna. PALMA
Institut de Batxillerat Guillem Sagrera. PALMA
Institut de Batxillerat Joan Alcover. PALMA
Institut de Batxillerat núm. 6, Camp Redó. PALMA
Institut de Batxillerat Guillem Cifre de Colonya. POLLENÇA
Institut de Batxillerat Can Peu Blanc. SA POBLA
Institut de Batxillerat Quartó de Portmany.
SANT ANTONI DE PORTMANY (  EIVISSA)
Institut de Batxillerat Guillem Colom Casasnovas. SÓLLER
Institut de Formació Professional San Juan Bosco. CIUTADELLA
Institut de Formació Professional Isidor Macabich. EIVISSA
Institut de Formació Professional Llorenç M. Duran. INCA
Institut de Formació Professional Francesc de B. Moll. PALMA
Col.legi d'EGB Sant Salvador. ARTA
Col.legi La Immaculada. PALMA
Col.legi Pedro Poveda. PALMA
Col.legi Guillem Mesquida. Sa Indioteria. PALMA
Col.legi Públic Comas Camps. ALAIOR
Col.legi Públic Sant Bartomeu. ALAR()
Col.legi Públic Es Vinyet. ANDRATX
Col.legi Públic. BÚGER
Col.legi Públic CAMPANET

Col.legi Públic Mare de Déu del Toro. CIUTADELLA
Col.legi Públic Joan Benejam. CIUTADELLA
Col.legi Públic Es Porxo. DEIA
Col.legi Públic Comarcal. SANT RAFEL (EIVISSA)
Col.legi Públic Ntra. Sra. de Jesús. EIVISSA
Col.legi Públic Puig d'en Valls. EIVISSA
Col.legi Públic Es Vedrá. EIVISSA
Col.legi Públic Sa Torre. MANACOR
Col.legi Públic Verge de Gràcia. MAÓ	 •
Col.legi Públic Joan Mas i Verd. MONTUIRI
Col.legi Públic Ciutat de Málaga. PALMA
Col.legi Públic Gabriel Alzamora López. PALMA
Col.legi Públic Sant Jordi. PALMA
C61.1egi Públic Santa Maria. PALMA
Col.legi Públic Son Ferriol. PALMA
Col.legi Públic Costa i Llobera. POLLENÇA
Col.legi Públic Joan Mas. POLLENÇA
Col.legi Públic SANT JOAN
Col.legi Públic SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
Col.legi Públic SANTANYÍ
Col.legi Públic Santa Ponça-Galatzó. SANTA PONÇA
Col.legi Públic Comarcal Es Putxet. SELVA
Col.legi Públic Comarcal Jaume Fomaris. SON SERVERA
Col.legi Públic Nicolau Calafat. VALLDEMOSSA
Col.legi Públic VILAFRANCA DE BONANY
Escola Mata de Jonc
Centre de Preescolar Antoni Mauna. MANACOR

ELS COLLECTIUS I ENTITATS
Associació Menea per a la Renovació Educativa (AIRE.)
Centre Cultural de Felanitx
Convergència de Joves Independents

IFEBAL, Institució Ferial de Balears
Institut d'Estudis Baleàrics
Patronat Municipal D'Escoles d'Infants. PALMA

Escola d'Esplai. PALMA
Escolania de Lluc
Grup Folklòric Castell de Sant Felip. MENORCA

La Ilengu
fein

de tot
TOTS ELS CIUTADANS DE LES BALEARS HI SÓN CONVOCATS
INDIVIDUALMENT I COL-LECTIVAMENT.
ADRECAU LES ADHESIONS AL SECRETARIAT DE LA CAMPANYA,
Sant NEquel, 18, 2°c. 07002 Palma. Tel: 71 75 03. Fax: 72 06 50
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Fa una &tiesos vaig fel una .intologia de declaracions
del Conseller d'Economia i Hisenda del Govern Balear,
Alexandre Forcades i Joan. en les quals quedava
manifesta la progressiva conscienciació nacionalista
d'un sector molt important de la burgesia indígena. Ara
continuarem amb la corresponent selecció de frases
d'un altre arree representatiu de la dreta económica
de la nostra terra com és el cas de Francesc Albertí i
Palau (Palma 1927), membre fundador de la CAEB
l'any 1977 i nomenat president l'any 1981:

Agost 1988: "Me preocupa des qm; lene as de raó. la poca

conscienciació que té el poble balear, que som els eterns oblidats

de successius governs espanyols centralistes en el cura de la

història, fina que últimament s'han recordat de nosaltres per sucar-

nos amb imposts. (...) tradicionalment hem estat orfes de tota ajuda

estatal. (...) som els ciutadans de Baleas els qui més pagara pela es-

cassos i en mollea ocasiona nula servicis que ens presta l'ad-

minist ració cent ralista" (1).

Abril 1989: "aquí es critica noli els catalans. pero encara que

tenen mollea coses criticables. jo cola a inallorquí n ulguem O no

tenim arrels seves- Ii diria a lot el món que copiássim lot el que els

catalana fan bé que són mollea coses. G.) Aquest és el problema:

que no tenim consciencia de poble esperara que ens ho donin tot

fet i Iota treballam per al ilustre benefici. i no parl només dels

empresaris. sinó de tots. empresaria 1 obrera. (...) Els doblers de

Balean, es gasten part a Andalusia o a la península,  però si un dia

no ens van bé les coses. ells podrien ajudar-nos. pecó dubt que la

península ens ajudi perquè históricameni mM no ens ha ajudat.

Sempre hem estat oblidats a excepció ;11 momea' de recaptar. Per a

més befa enviaren lea tropes franceses a Cabrera. Si ens remetem a

la histOria, ala catalana, ala valencians a nosaltres no ens deixaren

anar a América fina al segle XVIII. (i011... amb el qual no

compartese la seva forma d'actuar pero ha ereal cena consciencia

en el poble balear: aixO és el bo i millor del GOB" (2)

Juliol 1989: "L'Administració Central, receptora de bona part

dels ingressos per turisme que es generen a l'illa, ha descuidat les

necessitats de dotacions públiques a Mallorca

Juliol 1989: "L'Estat ens té oblidats. Som la comunitat

autónoma que més pagam i en canvi som els qui menys rebem de

tota Espanya per a despeses d'infraestructura i obres. Això hauria

d'esser un paradís perquè vivim de la imatge, per() no hi ha dubte

que no ho és. La solució seria que funcionássim a través d'un

federalisme econòmic. Pens que estam menyspreant els qui cas

podrien recolzar. Històricament nosaltres som parents dels pobles

del Llevant, i a uns els ignoram mentre que als altres cls

menyspream. A tots ells, dels quals no en volem saber res, són els

qui ens podrien servir de suport per a les nostres activitats. El meu

ideal seria aconseguir un pacte de germandat amb les províncies

Llevant" (4).

Octubre 1989: "La nostra autonomia és comparable a la

situació d'aquells joves als que els seus pares els hi donen mil  pes-

setes per passar la setmana, i si un dia aquest al.lot no fa bonda,

idó no hi ha doblers. Hem de pensar aún quan veim l'actitud del

govern central en el tema de la financjació autonómica. Per  això jo

som federalista, perquè encara no he pogut patir (sic) aquest sis-

tema de financiació. (...) és molt trist que el que hagués pogut CSSCE

el gran partit de tots els mallorquins, hagi acabat d'aquesta manera.

Jo cree que la gran equivocació d'UM fou que. volguent fer de

fitapeu d'una manera molt forta amb la seva condició de partit de

centre, s'oblidaren de la seva gran missió, que era la de ser raiguer

del mallorquinisme. Clar que ara Gabriel Caftellas ja els ha pres el

paper, puix que el President ha assumit con) ningú el vertader mal-

lorquínisme que es troba arrelat a la part forana i no a Ciutat. Al-

manco aquí la dreta té un capdavanter i cree que n'hi ha per es-

tona. El que no sé és fins a on pot portar C:añellas el seu

regionalisme en relació a les exigencies del seu partit i si, en un mo-

ment determinat, el President seria capaç d'enviar a fregir ous de

!loca a Madrid per tal de salvar la seva idea regionalista. Jo cree

que sí, que ho faria" (5).

El nacionalisme batega i es fa notar de manera
creixent per tot Mallorca. A • onsevulla trobam llevat
posat, fms i tot allá on un manco s'ho esperava. Ha ar-

ribat l'hora de comprometre gent de totes bandes i
posar-ho tot en revolt. Naturalment les declaracions de
Francesc Alberti s'han d'agafar amb pinces i tractar
amb suma precaució. Ara bé, més  enllà del grau de con-
vicció amb què han estat fetes i ignorant el punt fins on
está disposat arribar per defensar-les, al meu parer, i
des d'una óptica general de descolonització, el fet que
el President deis empresaris indígenes digui aquestes
coses em sembla d'una importància histórica que cal
subratllar. Remarquem que Alberti, tot i dient-ho amb
l'eufemisme de "pobles del Llevant", ve a  reconèixer la
viabilitat i el futur econòmic dels Palos Catalans.
Mentre que alguns imbècils com Antonio Alemany o
José Jaume, han ridiculitzat la idea de Palos Catalans i
l'han recluida als grupúsculs literaris i lletraferits, el fet
que un President de la patronal parli ja d'un pacte
d'agermanament, sens dubte recordant el Missatge dels
intel.lectuals catalans als mallorquins i viceversa del mes
de maig de 1936, és ell tot sol un esdeveniment de
primera magnitud que Espanya ja no podrá aturar ni

amb un altre 18 de juliol de 1936. Els Paisos Catalans
vàrem perdre les llibertats nacionals (1715) a causa d'un
conflicte europeu i en un moment  històric en qué per
Europa triomfava l'ideal polític cesarista, uniformador i
centralitzat. És natural, dones, que conquistem ara la in-
dependència també dins el context europeu que tendeix
a la unitat política i económica basada en la vitalitat de
les regions que no dels estats obsolets. Kenichi Ohmae,
director de l'oficina a Tóquio de Mckinsey & Co i autor
del llibre Més enllà de les fronteres nacionals: reflexions
sobre Japó i el 111Ó11, ha dit: "Els guanyadors del futur
no seran les nacions, sin() regions com Alsacia, Lorena,
Gal.les, Kansai o Orange'  (6). Els convenis i relacions
comercials que han establert Lombardia, Rhóne-Alpes,
Baden-Württemberg i Principat de Catalunya són ja un
testimoni de futur que no ha passat desapercebut als
ulls dels empresaris mallorquins més espavilats.

Insistesc. En cap moment no s'ha de prescindir de la
precaució i tampoc no s'ha d'oblidar que la burgesia
indígena a hores d'ara encara vacil.lant, contradictòria,
ambigua, temorenca, inculta i desinformada farà més
d'una pardalada i en donará una de freda i dues de
calentes, sobretot en temes crucials com l'ordenació del
territori i la normalització lingüística. Tanmateix el cap
del negret que ha passat de la fam al confort en un lap-
sus molt breu, necessita un temps per pair l'empatx i el
caos que du dedins. Amb tot el despertament massiu de
la conscienciació nacional vindrà inevitablementent a
través de l'economia que com és sabut té una força im-
ponderable, constitueix un factor de gran  potència i és
un esperó al qual sobra energia per agullonar els
esperas més empardalats. Que ja hi hagi empresaris
que perdin la por i públicament s'atreveixin a insinuar
la conveniència de la confederació Palos Catalans és
un símptoma importantíssim de com la cohesió tribal,
condició indispensable per fotre els colonitzadors
espanyols fora de ca nostra, va per bon camí, d'una
manera constant i irreversible.
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J a era hora! A la fi ha motat! Ara li revé, com la
xulla del yerro! Quan hom té el budellam ple, necessita
fer un pet o un rot si no vol estar mal a plaer! La  ràbia
que Antonio Alemany duia coucovada dins el gavatx
contra S'Arenal de Mallorca d'ençà del puput de cresta
molla, no podia aguantar més temps i per qualque
banda havia de fer el tro. Empés per la cólera furiosa
que el se'n du, l'atac d'Alemany ha consistit en l'es-
tupidesa de comparar el llenguatge dels qui escrivim a
S'Arenal amb el d'en Jaime Martorell a qui la sala
segona de l'Audiència Provincial de Palma ha condem-
nat a una pena de sis anys de presó i a pagar 18 milions
d'indemnització en concepte de danys i perjudicis com
a culpable de l'atemptat contra TV3 (7). Les paraules
esbordellades d'Alemany han estat les següents: "estos
lenguajes incendiarios ponen los pelos de punta. En
estas cuestiones los extremismos de ciertos an-
tieatalánistas y catalanistas se tocan. El lenguaje de
Martorell tiene su contrapartida en el lenguaje de los
que escriben en S'Arenal: el mismo fuego flamígero, la

misma intransigencia y las mismas descalificaciones"
(8).

Alemany, com hem demostrat un caramull de

Francesc Albertí (President de la CAEB).
vegades des de d'aquestes pàgines, és un expert de cap-
girar-ho tot damunt davall, de fer-se esmunyedís com
una anguila i a mudar de pèl. Aquest cop el truc i bal-
dufa ha consistit de desmarcar-se d'en Martorell i cer-
car un lloc equidistant entre dos pretesos extrems que,
segons ell, es toquen. Alemany bé es veu que vol donar
la imatge de neutralitat i seny. De res no li servirá
emperò pretendre amagar el fet que ell, des de fa molts
d'anys, ha instigat l'anticatalanisme del qual Jaime Mar-
torell n'és una mostra duita a les conseqüències més
esperpéntiques. Alemany está carregat de culpa. Que
no intenti, doncs, ara passar per viu i situar-se al bell
mig d'un combat quan ell n'és art i part fonamental.
Alemany diu ara que el llenguatge d'en Martorell és
"flamíger, intransigent i ple de desqualificacions", ¿com
oblidar, però, que durant gran part de la década dels
vuitanta Martorell i la seva camarilla han tingut El Día I
El Día. 16 de Baleares com a plataforma principal de
difusió de les seves idees? ¿Com passar per alt la gran
quantitat de cartes al .director, d'articles de
col.laboració i manifests anticatalanistes que s'han publi-
cat des de la premsa en qué Alemany participava ja
sigui com a director, col.laborador, editorialista o ac-
cionista? ¿Com ignorar els articles de Jaime Martorell,
Antonio Corró, Antonio Roig o el propi Centro Cul-
tural Mallorquín, tots ells publicats a El Día ID ¡6,
relacionats a continuació?

Jaime Martorell: "Los baleares no somos catalanes"
(16.VIII.1984), "Sentència des fornalutxer"
(22.VIII.1984), "Una catalana etxerevida" (9.IX.1984),
"La mar d'es torells" (27.IX.1984), "El parque del mar y
el colonialismo catalanista" (24.X.1984), "Robert
Graves" (13.)UI.1984), "Suspensos escolares"
(17.IV.1985), "Cría cuervos" (4.X.1985), "Catalanismo
negativo" (21.X.1985), "Del catalanismo y la política"
(6.X.1985) etc. etc.

Antonio Corró: "El idioma balear" (I), (11) i (111)
(1/2/3/VI.1984), "El idioma balear y es Parlament"
(16.V11984), "El idioma balear y el idioma catalán" (I) i
(II) (5/6. VI11.1984), "Normalización lingüística del
idioma balear" (I), (II), (III) i (Apéndice) (3/10/17/24.
IX.1984), "De sorpresa en sorpresa" (31.V.1986), "La in-
documentación sobre la lengua" (/.VIII.1985), "Llengo,
que no llengua" (7.X.1985) etc. etc.

Antonio Roig: "Contra lo balear" (20.111.1985), "El
balear reta al catalán" (4.XI.1985) etc. etc.

• • •
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Centro Cultural Mallorquín: "Gramática i diccionari"
"Tui memores tui" (24.X.1985) etc.

Alemany ara vol fer creure que no está "ni por los
unos ni por los otros", cosa que és una mentidota des-
carada. Está prou demostrat que ell és el capità aranya
que fa-i-calla des de darrera la roca. Una altra dé les
seves jugades ha consistit d'establir una pretesa relació
de causa < efecte entre el diari de S'Arenal i
l'atemptat contra 1' V3 perpetrat pel terrorista Mar-
torell. El molt porc tapa emperò que l'estiu de 1979,
quan aquell piròman va intentar calar foc al Govern
Civil, aleshores encara no existia el diari de S'Arenal
que no va aparèixer fins al desembre de 1980.

L'anticatalanisme tanmateix és un xibiu de brutor i
un nieró de verrim. Són tots una colla de poques -ver
gonyes que han arribat a l'extrem de fer perjuri en unes
declaracions davant la justícia. Aquest és el cas de
Maria Vallcaneras, veinada d'en Martorell, un dels prin-
cipals testimonis de la seva defensa que va afirmar que
durant les hores de l'atemptat contra TV3, Martorell la
va ajudar a pujar el carretel de la compra a ca seva.
Vallcaneras va dir lambe davant el jutge que ella només
parlava com a veinada de l'acusat i que no participava
de les seves idees. Això és una altra mentida que ara
destaparem. Tenim arxivades, com a mínim, les
següents caries d'aquesta brutanxa:

"Llengos diferents" (DM 8.1.1989), "Fanatismo"
(BAL. 4.1V.1989), "¿Quien nos manipula?" (D16
8.1.1989), "Dobbés mal gastats" (BAL. 27.1.1988),
"iPolíticos! ¿I ahora qué?" (BAL. 31.V.1989), "Derecho
negado" (BAL. 3.V.1989) etc. etc. Els advocats de
l'acusació varen acabar de desmuntar la barroera coar-
tada d'en Martorell quan varen recordar al tribunal la
carta Acción antitotalitaria (9) signada per Ma
Vallcaneras en que es felicitava de l'atemptat contra
TV3 en els següents termes: "Ya era hora de que la ac-
titud pasiva de las gentes baleares bajo la bota
catalanista se trocara en activa. (...) Ha saltado la
chispa. (...) Así como debe ser".

En 15, que més podem dir sobre aquest tema! Com
tots veis anam grassos i de victòria en victòria. Un a un
estam decantant els obstacles i afonat els emperons.
L'enemic va cul enrera i es bat en retirada abandonant
les trinxeres. Antonio Alemany, envalentonat com un
gall de llavor, va afirmar mesos enrera: "Un día, mi
director me decía que por qué no ignoraba a estos exal-
tados y dejaba de entrar en su juego. Creo que sería un
error. (...) Creo que hay que tener el valor de enfren-
tarse..." (10). Ara en canvi, ben esmolucat i amb l'os
mestre passat per ull, diu: "una actitud que se está im-
poniendo de forma clara: con los radicalismos ni si-
quiera hay que discutir. Hay que ignorarlos" (11).
iCom es veu que nosaltres som massa revenguts perquè
Alemany sigui coherent amb les pròpies paraules!
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Això no atura. Com una hemorràgia inestroncable, la
llista de catalans que lamenten la "incomprensió" que
Espanya ens dispensa s'allarga sense fi. Ara també ja hi
hem d'afegir l'ex-secretari general de Presidència de
Jordi Pujol, Lluís Prenafeta, que acaba de declarar a
Set Dies entre d'altres coses: "he de dir, després de deu
anys a la Generalitat, que a Madrid no ens estimen.
Dono .la máxima accepció de la paraula "estimar", la
faig servir en la seva máxima accepció. Si dic que no
ens estimen, dic que nos estimen; no ens aprecien, no
ens comprenen, no ens voten, i no ens deixen estar. És
una constant histórica, ho ha estat sempre i encara he
és avui -no ens enganyem-, encara ho és avui. Aquest és
un dels més gran problemes, una de les grans assigna-
tures pendents. No és fácil de resoldre. Són hàbits, són
reflexos molt profunds, són reflexos adherits al moll
dels ossos de molta gent i de les mateixes estructures.
La definició seria que, a Madrid, no ens hi deixen

estar. Per qué? Seria complicadíssim explicar-ho, però
seria molt convenient que, a les tribunes o als debats
que calgui, es parlés d'aquest estat de coses i se'n
parles amb claredat, sense eufemismes i sense
fórmules críptiques. (...) Catalunya per al govern
central, no és un fet prioritari, o almenys aquest és
l'efecte que ens fa: que Catalunya és una cosa
secundària. No és prioritária per al govern central. Per
a nosaltres és totalment prioritária i absolutament es-
sencial. Aquest és el fons de la qüestió i la diferencia.
Com que ocupem un lloc secundad en els seus
esquemes polítics o institucionals, es produeix una
certa desconsideració i, de vegades, també, un cert
menyspreu" (12).

Com acabam de veure, Lluís Prenafeta no diu res
que no hagem sentit mil vegades. L'any 1903, mirau si ja
en fa d'anys! Mossèn Antoni M Alcover va escriure:
"El reservar el nom d'espanyol pels castellans i per la
llengua d'aquests, és excloure'ns a nosaltres d'Espanya,
és separar-nos d'Espanya, i així resultam, no serparatis-
tás, sinó separats" (13). És possible que encara no
hàgim après la lliçó? Els nostres dirigents es queixen
d'incomprensió i lamenten que Madrid no ens "estima".
Tot plegat fa colló. Hem de dir que si aquí qualcú fa el
paper que li correspon són els espanyols ja que.és  carac-
terístic dels colonitzadors passar olimpicament de les
colònies. Entenem-ho d'una vegada: quan un negre
s'emblanquina, l'home blanc el tracta amb menyspreu i
es objecte de ridiculització. Quan un català vol esser
espanyol, a Madrid o l'ignoren o se'n foten d'ell.
L'Única sortida de l'esclau és l'afirmació orgullosa de la
seva personalitat que no s'entén si no va acompanyada
de l'emancipació, és a dir, de la independència. Patrice
Simmons, una ballarina de raga negra que ha vingut a
treballar aquest estiu a Mallorca, va declarar l'altre dia
a la premsa: "No sent América. No m'hi identific. Per
qué? Molt senzill, perquè un negre no sent América.
Encara que ho digui la Constitució, un negre a
América mai no deixarà d'esser un negre. (...) Si el
batle de Washington, en lloc de negre hagués estat
blanc, i hagués pres drogues, mai no s'hagués sabut.
En canvi, com que era negre... ja veus el que va passar.
Qualsevol aspirant negre a la Casa Blanca mai no hi
arribara. Sempre succeirà quelcom que ho impedeixi"
(14). Idó això! A bon entenedor sobren paraules!

El senyor Prenafeta demanava un debat fora eufemis-
mes i fórmules críptiques. Bé! Aquí té la nostra apor-
tació sense pèls a la llengua: els únics que pixen fora de
test són els dirigents indígenes com ell que es compor-
ten com aquell recuperat d'una trencadura greu de
fémur que per por psicológica no gosa pegar cossa a les
croses i cridar ben fort: a ca una puta els forasters. In-
dependència i foris!
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Cada cija que passa són Inés els mallorquins que
tretien el geni de raça i planten cara als forasters. A
mesura que passen els mesos, el jovent es lleva de
damunt l'aspecte servil, l'aire d'acolloniment i el com-
plexe d'inferioritat que ens ha inculcat la bastarda
colonització espanyola. L'evidencia ja no es pot con-
tinuar amagant i un esperit marcadament antiforaster
cobra una força fora mida i s'estén pels dominis de tot
Mallorca. 1 és que els negrets, antany abúlics i
zztts comencen a perdre la por i defensar la dignitat
amb tina valentia de la qual ells en són els primers
sorpresos. Paral.lelament un sentit de solidaritat tribal
es va consolidant i les divisions internes reculen. L'abril
de 1989 va esser a Palma. Allá un jove, resolt i de raça
valenta, no es va deixar intimidar quan la bòfia
espanyola el va detendre per xerrar-los en mallorquí
(15). La setmana passada va esser a Santa Maria. En
aquest cas un jovenel.lo de desset anys va denunciar dos
guàrdies civils per amenaçar-lo amb una pistola i
presumpta detenció il.legal a causa d'haver-se expressat
en mallorquí (16). Si sortisissin a la Ilum pública i es
denunciassin lotes les vexacions que quotidianament les
forces d'ocupació cometen amb nosaltres segur que n'hi
hauria per aturar un tren. De la mateixa manera que les
dones es revesteixen de coratge i denuncien els actes de
violació de que són víctimes i que fins fa poc no sortien
a la Ilum pública, lambe els mallorquins comencen anar
als tribunals per denunciar el genocidi espanyol contra
la tribu.

Aquests fets aberrants haurien de servir perquè el
Tio Tom reflexionás profundament sobre l'error del seu
discurs quan a l'hora d'analitzar l'extinció del català cul-
pabilitza el negre i exculpa el foraster. Aina Moll: "I si
es qui vénen de fora no decideixen aprendre sa Ilengo
(sic) d'aquí per parlar com noltros (sic) -i n'hi ha que
ho decideixen, com veurem més endavant-, sa culpa és 
nostra, perqué (sic) no l'empram per comunicar amb
ells" (17). Josep M' Llompart també va dir: "Els que
tenen dret de passatge en el teu barco de requilla no
tots són forasters; també hi ha molts de mallorquins". I
pensava en certs individus amb l'esperit d'esclau -sí,
Bwana-, d'aquells que Celso Emilio Ferreiro
anomenava petits nierdosos sense arrels", o en els
niñatos i niñatas de la plaça de Santa Eulàlia, pura
essència de provincia, modulant-lo amb una cantarella
com d'aviciats". Llompart coincideix totalment amb
Aina Moll quan afirma que els forasters "que van pel
món en pla de hijos de héroes y de conquistadores; (...)
no són. tants com pensam" (18).

Aquest tema fa suquet per tots els forats i propicia
fer les següents observacions:

a) Aina Moll o Josep M Llompart s'equivoquen
greument quan volen exculpar l'acció dels forasters ja
que és evident que si un mallorquí xerra foraster als
o un desconegut és a causa dels centenars anys de
colonització espanyola i dels hàbits, molt sovint incons-
cients, que s'han inculcat a través de la repressió.

b) Quan la víctima és un mallorquí ningú no parla de
racisme o xenofòbia. La premsa forastera fa una de
dues: o calla o treu importáncia a les agressions.

c) El futur rei d'Espanya, Felipe de Borbón, quan
l'abril d'enguany va visitar el Principat de Catalunya
afirmar: "considero per la meya part un deure de
respecte i afecte cap als catalans adreçar-me a ells en
la seva llengua" (19). Jo pregunt, doncs: ¿Per qué els
jutges, policies, militars, guàrdies civils, funcionaris,
dirigents sindicals, xoriços, gitanos, professors, periodis-
tes etc. etc. no fan cas de l'hereu d'Espanya i per
respecte no aprenen la llengua d'aquí? Au au qué
esperen a prendre llum de na pintora?
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Antonio Gil és el nom d'un immigrant espanyol de
Granada que va venir a fer fortuna a les colònies quan
tan sols tenia vuit anys. Fugint, ell i la seva família, de la
misèria d'Andalusia va arribar un dia a Mallorca, va
començar a fer feina d'ajudant de cambrer a l'hotel
Mediterrani i en un grapat d'anys s'ha convertit en el
propietari d'una xarxa de restaurants (El Caballito de
Mar, La Lubina, Mediterráneo i Cala Gamba) i presi-
dent de l'Associació Empresarial de Restauració de
Balears. Antonio Gil té idó bons motius per afirmar:
"Estic enamorat d'aquest llogaret. (...) Francament no
canviaria Mallorca per Granada a pesar del respecte i
l'estima que me mereix aquesta ciutat. Ja diu el refrany
que no ets d'on neixes sinó d'on pastures" (20). Hem
d'objectar immediatament que el seu "amor" a Mallorca
no arriba ni tan sols a agafar-se la la molèstia de tenir
les cartes dels menjars en català: "En realitat és per
una qüestió de comoditat. (...) De totes maneres, no
descari la idea de presentar-lo també en mallorquí".

Antonio Gil és un exemple de com la colònia és un
món permeable que ofereix possibilitats de canvi social
si se saben aprofitar. Amb tot no és la meya intenció
parlar ara d'aquest tema com tampoc ho és esbrinar
l'actitud que adoptaran els forasters que han fet duros
quan el Parlament autòcton proclami la independència.
De moment em conform de cridar l'atenció sobre un
altre fragment de l'entrevista que li va fer Margalida
Capellà: "Amb el president Cañellas a vegades faig
broma sobre el barco de rejilla. La darrera vegada
vaig dir: "A mi que no m'embarquin". "Com els altres.
Tu duras el timó, pera te fotrem defora", em va contest-
ar". A la vista d'això, ningú no pot negar que mig de
bromes, mig de veres, anau-ho a saber! el barco de rejil-
la va vent en popa i no se n'havia parlat tant mai com
ara arreu de Mallorca. Bon senyal que la cosa va quart
creixent i per mig com mai!

JAUME SASTRE
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NOTES: 1) UH 9.VÍIL-1988. 2) DM 9.IV.1989. 3)
D16 22.VII.1989. 4) D16 27.VII.1989. 5) D16 1.X.1989.
6) El País 10.V.1990. 7) UH 9.VI.1990. 8) A. Alemany
(Salutati), "Herejes", D16 6.VI.1990. 9) DM 26.IV.1989.
10) Antonio Alemany, "Polis entrats en costura", D16
20.V1.1989. 11) Id. (Salutati), ob. cit. 12) Set Dies núm.
30, 8.VI.1990. 13) Mn. Antoni M Alcover, Bolletí del
Diccionari de la llengua catalana núm. 15, Abril-Oc-
tubre 1903, Palma de Mallorca. Reproduït per (ion;
Mir, "El mallorquinisme polític", vol. I, ed. Moll, Palma

1990, pag. /6. 14) 11H 23.V1.1990. 15) DM 15.1V.1989.
16) Avui 19.VI.1990. 17) Aina Moll, "La nostrit Ilengua",
ed. Moll, Palma 1990, pág. 34. 18) J. Md Llompart, "Els
forasters", Baleares 27.V.1989. 19) Avui 8.IV.1990. 20)
UH 17.VI.1990.

La indignació contra l'atemptat a TV3 ha estat mol
grossa. Aquestes pintades corresponen al pla de Mallor
ea.

Patrice Simmons: "Encara que ho digui la Con-
stitució, un negre a América mai será com un blanc. Al
món hi ha molt de racisme, més del blanc cap al negre
que viceversa".

Jaime Martorell fotografiat el dia del judici ((Mutis 4
de juny de 1990) per l'atemptat contra el repetidor de
TV3. En primer terme, el testimoni de la defensa,
María Vallcaneras, que segons la nostra opinió va com-
etre delicte de perjuri davant el tribunal. (Fotografia
Torrello DM 6/VI/1990).

Problemática social illenca
Prenent com a definició de foraster aquella que més

s'adapta al sentit comú majoritari dels habitants
d'aquestes illes, és a dir: "Aquel! individu que, pertanyent
a /a societat balear, no xerra la ¡lengua que és la pròpia
d'aquesta terrai, conseqüentment, tampoc no estima el
nostre patrimoni cultural o natural", hem elaborat el
següent estudi:

En percentatges, els forasters de tota la Comunitat
Autónoma de les Illes Balers arriben a un 28'57%, els
de Ciutat a un 38'4%, els de Menorca representen un
14'20% i els d'Eivissa i Formentera (Pitiüses) fan un
37'69 %. Tots els d'Inca són un 21'95% de la població
total inquera, que és de 20.222 habitants, i hi habiten un
conjunt de 4.442 forasters. Totes aquestes dades han
estat preses del servei d'informació de l'Ajuntament
d'Inca i corresponen a l'any 1986. És lògic pensar que
el percentatge de forasters s'hagi vist bastant incremen-
tat en aquests 4 anys darrers. Tothom sap que les seves
famílies es caracteritzen, en una de les moltes dis-
crepàncies amb les mallorquines, per esser globalment
me nombroses. Hom ha observat que el nombre de
fills és inversament proporcional a l'estatus social i
econòmic de les famffies. Per tant, puix que normal-
ment els forasters posseeixen més pocs doblers que els
mallorquins, també tendran més fills, sinó mirem toles o
la majoria de les farnflies gitanes. Per demostrar que els
forasters tenen menys doblers que els mallorquins hem
recorregut a la dada següent: "un 83% de les persones
majors de 10 anys no passen els estudis primaris".
Aquest percentatge correspon a les famílies immigrades

i ens ha estat oferit per la revista Demà a través de la
publicació S'Arenal de Mallorca del 15 de maig de 1990.

Sabem, dones, que el nivel] de formació, en el cas
dels forasters, és molt baix i també que la relació entre
el grau de formació i la possessió de diners  és ben
estreta.

Després d'haver fet aquesta sèrie de rellexions
voldríem introduir el problema de la integració, en la
qual els forasters no s'esforcor gaire. És cert que la
majoria de mallorquins els ho posam ben fácil perquè
ells puguin seguir mantenint l'ús del seu idioma i de la
seva cultura, però també és cert que ells no han
demostrat foro interés en l'adopció de la nostra l'en-
gua i cultura; ans tot el contrari, ens estan punyint per
empeltar-nos la seva cultura, i, és clar, això a la llarga
esdevindria una substitució. Per tant, reclamam
enèrgicament: "NO VOLEM CULTURES
ESTRANGERES A LA NOSTRA TERRA". Nosaltres
en tenim una de pròpia i no ens calen influències ni sub-
stitucions de cap mena. Per ventura la nostra cultura no
és molt original, potser tampoc molt complexa, ni molt
famosa, fms i tot no molt arrelada als supervivents mal-
lorquins, però una cosa és clara, és la nostra cultura i
només per aquest fet ens veim obligats a deixar-la als
nostres successors com la millor herència, i això també
és vàlid quan parlam del nostre patrimoni natural. Si als
mallorquins tan sols ens interessen els doblers, poc es
pot fer, però si prenem tots consciència d'aquests
problemes, ben segur és que la integració dels forasters
es vetild .issolida. Si desitjaill tal integlació no ens

podem quedar amb les mans plegades esperant que tot
s'arrangi sol.

Des d'aquesta titula on el paper es escrit volem fer
una crida a tots els mallorquins perqué estimin el que
ens pertany per naturalesa (la nostra terra i la nostra
cultura són el millor de Déu) i ho demostrin mantenint
la nostra cultura (per exemple, practicant un
bilingüisme passiu, és a dir, xerrant el mallorquí als cas-
tellano-parlants, a fi que s'avesin a sentir-lo i vagin
començant a identificar-s'hi) i mantenint la conservació
dé la nostra (erra , evitant de la manera possible la con-
strucció d'urbanitzacions i tumbé que la nostra terra
caigui en mans de persones estrangeres, posa( que
vendre finques, habitatges, xalets, possessions a
anglesos, alemanys, francesos, etc. produirá d'aquí a X
anys, no molts, que la terna del poble mallorquí perdi la
seva identitat.

Si no aculan, de pressa la ilustra illa es convertirá en
la segona llar de molts de ciutadans europeus. Arribats
a aquest punt no ens queda mes remei que alçar-nos
per dir:

CAL DEFENSAR LA NOSTRA 'l'ERRA 1 LA
NOSTRA IDENTITAT.

Miguel Ferrer i Morro
Antoni Xavier Reus i Mestre
Antoni Mateu i Amengua!

1NC/-\	 Sa 1-'açaini 19911



Shrenal
4, de Mallorca 1 DE JULIOL DE 1990  

Companyía de sarsuela
Llucmajor sempre ha tengut
bon esperit musical,
ha estat un poble triomfal
perquè de tot hi ha hagut.
En música s'ha volgut
en tot moment demostrar
i companyia mostrar
de sarsuela molt de gust.

Unes bones veus hi havia
que se varen destacar
de triple va actuar
una que se distingia.
Margalida Tomás nomia
aquesta preciositat:
un rossinyol abrillantat
volant com l'alta falzia.

Na Catalina Rangel
és digna de recordar
perquè molt bé va treballar
ses flors des seu ramell.
Era un garrit aucell
que volejava molt bé,
tot paper sabia fer
formosa com un clavell.

Na Margarlida va esser
un distingit rossinyol,
sentien dins gran redol
sa veu del seu gran poder;
sabia galajar—la
com la guapa cadernera,
va esser una enredadera
que per tot va lluir—se.

Sa teva veu, Margalida,
sempre se va distingir,
era com un setembrí
i la bella aufabaguera
d'estranya per sa vorera
per adonar es teu camí.
Tothom que te va sentir
les va entrar dins sa mollera.

Na Francisca Picornell,
una artista consumada,
molt guapa i educada
amb veu de bon cascavell.
Era com aquell ramell
que per tot desprèn olor
i amb sentit de bon humor
capaç de conquistar un rei.

Artista per excel.lència
a dins s'anima ho dugué,
va fer qualsevol paper
amb tota sa reverència.
No va tenir competència
en lo que se li assignà;
tot moment llampant i clar
demostrà sa gran presència.
N'Andreu Piza va esser
-un cómic molt distingit,
sempre tragué bon partit
fent viure de bon de ver.
Sabia presentar—se
de molt estranya manera:
encenia sa foguera
sense poder aturar—se.

Es públic sempre esclafí
quan veia n'Andreu Pizá,
els arriba a guanyar
en tot es més bon sentit.
Era alegre i divertit
per tenir gran qualitat,
també va esser admirat
pel seu carácter tenir.

En Julia Garau tenia
sa veu des millor tenor,
era un jove conrador
que sa música el devertia;
de moments s'entretenia
a música estudiar,
sa mania u pega,
només per això vivia.
Tota s'amor va posar
en so cant de sa sarsuela,
era com s'enredadera
que se cerca enfilar.
Molts d'anys aixi li s'usa
i an es grup bé li servia;
sa bona veu que tenia
a tothom sempre agrada.
Tampoc podem oblidar
es nom d'en Toni Carden-,
a dins es molt gros ramell
el seu perfum va imperar.
Sempre se va desvetlar
perquè tot anás molt bé;
va esser un bon mariner
que va sebre bé remar.

Escrivia poesia
que se sabia crear

i a molta gent agrada
sa inspiració que tenia.
Li donava alegria
i també feia plorar,
ho sabia conjugar
amb una gran mestria.
Era homo intel.ligent
i cap importancia dava,
però allá on anava
li brillava es seu present.
Era homo competent,
bon amic, i lluitador;
a dins es gran Llucmajor
posa el seu coneixement.

També vull fer recordar
un element de primera,
tota sa seva quimera
és a tothom ajudar.
Amb ell se pot comptar
i vos farà un favor,
té bons instints d'escriptor:
an això se dedica.
Arnau Tomás, té aqueix nom
aquest distingit senyor,
ell va fer d'apuntador
i dirigia tothom;
a dins tot orde respon,
artista i literat,
sa radio el té empleat
per fer d'informador.

De baríton se distingí
també en Llorenç Tomás,
se va donar aquest cas
es temps que va ser fadrí;
sa veu deixava sentir
assegut a sa banqueta:
una veu rodona i plena
com la del fi sebel.lí.

Sa varen interessar
perquè s'alé educas
i a un professor anás
perquè no pogués fallar.
Es mestre ja va trobar
que seria una llumenera;
un cantador de primera
en Llorenç nos sortirà.
I va ser ben veritat
lo que digué es professor:
un baríton de valor
va quedar 15atentitzat;
ben prest queda enrolat
en el grup de Llucmajor;
donava gust sentir—lo,

com horno ben pIantat.

Com en Llorenç nos sortia
allá dalt de s'escenari,
era corn un emissari
que s'esperança duria.
A tot l'espai omplirira
de veu i personalitat;
un cos proporcionat
amb tota la galania.
Quan .sa veu examinaren
d'en Llorenç qui l'escoltà
el se'n va voler menar,
altres grups el sospiraven
i en bona part lo lograren
perquè altres ne serví;
es públic molt l'aplaudí,
endarrer d'ell ne quedaren.

mpoc podem desc -.. • -lar
Àfl mestre molt servil
que va ser en Mateu Barril
que sempre dona la ma.
De director s'emplea
ja des del primer moment;
era horno intel.ligent
per ses coses arreglar.
Se pot dir, va ser es puntal
des grup llucmajorer,
molt d'interès ell tengué
que fos obra triomfal.
Ensenyava a cada qual
sa seva missió complir
i arribava a bon fi
sa veu des seu general.
Una obra muntaria
entre ell i en Cardell;
va ser un formós ramell
que s'aroma escamparia:
duquessa Miria es diria
aquesta obra famosa,
va ser feina molt zelosa
que es públic aplaudiria.
Ets elements senyalats
varen esser ses llumeneres
d'aquelles grosses quimeres
que deixaren bon llegats.
Uns elements destacats
a dins es do d'artistes;
deixaren molt bones llistes
i es públic molt confortat.

Climent Garau i Salva
18 d'abril de 1990
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L1196 de drogues
Perdonau -me el to académic, gairebe

dogmátic d'aquest article, però m'ha

semblat la manera millor per poder

encaminar més conceptes 1 referencies.
-No hi és de més tenir a má una

DEFINICIO: Droga és una substancia tóxica
que estimula els sentits, però que

esclavitza 1 mata.
-La droga és tan antiga com la

Humanitat. L'alcohol -la droga que
continua fent més mal entre nosaltres- va

néixer amb la nostra cultura mediterránea
El tabac va esser un "souvenir" dels

ancles americans. Peró avui ens ha
envestit la plaga moderna amb la heroina,
la coca; els estimulante com l'èxtasi,
LSD; el haxis, dit també costo, xocolata,
merda, herba, . . 1 tot el verí que es
seguirá inventant per guanyar duros aviat

tenir la gent dopada.

agafam pel punt de la
concepte de droga es pot

estendre a tot allò que ens terma amb nus
Indestructibles. Aixi és una droga la
Religió quan no duu a la llibertat; el joc
que pasea de l'oci a l'obsessió; la
violencia quan s'allunya de la causa que
la justifica per convertir-se en matera;

la televisió que ens beu el senys, el

poder que corronp; el sexe quan deixa de

ser amor i gust per tornar -se depravaci6;
els diners que ens fan maquines
capoladores de utopies 1 persones..	 Tot

aireó són drogues tan o més perilloses
perserves que qualsevol sobre -dosis de

"cavall".
-La pesta de la joventut actual és la

droga, de forma especial la heroína, i ara

també la coca. Aquestes drogues a mes de
destruir la vida de les persones, obliga a
multe de »ves a convertir-se en lladres i
a voltee, en assassins, al mateix temps
que els fa prostitutes o "xaperos".

- Tenir un drogadicte dins una casa es
com si explotas un barral de salfumPr . t
damunt la familia. Ho destrueix tot . Ho
amarga tot. Ho embulla tot. Fins al punt
que molts de pares s'estimen mes veure'l
tancat a viure en l'engoixa de no saber
mai que passar.

-El dragadicte no s'atura davant res.
Quan el "mono" el transforma perd el
respecte a tot, adhuc matar i morir.

-El drogadicte té necessitat
d'enganyar; sempre i a tots, començant per
ell mateix i seguint per la familia, els
amics i acabant pele qui intenten ajudar-
lo per molt tècnics, experimentats o
psicòlegs que siguin.

Els capdals 1 més transitats camine que
porten a la DROGA normalment són:

-La curiositat. Aquesta causa cada cop
4s fa manco important. La informació 1 la
contemplació del desolats panorama han
frenat als incaute i els curiosos. .

- L'avorriment. Sense motius per viure
hom acaba suícidant-se poc a poc. Aquesta
1 no altra és l'aut èntica força de la

droga. La drgoa és una de les grans
serventes de la mort.

-L'ambient. La forza normal de
propagació de la droga és per contagi.
Personal i directe, és el que es nomena en
termes propagandístics "el boca a boca".
Qui va amb un drogata acaba sempre
pinxant -se. Mal no passa al revés, ni el
cas de dos enamorats. El drogadicte sempre
arrastra a l'altre.

- L'infantilisme. La personalitat del
drogadicte és basicament débil, en el fons
no pasea de ser un infant mal criat.

-La covardia. La droga és una fuita
davant els problemes, siguin personals,
laborals o socials. Quan en lloc d'agafar
el bou per les banyes ens posan a córrer,
el bou acaba aglapint-nos.

-La droga toca droga, converteix a la
persona en un malalt crònic de molt
difícil, gairebé impossible, recuperació.
Totes les institucions que intenten curar
al dPogadicte es senten com la Creu Roja
en una guerra: En mig salven tres o
quatre, però la matança continua.

Jaume Santandreu.

-Si ho
dependencia, el
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Podem dir que Ca-
brera ja ostenta el títol de
Parc Nacional, però pot
ser en unes condicions de
simple titularitat.

De principi, será un
Parc Nacional amb els
militars inclosos, els
quals, en paraules del
PSOE i del PP, són
autèntics	 ecologistes
perquè han impedit la ur-
banització de la petita
illa.

Segons paraules tam-
bé de PSOE, la proposta
sobre Cabrera era an-
tiguada i s'havia de mod-
ernitzar, i com a primera
modernització no está
malament, sobretot si es
mira des del punt de vista
dels interessos, senti-
ments i reivindicacions
que la majoria del poble
de Mallorca ha expres-
sat en distintes ocasions,
incloses les enquestes
que reflecteixen l'opinió
favorable a una Cabrera
sense militars.

Ja sabem que hi ha
interessos immutables
que pesen més que altres,
però seria millor dir-ho
així de clar i no disfressar
les veritats amb vocabu-
laris verdosos, i manco
quan la disfressa és per
fer maniobres militars.

Darrera d'aquestes
intencions, no hi podem
veure més que una única
raó: la continuïtat dels
interessos estratègics
militars que no tenen res
més en compte que la
guerra i el "servicio a
España".

Si aquesta és la
modernitat que ens volen
imposar, no ens queda
més remei que desconfiar
fins i tot de determinats
partits que des del
Parlament balear es mos-
traren en desacord amb
la continuítat dels mili-
tars a Cabrera.

En la nostra opinió, el
projecte de llei aprovat
demostra un gran
menyspreu cap al poble
de Mallorca per part del
Parlament espanyol i del
partit que governa per no
haver anat més enllà de
simples declaracions
d'intencions.

Estam convençuts/
des que la gent mal-
lorquina seguirá reivin-
dicant aquesta exigencia
tan legítima fins que
Cabrera estigui neta de
militars.

Guillem Ramis, del
Comité de les Illes de I'MCI

Edicions
Coleccions
Miramar Història

Historia del ciclismo
en Mallorca (1870-1990),
per Gonzalo Pampin i J.
García Marín. Pròleg de
Javier Ares. Epíleg de
Federico Martín Baha-
montes. Escrit amb la
col.laboració d'Antonio
Picazo i Pere Ginard.

500 pagines.	 1.000
fotografies.

Data de sortida: finals
de 1990.

Miramar Color

Azulejos en Mallorca
(siglos XIV-XIX), per Bar-
tolome Mulet i Joan Cabot.

250 fotografies a co-
lor. 300 pagines.

Llibre publicat amb
motiu del 25 aniversari
de l'empresa de materi-
als de construcció Mas-
sandia.

Data de sortida: finals
de 1990.

Miramar Encrucijadas y
Parajes españoles (Guies)

San Salvador de Arta,
per Antonio Picazo Mun-
taner i Biel Tous.

Data de sortida: a
mitjans de 1990.

Miramar

Miramar Militar

El Juego de la Guerra
Napoleónico, per Miguel
Costa Simón. Pròleg i in-
troducció crítica a càrrec
del General Miguel Alonso
Baquer, General Secretad
Permanent de l'Institut
Espanyol d'Estudis Es-
tratégics.

Data de sortida: a fi-
nals de 1990.

Miramar Humanística

Mallorca y América.
Del pre-descubrimiento
hasta el siglo XX, Miscel-
lamia Humanística. 40
articles - d'investigació
histórica sobre les indi-
rectes relacions entre
Mallorca i América. Capí-
tols del llibre:

- El Atlántico antes
del Descubrimiento.

- Mallorca en el siglo
del Descubrimiento.

- Mallorca y América
(1550-1950).

Pròleg i introducció a
canee d'Antonio Rumeu
de Armas (director de
l'Academia de la Historia,
catedràtic d'Història Mo-
derna a la Universidad
Complutense). Partici-
pacions de Gabriel Alo-
mar Esteve, Alvaro Santa-

maría, Climent Picornell
et alii.

Miramar Orient i Occident

Tártaros y Cruzados:
Ramon Llull en Oriente,
per Jordi Gaya Estelrich,
Dr. en Teologia per la
Universitat de Freiburg.
Inclou fotografies de les
terres que trepitja Llull
entre el sud de Franca i

la petita Armenia (Cilícia-
Turquia, Jerusalem...).

Miramar Monograflas i
Biografies

El	 General Antonio
Barceló y el último sitio de
Gibraltar, per José Nico-
lau Bauza.

Data de sortida: 1991,
a principis.

Cabrera

Fabulosos sortejos
al mercat de Llevant

El Mercal Uc LLcvant lio pot anal millor. Dissabfe
dia 16 de juny la Junta Directiva va convidar els comer-
ciants de l'associació a un sopar torrada al restaurant
de s'Hort de Can Teté a S'aranjassa. Continuen ets sor-
tejos • de fabulosos premis setmanals (rentadores,
geleres, conservadores, televisors, vídeos...) entre els
clients. Aquí teniu la Ilista dels afortunats en els darrers
quatre últims sortejos:

Sorteig 22.V.1990: ler Premi José Antonio Martínez
(un microones), 2on Premi: Bienvenida García (olla a
pressió), 3er Premi: Miguel LLadó (una planxa) i 4r1:
Catalina Catalón (un assecador).

Sorteig: 29.V.1990: ler Premi: Teresa Raya
(cafetera) i 2on Premi: Imma Rodríguez (torradora).

Sorteig 6.V1.1990: -ler Premi: Elida Centeno (ma-
tadora) i 2on Premi: Margarita Torres (una batedora).

Sorteig: 12.VI.1990: ler Premi: Consuelo Lama
(fregidora), 2on Premi. Margarita Pujol (una sanvit-
xera) i 3er Premi: María Rafael (un iissecador).

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

MOBLES S'ARANJASSA
(CAN GELABERT)

jLA MILLOR FUSTERIA DEL POBL -::
Carretera de Llucmajor, 205 - Tel. 26 72 18 - S'ARANJASS
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Pinten de rosa l'estatua
d'Antoni Maura

Els propietaris de la
finca Vallgornera, la fa-
milia Clar, ha denunciat
que l'Ajuntament de
Llucmajor efectua pres-
sions i amenaça amb
repressálies a causa del
contenciós que hi ha en-
torn de la titularitat del,
camí de la finca.

La familia Clar sosté
que el camí és privat,
mentre que l'Ajuntament
considera que és públic.
La titularitat del camí
l'haurà de determinar
un tribunal de justicia.
Emperò l'Ajuntament ja
ha procedit a l'asfaltatge
del camí, en contra de la
voluntal dels propietaris
i contra les disposicions
de la Comissió del patri-

moni que demana que
aquesta important, zona
monumental prehistórica
no sofrís cap procés
d'asfaltatge.

Per la seva part,
l'Ajuntament no veu amb
bons ulls l'estesa de pals
d'electricitat que els pro-
pietaris han instal.lat a la
finca. Segons la familia
Ciar, es va demanar un
projecte d'electrificació
de la finca que no va se
aprovat per GESA, que
demanava que els pals
estassin més propers al
camí

Les obres
d'instal.lació dels pals
d'electricitat varen ser
aturades per
l'Ajuntament, ja que con-

sidera que s'envaeix la
zona considerada monu-
mental i protegida per la
Comissió del Patrimoni.
Posteriorment, la Comis-
sió ordena, a la vegada,
que els pals es traslla-
dassin més lluny del camí.

Així mateix, la Co-
missió obrí expedient a
l'Ajuntament per
l'asfaltatge del camí,
mentre que Joan Mont-
serrat, batle de Lluc-
major, considera il.lògic
aquest expedient "ja que
els propietaris de la
finca encara no han
traslladat els pals
d'electricitat que afecten
la zona monumental",
raó que també és argu-
mentada, a l'inrevés, per
la familia Clar.

El monument a la
memòria del polític ma-
llorquí Antoni Maura que
hi ha a la placa de Santa
Catalina Thomás de Palma
va ser pintada dr rosa per
uns desconeguts. També
hi havia unes pintades que
posaven "assassí" i "visca
Ferrer i Guardia".

Simultàniament, a
l'institut de batxillerat
que també duu el nom del
polític mallorquí, hi
aparegueren altres pin-
tades semblants. Aques-
tes accions han estat rei-
vindicades per un grup
autodenominat Els Venja-
dors, de carácter
anarquista, en memòria
del pedagog anarquista
Francesc Ferrer i Guardia,
afusellat per les seves
idees durant el govern
d'Antoni Maura.

Llucmajor

El propietari de Vallgornera
denuncia presions del batle
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Fa set anys que na Magdalena Roig i na Conxa Mateu s'establiren com a ceramistes al carrer de Montision de
Ciutat. Fan cerámica i fan classes a la gent que en vol aprendre.
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DECORACIÓ I RESTAURACIÓ
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Els porters de les cases de Ciutat
Als pobles de Mallorca, de porters a les cases no

n'hi ha. La gent encara deixa la porta empesa i no
hi ha cap problema a l'hora de fer una visita a qualcú
pel motiu que sia. A Ciutat, la gent viu atemorida i
tancada per dues o tres portes. La porta d'entrada
a la finca --la gent, a Ciutat, no viu a cases, viuen a
finques que poden tenir 20, 40, 90 cases--, la porta
d'entrada a ca seva i la porta de la seva habitació o
despatx. Moltes de portes tancades amb clau, baldons
o estris electrònics que cal que ens obrin per veure
la persona esporuguida que s'hi amaga darrera.

A la majoria de les cases de Ciutat, per arribar
a les bústies --estris on els carters i altra gent
diposita cartes, periòdics i propaganda diversa- -
només cal que ens donin pas franc a la primera de
les portes, la d'entrada, guardada quasi sempre per
un porter que pot esser automàtic, amb circuit tancat
de televisió, amb interfon, o un porter  humà mallorquí
o porter humà foraster.

Amb la llarga experiència que nosaltres tenim
amb els porters, donada la nostra mania de regalar
periòdics de S'ARENAL DE MALLORCA a totes les famílies
de les diferents barriades de Ciutat i el seu eixample,
hem pogut constatar que els porters automàtics amb
interfon són els que més faciliten la feina. Toques
una partida de botonets, contesta una veu, Ii dius que
és el diari de s'Arenal i a veure si volen obrir, i sempre
hi ha algú que obri. Els de televisió també són bons,
obrin en un noranta per cent. Dels porters humans

mallorquins, no ens en podem queixar, quan veuen que
és un periòdic, i encara més escrit en mallorquí, ens
ajuden a posar-lo dins les bústies i en volen un
exemplar per a ells mateixos, són cordials i agradables.
En canvi, els porters humans forasters, t'aturen a la
porta i no volen saber res de periòdics; per a ells
tots els papers són propaganda, i la propaganda és
dolenta. Són hostils, agressius, desconfiats, analfabets
i no entenen un borrall de mallorquí. Amb aquesta
classe de porters no calen explicacions i el millor que
podeu fer és girar cua i deixar-los amb un pam de nas.

Es una llàstima per a la gent, gent rica i
no massa il.lustrada que mantén aquesta casta de
porters. Es una llàstima perquè mai no podran llegir
S'ARENAL DE MALLORCA. Tenir un porter d'aquestes
característiques és gairebé com tenir un ca rabiós a
lloure, que ningú s'hi acosta.

Un dels porters que més ens han cridat l'atenció
a Ciutat és el de Félix Pons, president del Parlament
espanyol. Un policía nacional molt amable que ens
va obrir la porta i ens ajudà a posar periòdics. Un
altre cas singular és el del porter de la casa del
president de Govern Balear, Gabriel Canyelles. El
president viu a un bloc de pisos on hi ha un porter
d'interfon i bústies de fusta noble a un carrer prop
del Born. Ni porters humans ni escoltes ni  hòsties.
El president Canyelles viu com un senyor mallorquí que
és. Mateu Joan i Florit
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LLIBRERIA EN GENERAL
Llibres per a infants, de viatges i turisme,

Vibres d'art

Galeria d'Art

Carrer V. Jeroni Antic, 1 (Plaga dels Patins)
Tel. 71 27 17 - 07003 CIUTAT DE MALLORCA
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Carrer «Siete Esquinas», 5 E
Tel. 21 43 79	 07001 PALMA DE MALLORCA
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Xafarderies

Llegint la revista arenalera "S'Unió de s'Arenal"
ens hem retgirat un poc. FUNERALS dia 8, Joaquim
Mompó Garcia, 60 anys. Dia 21, Rafael Benavente, 55
anys. Hi ha per retgirar-se, aquest xafarder en té 55,
d'anys.

A la mateixa revista llegim una entrevista al
rector de la parròquia católica --convé matisar,
perquè hem vist una església evangélica de Filadelfia i
una altra d'Alemanya al nostre poble--, en qué el
rector deia que els pares arenalers es despreocupen de
l'educació dels seus fills, i que també estaven molt;
preocupats per la problemática social: matrimonis que
se separen, parelles que s'ajunten, fills abandonats,
parelles que no estan eduddes per educar els seus
fills ni per duu la casa, fer el menjar... Aquí, continua
el rector, hi ha un conglomerat de mallorquins casats
amb peninsulars --nosaltres deim forasters- ma-
llorquins i peninsulars casats amb gent estrangera.
Això als pobles normals no passa.

I passant a Mallorca, si continua la febre
urbanitzadora, Jeroni Saiz, conseller d'Urbanisme del
nostre Govern, ha dit que farà un decret manat que les
noves urbanitzacions costeres hauran de tenir una
potabilitzadora d'aigua de mar. Aquesta gent que ens
governa no tenen aturall. Que no hi ha aigua? En faran.
Que han de destruir tot Mallorca? Es igual.

Es prepara una Mallorca amb dos milions i mig
d'habitants per a principis del segle XXI, i això no
ho atura ni déu. Apel.lant a la Constitució, que
consagra el dret de lliure circulació, s'hauran de
seguir construint cases, apartaments, hotels, camps
de golf i tot el que sia, i Mallorca es continuará omplint
d'estrangers i forasters, i els mallorquins serem
minoria. El problema social, com diu el rector de
s'Arenal, és molt greu.

Del BOCAIB treim la noticia que han sortit a
subhasta les obres d'un centre d'EGB i pre-escolar a
Son Ferriol. La licitació a la baixa és de 129 milions de
pessetes, IVA inclòs, Pareix esser que abans de dos
anys tendrem escola nova a Son Ferriol.

Del BOCAIB treim la noticia que han sortit a
subhasta les obres d'un centre d'EGB 1 pre-escolar a
Son Ferriol. La licitació a la baixa és de 129 milions de
pessetes, IVA inclòs, Pareix esser que abans de dos
anys tendrem escola nova a Son Ferriol.

Els mallorquins de Can Tolo Güell tenen seriosos
problemes de mallorquinitat i fins i tot de consciencia
quan celebren qualque festa del partit Independientes
de Mallorca. A Cura, l'altre dia, els militants quasi tots
eren reclutats a Son Gotleu ballaren sevillanes,
mentre els maliorquins del partit estaven a un racó
comentant la feta. Independientes de Mallorca és un
partit que s'assembia molt a ASI, el partit arenaler
d'en Rabasco; un partit, aquesta darrer, que no amaga
en absolut la seva espanyolitat.

Un partit que ha aconseguit posar nerviosos els
socialistes obrers espanyols del terme de Llucmajor. El
partit d'en Rabasco tendrá molts de vots a les eleccions
municipals de l'any que ve, vots que abans eren del
PSOE.

Molta de gent es demana que feia aquella
banderota espanyola al cim de la Torre de s'Estalella el
dia de la manifestació. La majoria de la gent que
participa en aquestes manifestacions ecologistes és
poc devota de la bandera dels espanyols. Aquest fet
ha estat molt comentat. Aquest xaf arder els ha explicat
que això deu esser cosa del batle de Llucmajor, Joan
Montserrat és un espanyol del PSOE i la bandera
espanyola hi degué ser per ordre seva.

*X***

Del mateix BOCAIB treim la notícia del nome-
nament per part de l'Ajuntament de Llucmajor, dels
policies locals Miguel Guerrero Martín, Catalina Maria
Rigo i Angel Risueño Ramón, i de l'auxiliar administratiu
Francesca Mir Salvà.

El Cafetí és un local situat al carrer de Sant Pere
Nolasc, just darrera la Seu. Es el lloc de trobada de les
tribus urbanes que cerquen tranquil.litat als carrers
estrets i ombrívols d'aquesta barriada ciutadana. Na
Mercè té cura de la casa i procura que els seus hostes
trobin tot allò que els agradi: música, lectura, jocs
de taula... Cada mes s'hi fan exposicions de diferents
arts i, a vegades, recitals de poemes, petits concerts...
Un lloc ben agradable per passar l'estona.

El Govern Balear vol comprar aquestes cases del ca-
rrer de Sant Pere per fer-hi oficines. De moment ja ha
comprat el bar de la cantonada 1 ara está fent gestions
amb els propietaris i llogaters que de cap manera sen
volen anar de la barriada.
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Esglésies evangèliques de Filadèlfia, ha estat obertes arreu de la geografia ciutadana, com aquesta
del carrer dels Socorrs. I la gent hi va cada vespre, no cada setmana.

SE NECESSITA
PERIODISTA JOVE
AMB IDEES I GANES DE FER FEINA

IMPRESCINDIBLE DOMINI ORAL I
ESCRIT DEL CATALÀ

ENVIAR CURRICULUM I FOTOGRAFIA
A L'APARTAT 124 DE S'ARENAL

GARANTITZAM ABSOLUTA RESERVA

1.12j	 1 DE JULIOL DE 1990
SÁrenal
11 de Mallorca  

En Josep Lluís Gaspart és el president de
l'Associació de Veins i Comerciants de l'avinguda de,
Jaume III de Ciutat. A més de cosí del vice—president
del Bara, és assidu a les tertúlies del Barl Güell.

Na Francesca Iglesias Celdrán, presidenta del
gremi de Llibreters de Mallorca, co—propietária amb el
seu marit Pau Taura de les llibreries Jaume de Montsó
i Drac Màgic, malgrat la seva procedencia salmantina
i haver començat a parlar la nostra llengua als vint
anys, és una gran catalanista. A la darrera Fira del
Llibre celebrada no fa gaire temps a l'Estació del Tren,
Lotes les comunicacions i avisos es feren en  català.

Són els empleat i l'amo de La Filadora, un esta-
bliment de venda de teixits del carrer de Sant Mi-
guel. El senyor Busquets, pare del famós i televi-
siu Xisco Busquets, conta a tot aquell que ho
vulgui escoltar, que el seu establiment sempre
ha estat retolat en català i que per aquesta raó,
l'anterior propietari va tenir problemes seriosos i
que fins i tot fou apallisat per un alt oficial de l'e-
xèrcit espanyol a principis dels anys quaranta.

N'Emili Martínez i Rosselló és el president de la
primera associació de veïns que es va fundar a Ciutat,
la del Puig de Sant Pere. N'Emili ens conta que això
fou a l'any 1972 i que en aquell temps estava molt mal
vist, la policia social el visitava molt sovint i registrava
tota ca seva. Ara, la cosa ha canviat molt i l'associació
que presideix és una de les que tenen més vitalitat de
Ciutat. Aquestes dies passats, han enramellat els
principals carrers de la barriada amb motiu de les
festes de Sant Pere. l'Associació de Veïns está en contra
de la compra de cases per part del Govern Balear, que
hi vol construir oficines. Aquesta és l'actual lluita
de l'associació ens diu n'Emili. Aquests  veïns nostres
que viuen aquí des de sempre, hauran d'anar a viure
a un altre lloc si el Govern els treu de ca seva. Una bona
barriada, la del Puig,on conviuen mallorquins, espa-
nyols i portuguesos, segur que sentireu xerrar
portugués si caminau pels seus carrers. Dues esglésies,
la católica i l'evangèlica de Filadelfia, aquesta darrera
s'umpl cada vespre de portuguesos.
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Petits anuncis
Aquests anuncis poden ser remesas a la nostra

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

Cada paraula, 10 pessetes.

ANUNCIAU-VOS DE FRANC A S'ARENAL DE MALLORCA

Nom:
Cognom:

D.N.I.

TELF:

ATENCIÓ
-Escriviu un sol anunci por cupó.
-Usau Retro& majúsculos.
-Escriviu dins el requacire el text.

Ompliu aquest cupé enviau-lo a:
S'ARENAL DE MALLORCA: Comido les Pedreros, 132 - 07600 -

SES CADENESQE S'ARENAL
.0r1.110"4 I	 L'r	 rt1‘,.  

1 DE JULIOL DE 1990
Shrenal
47 de Mallorca  

BORSA
IMMOBILIARIA

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

VENC pis 110 m2, balneari 8,
a 300 m. de la platja, 3
dormitoris, telèfon, plaça de
goragte, vistes al mar,
8.500.000. Mir Amenguo! 26
92 50

PISOS I XALETS
per Bogar a la comarca

de,s'Arenal.
FIQUES SASTRE

_ BARCELO
Carrer Milá,15.

Tel. 260649.
S'Arenal de Mallorca

VENC xalet per estrenar a
Badia, tres habitacions,
600 m2, solar i piscina. 22
milions i mig. Tel. 46 83
20.
VENC 2 solars de 600 m2 a
Badia, 3.700.000 i
4.000.000 ptes. Tel. 46 83
20.
PIS al Molina, 124 metres
quadrats, 50 m de platja,
3 dormitoris, 2 banys, solo
menjador, cuino, rentadora,
tele, vídeo. 11.500.000 ptes.
Mir Amengual 26 92 50.

PIS a Sant Jordi, 110
metres quadrats, 3 dormi-
toris, armaris empotrats, 2
banys, salo menjodor, cu-
ino, fusta de nord, parets
dillants. 8.000.000 ptes. Mir
Amenguo! 26 92 50.

RúSTICA o Llucmajor, 2.000
metres quadrats, casa de
72 m2, 3 dormitoris, bany,
omoblat. Mir Amenguo! 2692
50.

IMMOBILIÀRIA

MIIAMENGUAL
COMPRA-VENDA

LLOGUER DE TOTA
CLASSE DE BÉNS

IMMOBILIÁRIS

Carrer de Sant
CristófoL 16
re!: 26 92 50

S 'ARENAL_

VENDA solar a la Rápita, 602
m2, 8.000.000. Mir Amen-
guo! 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 mor, 860 m2
amb plànols aprovats. Mir
Amenguol 26 92 50

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

S'ARENAL, àtic 3 dormitoris,
amoblot, terrossa, vistes al
mor, oiga de garotge opci-
onal, 7.850.000. Mir Amen-
gual 26 92 50

S'ESTANYOL, solar cèntric,
edificable, 275 m2, tancat,
5.250.000. Mir Amengua! 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 línio de s'Arenal.
Lloguer de 25.000 ptes. Tel.
26 48 81.

S'ARENAL, llogam local per
cotxeria o magatzem, situat
dorrera lo solo de festes
Bovaria, prop del balneari 8.
Tel. 66 02 53 i 66 05 52.
Llucmajor.

PARTICULAR, vena 4rt pis
a urban. La Gruta (el
Molinar), cuina i banys
totalment amoblats.
Traster, 4 dormitoris,
sala menjador, 26 m2,
vistes al mar i muntanya,
terrassa. Garatge
opcional. Tel. 41 61 43

PARTICULAR, venc a
urban. La Gruta (el Moli-
nar) un aparcament
(cotxeria de quatre
. 61,43

LLUCMAJOR, coso zona rús-
tico, o 1 km. del poble, tot
omoblot. Mir Amenguo! 26 92
50
APARTAMENTS o Badia Blava,
zona esportiva, de 1 i 2
hobitacions, cuino, bany,
jara vistes ciares, des de
4.250.000. Mir Amenguo! 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.

C011, D'EN RABASSA, local
de 80 m2, 55 m2 de pati
i 24 m2 de terrava Venc.
Tel. 26 69 89.

S'ARENAL, a primera lúa,
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
Estancia, 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
pies, 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.

COLL D'EN RABASSA, pis a
estrenar, 2n pis amb as-
censor, finca de tres
altures, sala menjador,
cuina, 3 habitacions, 2
armaris empotrats,
bugaderia, 2 banys, ter
rassa. tot exterior. Venc
per 8.400.000 ptas. Ga-
ratge opcional, 1.100.000
ptes. amb traster. Tel. 26
21 84. A partir de les 17
hge%1 LIII

S'ARENAL, primera línia,
per no poder atendre.
Traspàs souvenir amb
molt de genere, 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 genere
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 1215.

BADIA BLAVA, solar de 840
m2 a segona línia, vistes.
Venc per 6.000.000 ptes.
Tel 45 3353.

VENC planta baixa,
només 3 anys, entre Can
Pastilla i Cala Estancia,
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-
Amengual 26 92 50.

LLOGUER de casa de camp
amb 2 dormitoris, 1 bany,
Ilum a 220. Tot l'any:
40.000 pies; mig any:
45.000 pies. Mir-Amen-
gual 26 92 50.

VENDA SOLAR a Cala Es-
tancia, 1.200 m2, quasi a
primera línia. Mir-
Amengua' 26 92 50.

VENDA PIS, primeríssima
Erija 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-
Amengua' 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 aïllades, telèfon,
garatge, tot en fusta de
nord. 23.000.000 ptes,
facilitats. Mir-Amengual
26 92 50.

TRASPaS negoci zona Club
Nàutic, cafeteria total-
ment equipada, 100 m2,
extractor de fums, con-
gelador, microones, billar
propi, equip de música,
tv, Ilums d'emergència...
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 Blava,
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 92 50.

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
pies i 6.300.000 pies
respectivament. Es ven
per separat. Mir-Amen-
gual 26 92 50.

ATENCIó INVERSIONISTES!
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-
Amengual 26 92 50.

TRASPAS colmado a
Sometimes. Enrevoltat
d'hotels. Facilitats. Llo-
guer, només 20.000 pies al
mes. Tel. 26 28 03

ANIMALS DE
COMPANYIA

CONSULTORI VETERINARI.
Carrer Exèrcit Espanyol,
23 - baixos. Tels: 491736 -
De dilluns a divendres,
de 17 a 20 horas.

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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Petits anuncis

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.

PERRUQUERIE,

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

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

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

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

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

VIATGES
VIATJES S'ARENAL

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

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

S 'Arenal.

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

VENDES

VENC un tresillo nou i
diversos mobles, 	 una
sala-menjador,	 una
máquina d'escriure. Car-
rer Aragó, 70, 1-P. Palma.

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

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

OUS FRESCS
de gallina rossa

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

Granja Acosta.
Llucmajor.

Tel. 660432.

LLIBRE.;-:irk DE VERD EN
BLAU. Llibres en català i en
castellà. Especialitat en
lectures juvenils i infantils.
Comandes de Ilibres en 24
hores. Avinguda del Cid,
56. Te. 248360 - Son Fe-
rrio!

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

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

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

VENC maquinària per
desmuntar rodes i posar
pegats. Tel 49 13 08.

PERSONALS

DIVORCIAT de mitjana
edat, sense cap problema
i amb l'economia resolta;
voldria	 compartir la
meya vida amb companya
de 25 a 45 anys, que sia
bella, simpática, formal,
comprensiva
intel.ligent, a qui agradi
la natura i la pau. La faré
feliç. c/ Aragó, 184-A,
baixos, Palma. Francesc
Xavier.
SEPARADA, 29 anys,
amorosa, simpática,
m'agraden els nins, vull
refer la meya vida amb
senyor formal. 72 14 94.
SENYOR jubilat, 65 anys,
69.000, esdevenidor re-
solt, sense família ni
càrregues familiars. Ben
educat. Voldria relacions
amb fadrines i viudes,
amb finalitats serioses.
Visc sol. Apt. 1.292 Palma
de Mallorca.

NECESSIT jove amb carnet
de concluir, per instal.lar
cortinatges. TE1. 26 72 74

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.

SEPARAT, amb 1 fill, vida
resalta, 38 anys, solvencia
económica; coneixeria
senyora o senyoreta per a
possible sólida amistat.
72 14 94.

INDUSTRIAL, 56 anys,
casa pròpia, dos cotxes.
Voldria conèixer dona fins
a 50 anys, possible relació
formal. 72 14 94.

FADRI, 28 anys, guapo,
simpàtic, treballador;
voldria conèixer senyore-
ta fins a 26 anys, diverti-
da, amable, amb bon ca-
rácter. 72 14 94.

SOM separat i infeliç, el
meu matrimoni no fun-
ciona encara que jo faci
l'impossible. Ella ja no
m'estima, potser tu sí? 72
14 94.

Secretaria, 21 anys, boni-
ca, simpática, normal;
voldria trobar un al.lot
corrent, amorós i fidel. 72
1494.

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, simpátic,
agradable, pis gran, bon
cotxe; si ets una al.tota
agradable, treballadora, et
taré molt feliç. Per contactar
amb mi crida al telèfon 24
79 12.

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

SEPARADA legal, atractivo,
bono presencia, carácter
alegre, voldria amistot for-
mal amb senyor fins a 48
anys, que sigui seriós, for-
mal, ordenat, bona presèn-
cia. Fins seriosos. 24 79 12.

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

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

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

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

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

LLICENCIADA en Física, 32
anys, professora de belles
arts, pis, cotxe, senzilla,
simpático; voldria conèixer
jove, fadrí, per amistat.
Educot, formal, de la mevo
edat. 71 00 87.

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

BAR PROPI, pis cotxe, estal-
vis, tota uno vida per davant,
home de mitjana edot, sen-
zill; cerc dona per lo resta de
la mevo vida, fins matrimo-
niols. 27 79 90.

VIUDA amb 1 fill, alts guonys,
xalet propi, estudis universi-
taris, treboll fix; m'agradaria
conèixer 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 atractiu,
tenc negoci propi, cotxe, pis,
però em sent tot sol. Voldria
conéixer una ol.lota amo-
rosa, que em comprengui i
no tengui vicis. 24 79 12.

Borne de 40 anys, bisex.,
m'agradaria trobar 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 fará
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 viudes,
serioses. Visc sol i surt
poc. Apt. de Correus 1.929.
Palma.

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

Contactaríem amb
al.lotes fins a 22 anys per
fer un viatge de plaer.
Som al.lots formals i se-
riosos. 72 14 94.

VIUDO, 80 anys, rendes,
casa, cotxe; voldria conè-
ixer dona que no estigui
molt fotuda per compa-
nya. 72 14 94.

FADRí, 23 anys, simpàtic,
s amable. Voldria conèixer

al.lota de la mateixa edat
per sortir els caps de
setmana. 72 14 94.

DII3UIXANT de cómics, 25
anys, seriós, solitari; vol-
dria conèixer senyoreta
per una bona relació en-
tre amics. 72 14 94.

ASPECTE NORMAL, bon
al.lot, 20 anys, som su-
per-tímid i no canee cal
al.lota. Vols ser la meya
amiga? Crida'm al 71 00
87.

METGE retirat, bons
ingressos, 70 anys, salut
estupenda; contactaría
amb senyora d'edat per
fer-nos companyia.
Possibles viatges. 27 79
90.

43 anys, morena, petiteta,
formal, 1 filla. Voldria
conèixer home catòlic,
correcte, educat, per tro-
bades amistoses. 71 00 87.

A TU, DONA, si cerques la
teva mitja taronja,
informa't gratis, sense
compormís. 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 GRUP 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.

ASSESSOR de vendes, 35
anys, bons ingressos.
Voldria conèixer persona
senzilla i si pot ser es-
portista per formar una
llar. 72 14 94.

AL.LOTA, 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
lesbica, 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 ARRELS.
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.
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AVINGUDA DE
CARLES V - TEL.: 661117
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Si et vols casar o aconseguir una bona i neta amistat, no li donis més voltes.
No dubtis més ja que el que no aconsegueix mitjançant els serveis del Centre
d'Orientació Matrimonial, «La Pareja Unida», no ho aconsegueix de cap altra
manera.

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

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

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

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

PERSONALS
SENYORA, viuda, sense
fills ni problemes, vida aco-
modada. Cerc senyor fins a
65 anys, dinàmic, juvenil.
Bona amistat de moment,
per formar una 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, collecció
de gran valor, distingit.
Cerc senyora amb cultura,
elegant. Formar familia.
277990.

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

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

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

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

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

Cinquantena d'anys, ben
conservada, salerosa,
treballadora, divorciada,
fills independents. Vol-
dria conèixer horne sen-
zill, treballador i honrat
per a una sólida amistat.
72 14 94.

CAVALLER de 75 anys,
excel.lent salut, amable,
respectuós; voldria
conèixer senyora major
per gaudir dels propers
anys junts. 72 14 94.

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

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

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

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

M'agradaria ser lliure i al
mateix temps sentir la
captivitat d'un tendre
amor. Jove,profund i du-
rable. 72 14 94.

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 conéixer
senyora bona i sincera per
a fins seriosos. Tel. 27 79
90.

A pesar que som una
al.lota inquietant, estic
sola, massa tranquil.la. Si
em vols conèixer, crida'm.
Descobrirem nous mons.
72 14 94.

VIUDO, 56 anys, alt,
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
(Minoré el divorci. Voldria
amistat de moment, senyor
seriós, Ileial, 35 a 49 anys,
no importa e! 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 al•lota bona, senzi-
Ila. Fins seriosos. 710087.

SOM UNA SENYORA
VIUDA, distingida, 65 anys,
no em falta res, posició
económica resblta, m'agra-
da viatjar, som alegre, sim-
pática, paró 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, però sí el
tenc de soledat, d'estima-
ció. M'agradaria molt trobar
una bona dona, que em po-
gués fer feliç, de moment
una bona amistat, fins se-
riosos. 710087.

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

MESTRE D'ESCOLA, a
Palma, 34 anys, fadrí, ma-
llorquí, cabells negres, 180
d'alçada, bona presència,
estic cansat d'estar sol,
tenc amigues però no pare-
lla, interessada a conèixer-
me per tenir, de moment,
una bona amistat, només
has de cridar-me al
710087.

AL.LOTA alta, simpática,
agradable, 21 anys; vol-
dria amistat amb jove fins
a 35 anys, fins seriosos.
Apt. 10.221 Palma.

20 ANYS, ulls negres,
cabells rossos, 1'65
d'alçada; m'agradaria
al.lot que no sigui molt
alt. Apt. 10.221 Palma.

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

A l'hivern som professor
d'esquí en una estació
molt coneguda. A l'estiu
em dedic al surf. Dedica't
a mi. 72 14 94.

Voldria contactar amb
dona amb el títol de per-
ruquera per unes rela-
cions serioses. Tenc 35
anys, bona presencia.
Crida'm al 72 14 94.

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

MALLORQUI, 30 anys,
1'80 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-
neixen allota de 17 a 22
anys per bona amistat i si
és possible conviure, viat-
jar i disfrutar de la vida. Cri-
da'm a1710087.

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

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

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

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



TOT consulta estética.
Cirurgia plástica,
neuràlgies, tractaments
de pell, stress, mas-
satges, reuma, drenatge
limfàtic, cel.lulitis,
dietética, varices. Cta.
Militar, 279, 1 esquerra.
s'Arenal. Tel. 49 17 33.

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

JOIERIA
RELLOTGERIA

MARINA
CARRER,SALUT,21

TEL.: 262415
S'ARENAL DE
MALLORCA

PELLERIA
PEUS

Confecció en pell a mida

Qualitat total

Avda. Blné. Riutort, 7
Tel. 26 01 89
	

CA'N PASTILLA

Ho veu així:
PERQUE NO HI VEU:

VIGILI
ELS SEUS ULLSe

Shrenal
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PERSONALS
ENGINYER, 27 anys, el
meu cor batega cada dia
més fort perquè sàpigues
que et necessit, no sents el
seu batea?! 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 seno-
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.

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).

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 Fenyorp
responsable.

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.

ROTLET, bar-restaurant.
Menús econòmics i tapes
variades. Obert cada dia
menys els dijous horabai-
xa. Carrer Capita Ramo-
nell Boix, 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-
veles. Tel. 265188.

OS CANTEIROS RES-
TAURANT. A casa galega
do Can 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.
il(:)3TAL MARACAIBO,
cuina mallorquina casola-
na. Devora les Escales de
Can P -Istillz.t. Tel. 2013017.

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

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

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

RESTAURANT - TORRA-
DOR LLUCMAJOR. Xot i
porcella rostida. Avinguda
de Carles V, cantonada
Carretera dé Campos Tel.

,. 660? 39 - Llucmajor.

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

Café SA PLAÇA. Un 11oc on
pots fer una menjada
rápida i per pocs doblers
a més de passar una es-
tona agradable. Plaça de
Sant Jordi, tel. 74 25 58.

SERVEIS
PROFESSIONALS

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

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

is. AvingudaAvinguda 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.

ALLOTA 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.

EMPRESA DE SEGURETAT a
s'Arenal cerca dos agents
comercials que siguin de
la zona. Plaça del Nins, 2.
S'Arena de Mallorca.

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

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

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

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

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

INSTAL.LACIONS eléctri:
ques i sanitàries
CE.JU.CB., instal.ladors
oficials de gas ciutat, propà

bula. Carrer Marqués de
Tenerife, 77. Tel. 242593 -
Son Ferriol.

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

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

EL COMOD1N, el seu braç
dret. Fill d'hoteler in-
ternacional, relacions
públiques, secretari
personal, xofer, home
de confiança. El 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 ¡agua,
mantes, cobertors i tota la
resta. C/. de sant Antoni de
la Platja, 8 - Can Pastilla.
260370.

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

Cercan persona 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 Palmo.

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

Si tens temps lliure, vols
guanyar doblers extres i a
més et vols aprimar, cri-
da'm al telèfon 24 77 38.

BORSA DEL
MOTOR

VENC Ford
Scort-Laser 1.300, PM-
AB. 600.000 ptes. Bon est.
Tel. 66 01 25.
Seat Ibiza, PM-N. 700.000
Ples/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.

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

ENSENYANCES

Academia

BARCELO

C. BALEARES,25 2

'1 Arei1

T'oferim cursos de pro-
gramad& en:

BASIC
dBASE III PLUS

COBOL
TURBO - PASCAL

TURBO - C
TURBO - BASIC

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

ABILITY 2000
OPEN ACCESS II

SYMPHONY
LOTUS 1-2-3.

LOCO SCRIPT.
A més d'un Ilarg etcéte-

ra, pots aprendre:
BANCA

MECANOGRAFIA
COMPTABILITAT

IDI OM ES
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. Teli. 418709. Profes-
sors titulats.

rí 	1:1 4 9 916

oposei



Les agresions que va sufrir Nilda S. (a la dreta de la fotografia) foren qualificades de «monstruositat»
pel fiscal en cap. La senyora belga, va contar plorant com havia estat apallissada de manera brutal,
per a després, devant la seva impotència esser penetrada per aquest psicópata.

1 DE JULIOL DE 1990
SArenal
idif de Mallorca

Demanen la máxima pena
per un violador andalús

El fiscal cap de
l'Audiència de Palma ha
demanat la máxima pena,
"en nom de la humani-
tat", per a l'acusat d'una
violació a una belga,
veïna seva. El fiscal
demana 26 anys i 8 mesos
de presó per a José Angel
C. L., de 23 anys, que el
mes de febrer de l'any
passat va robar, agredir i
violar una veina de ca
seva, de nacionalitat bel-
ga.

Els psiquiatres citats
a declarar, han destacat
la personalitat paranoide
del processat, i han ob-
servat que "la seva ma-
laltia, sumada al consum
de tòxics, pot provocar
conductes com la que avui
jutjam". La víctima, plo-
rant, va manifestar que
creia que "me mataria,
em va dir que em 'rajaría'
i jo Ii vaig donar els
doblers que em demana-

va, però ell va continuar
i, al final, em va violar".

Segons el testimoni de
Nilda S., aquella matinada
del mes de febrer de 1989,
va sentir renous i vaig
veure que era un home
que havia entrar a ca
meya i que venia cap a mi
amb un pedaç de cuina.
Creia que em mataria.
Em va pegar a la cara,
m'agafà, intenté posar-
me boca avall i em deia
que em 'rajaría'. Va seguir
pegant-me i, quan acon-
seguí immobilitzar-me,
després d'haver-me co-
pejat a la cara i haver-
me fet sagnar pel nas, el
demanà on eren els do-
blers. Posteriorment la
violé.

L'acusat assegura no
recordar res del que va
passar a la casa de la
víctima. Va dir que aquell
vespre havia begut i havia
pres àcid amb un amic.

Una dona denuncia al seu ex-espòs
per amenaces de mort

Dolores Carrillo Gar
rido, de 39 anys, ha pre-
sentat davant la policia
una denúncia contra el
seu ex -espòs per amena-
ces de mort, insults
agressions, fets que ten-
gueren lloc el passat mes
de febrer.

Dolores diu que a pe-
sar de les denúncies la
seva situació es de cada
vegada més desesperada,
"ja que el meu ex -espòs
em segueix pegant i
amenaçant de mort".
Dolores ha anat a la

policia, als jutjats, a
l'Institut de la Dona i a
l'oficina d'Ajuda a les Víc-
times del Delicte.

Segons Dolores, du-
rant les darrers deu anys,
les relacions amb el seu
espòs --amb el qual te-
nen una filla de 15 anys i
un fill de 11-- s'han
anat deteriorant, a
causa sobretot de
l'afecció que aquest té
pel joc i pel bingo en
especial. El passat mes de
febrer, Dolores decidí

separar-se,	 després
d'haver-ho	 anunciat
repetidament al seu es-
pòs, el qual no la creia.
L'home Ii pegà i la va fer
mirar per la finestra per
avall dient-li, textual-
ment, que li quedava
"menys vida que al meu
pare". Les agressions es
repetiren i les amenaces
també. A causa de les
primeres denúncies,
l'home va ser detingut i
empresonat 48 hores al
calabós; el jutge decreté

que no tornás al domicili
con jugal.

A pesar d'aquesta or-
dre, l'ex-espós torné a la
casa, "com si res hagués
passat i intenté de nou
instal.lar-se a la casa,
cosa que impedí amb
l'amenaça d'informar el
jutge". Posteriorment,
Pobres assegura que el
seu ex -espòs l'ha estat
perseguint i amennant,
de mort, tan per telèfon
com en persona i davant
dels fills del matrimoni.
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Vànoves, edredons, coixins
Servei de tapisseria

Carrer Cabrera, 1 B Baixos
Tlf.: 267274 S'ARENAL DE MALLORCA

ELECTRONICA S'ARENAL
Venda i reparació

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

NEWMAR
Carrer Mateu Rotger, 17 - Tel. 26 57 74
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S'Arenal de Mallorca

Nove mort per sobredosi
Denúncia contra dos guardies civils
per amenaces amb una pistola després
d'una discusió sobre temes lingüístics

Dos membres de la
Guardia Civil, adscrits al
quarter del Pont d'Inca,
han estat denunciats
davant el jutjat de Palma
per suposats maltracta-
ments, greus amenaces i
abús d'autoritat en la
persona d'un veí de Santa
Maria, Josep Sbert Salom,
de 17 anys, el qual va ser
detingut quan es va negar
a parlar en castellá en ser
interrogat pels guàrdies
civils. El pare de Josep
Sbert va denunciar els
fets davant el jutjat de
Palma.

Els fets tengueren
lloc al camp de futbol de
Santa Maria, durant el
partit del passat dia 3 de
juny. Hi hagué un petits
incidents que varen fer
que la Guardia Civil in -

tervingués en l'assumpte.
Un dels joves interrogats
pels agents de la Guardia
Civil va respondre en
mallorquí i els guàrdies el
comminaren a parlar en
castellà, cosa a la qual es
negà l'interrogat. La cosa,
aquell dia, no passa més
enfora.

Vuit dies més tard,
devers les vuit i mitja del
capvespre, Josep Sbert
estava en companyia
d'uns amics en un café de
la localitat i va ser
requerit pels dos matei-
xos membres de la
benemérita que procedi-
ren a la identificació del
jove, cosa a la qual es va
oposar el jove per consi-
derar que no hi havia
cap motiu que ho justi-
ficas. Els guàrdies civils
ordenaren a Josep Sbert
que pujas al Land Rover i

Ii digueren que quedava
detingut i que seria
traslladat al quarter de la
Guardia Civil del Pont
d'Inca.

Quan Josep Sbert era
traslladat al Pont d'Inca,
els guárdie. s civils esta-
cionaren el Land Rover a
la vorera de la carretera i
obligaren el jove a bai-
xar. Després, els dos
guàrdies civils insultaren
el jove diverses vegades,
él maltractaren, fent ús
de la pistola reglamenta-
ria i Li digueren, textual-
ment, "te vamos a pegar
un tiro".

Hi ha testimonis que
presenciaren els fets ran
de la carretera. Es tracta
de dos veíns de Santa

Maria que reconeixeren el
jove i presenciaren
l'escena des d'un turisme
amb qué es dirigien a
Palma. Aquests dos tes-
timonis es posaren en
contacte amb els pares de
Josep Sbert.

Poc després, Josep
Sbert Salom va ser duit de
nou a Santa Maria, sense
haver passat pel quarter
del Pont d'Inca, i va ser
posat el llibertat al ma-
teix lloc on havia estat
detingut. Quan el jove
arriba a ca seva, explica el
que li havia passat als
seus pares, els quals an-
aren fins al quarter del
Pont d'Inca a demanar
explicacions. Els guàr-
dies civils els aconse-

llaren que no presen-
tassin cap denúncia i que
el jove s'havia rigut d'ells,
raó per la qual havia estat
detingut.

Posteriorment, un
oficial de la Guardia Civil
es desplaçà fins a Santa
maria per parlar amb els
pares de Josep Sbert, i els
repetí la suggeréncia de
tancar l'assumpte, dient
que obririen una inves-
tigació per aclarir els fets
i que s'adoptarien les
mesures disciplinaries
pertinents -contra els dos
membres del cos. El pare
de l'afectat considera
que els fets eren motiu
de denúncia i la presenta
davant el jutjat
d'instrucció de Palma.

Francisco	 manuel
Jiménez Campos, de 34
anys, va ser trobat mort
dins l'habitació que ocu-
pava en un hotel de
s'Arenal de Mallorca. El
cadáver de Francisco
Manuel, addicte a
l'heroïna des de feia
temps, va ser trobat amb
una agulla hipodérmica
clavada a les yenes,
ajagut damunt el llit i la
xeringa i gotes de sang en
terra. Els responsables de
l'hotel demanaren la pre-
sencia de la policia na-
cional i aquests donaren
avis al jutge d'instrucció.

Francisco	 Manuel
Jiménez és,	 d'aquesta
manera, la dotzena mort
per sobredosi que hi ha a

La policia ha detingut
Alfonso C. V., de 48 anys
i veí de s'Arenal, acusat
de ser receptor d'aparells
robats. La policia procedí
a regirar la casa del de-
nunciat, situada al carrer
N de s'Arenal, i hi troba-
ren diversos aparells pro-
cedents de distints roba-
toris, valorats en uns
quants milions de pes-
setes. El propietari va ser
detingut i reconegué que

les Balears enguany, vuit
d'elles a Eivissa i quatre a
Mallorca.

compra els aparells a
gent desconeguda i que
sabia que procedien de
robatoris.

Per altra banda, la
policia ha detingut Carlos
R. N., Agustín R. N. i
Francisco R. J., de 18, 21
i 20 anys d'edat respec-
tivament, acusats de ser
els autors de robatoris a
diversos establiments i
habitatges de s'Arenal de
Mallorca.

Detingut el «xatarrer» de ses
Cadenes acusat de ser receptor
d'objectes robats

SUBSCRIVIU-VOS A
SÁrenal

de Mallorca

FONTANERIA • CALEFACCIÓ
DESCALCIFICACIÓ DE CANONADES

¡GAS

PACO
Carrer Maria A. Salvà, 33

Tel. 26 67 75 S'ARENAL DE MALLORCA



La Vileta

La policía pensa que
un desaparegut ha
estat assassinat

. Tenis ArenaWW

.......

.......

GABINET MEDIC
ASSESSORAMENT I CONTROL FISIC-ESPORTIU

OBESITAT CELULITIS
ORIENTACIÓ DIETÉTICA I DE NUTRICIÓ

LASERTERÁPIA
ACUPUNTURA I AURICULOPUNTURA

TRACTAMENT MÈDIC PERSONALITZAT DE LA
DESHABITUD AL TABAC

CONSULTA: DIMARTS I DUOUS
DOCTORA: MARGARIDA ARROM

TELS.: 263834 - 263112
PADLE TENNIS BADMINGTON

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 I EXPOSICIÓ
RondaM igjorn sin.  Telèfon 66 07 01
CIUTAT DE MALLORCA. MAGATZEM I EXPOSICIÓ
Polígon de Son Casielló - Via Asirna, 1 TeLs. 20 47 02 - 20 47 62 - 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 qua litat,
servei i professionalitat.

ALMACENES FEMENIAS
posa a la seva disposidó tot tipus de

materials de construcció,
destacant les rajoles paviments,

no només pels seus bellíssims dissenys
sitió també per la gran varietat

d'estils que ens ofereix aquesta prestigiosa
firma mallorquina.

ALMACENES FEMENIAS
demostra la seva professionalitat

acostant als residents d'aquestes illes
les més importants marques
nacionals i internacionals.
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Un magatzem situat
al camí de Son Fangos
va sofrir importants
danys materials a conse-
qüència de l'incendi que
es declara al seu interior.
El foc, pero, no afecta
l'estructura de l'edifici.
Els bombers actuaren

ràpidament, ja que a
l'interior del magatzem hi
havia material d'escuma i
papereria, aconseguint
en pocs minuts apagar el
foc. De moment es desco-
neixen les causes de
l'incendi.

La policia ha recollit
una serie de proves que
indueixen a pensar que
Angel Pérez, el propietari
d'un bar a la Vileta
desaparegut sense deixar
rastre, ha pogut ser as-
sassinat.

Han passat mes de dos
mesos des que Angel Pé-
rez, propietari del bar la
Curva que ara regenta un
altre home, desaparegué
sense deixar rastre. El
passat mes de novembre
de 1989, Pérez llogà el bar

Una jove de naciona-
litat alemanya que passa
les vacances a l'illa, ha
denunciat cinc joves per
violació. Segons la turista
alemanya, els fets ten-
gueren lloc prop del bal-
neari número 2, a Can
pastilla, a l'hotel en qué
aquesta s'allotjava.

L'alemanya agafá un
taxi des del Riu Centre per
anar fins al seu hotel,
penó el conductor del taxi,

a un jove durant sis me-
sos. El 4 d'abril, els veins
del bar pogueren sentir
com Angel Pérez mante-
nia una acalorada dis-
cussió amb el jove a qui
havia llogat el bar. Sem-
bla que aquest no paga';a
el que s'havia estipulat.
Al dia següent es produí
la desaparició d'Angel
Pérez i el jove va dir que
havia comprat el 19cal i la
casa per 15 milions al seu
propietari.

segons la versió de la
turista, la començ à a
tocar. La jove intent à
baixar del taxi, penó el
taxista i pega un fort cop
a la cara. Cinc joves que
es passejaven per la zona
varen veure els fets, penó
en lloc de donar auxili a
l'agredida, l'estiraren fins
a la platja i, un cop allá,
mentre uns la subjec-
taven, els altres la
penetraren sexualment.

Cosme Mayol és
membre de la policia
municipal de Ciutat i duu
més de trenta-tres anys
de servei al cos. El
passat divendres, dia 1 de
juny, quan intentava de-
tenir un delinqüent va
resultar ferit greu, amb
rompuda de la tíbia i el
peroné de la cama dreta.
El varen haver d'operar
d'urgència a la clínica
Miramar i ara es recupera
de les lesions.

Cosme Mayol resulta
ferit quan intentava
detenir un jove que havia
robat una caixa registra-
dora d'un forn. "Vaig
veure com el delinqüent
corria cap a mi --segons
la pròpia declaració de
Mayo!-- i darrera del!
corria el propietari. vaig
ordenar al jove que
s'aturás, però a causa de

Miguel Martínez Ru-
biano, de 20 anys d'edat,
ha estat condemnat a set
anys de presó per un
delicte d'homicidi frus-
trat. Els fets tengueren
lloc a un bar del Viver,
quan el jove cercava la
seva al.lota dins el bar i la
va fer sortir a fora per
tenir unes paraules. En
aquell moment, Manuel R.
R., de 27 anys, sortó del
bar i s'enfronta a l'acusat,
el qual se n'aná amena-

Una jove de 25 anys va
sofrir la punyida d'una
xeringa que se li clavà al
peu mentre es passejava
per la platja, a l'alçada
del Balneari número 1.

Tot just després
d'haver sofert l'accident,
la banyista reclamà as-
sisténcia médica per ser

la força que duia es tira
damunt jo i em copejà la
cama" T Cosme Mayol i el

• jove quedaren estesos en
terra, ferits els dos. Al
jove se'l coneix amb el
malnom de "el Frasqui-
to"

çant que tornaria.
Hores més tard, Mi-

guel Martínez torna de
nou al bar amb un ganivet
amagat davall la caçado-
ra. Devers les deu del
vespre, l'acusat es trobà
amb Manuel R.R. iii fica el
ganivet a l'altura del fet-
ge. La víctima va haver de
ser intervinguda
quirúrgicament en un
centre sanitari per salvar
la vida.

atesa. Segons la jove, el
metge li assegurà que no
és el primer cas que es
dóna enguany i que
alguns toxicòmans acos-
turnen a deixar les xerin-
gues clavades dins
l'arena perquè els
banyistes les trepitgin i se
les clavin al peu.

Coll d'en Rabassa

Un incendi destrueix
un magatzem

Sana Catalina-Palma

Un policia municipal
ferit greu quan intentava
detenir un delinqüent

Can Pastilla

Una turista alemanya
denuncia cinc joves
per violació

Shrenal
de Mallorca

Tel. 26 50 05

Set anys per apunylar
un jove

S'Arenal de Mallorca

Un banyista se clava
una xeringa al peu
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Co•lisió mortal a la carretera de Llucmajor Un home jutjat per intentar
cremar l'hotel on treballava

Tres persones moriren
a conseqüència d'una
col.lisió frontal entre dos
camions que tengue lloc
aquest mes passat al qui-
lòmetre 15 de la carretera
de s'Arenal a Llucmajor. A
l'accident, s'hi veren im-
plicats dos camions de
càrrega - -un de
l'empresa Fontanet i
l'altra de cerveses Hen-
ninger- - i un microbús
de turistes francesos.

L'accident es produí
quan el camió de cerveses
envaí el carril contrari en
un revolt i xocà frontal-
ment i molt fort amb el
camió de Fontanet que
venia en direcció con-
traria. Acte seguit, el
microbús, que anava dar-
rera el darrer camió, no
pogué esquivar l'accident
i també xocà amb la part
de darrera d'aquest.

Els morts són el con-
ductor i ajudant del camió

Un artefacte amb les
sigles de la US Navy ame-
ricana i amb les lletres
"No tocar" va haver de ser
explotat per artificiers de
la policia nacional a la
platja de s'Arenal.

L'artefacte, que des-
prés es comprovà que era
un dipòsit de senyals de

de Fontanet, Miguel Mai-
mó Bordoy, de 58 anys,
Bartomeu Solé Amer, de
56 anys, i Francesc Ro-
dríguez Melis, de 19 anys,

socors, va aparèixer a la
platja i provoca l'alarma
dels banyistes que do-
naren avís a la policia.
Els agents de policia
procediren a acordonar
tota la zona i després
feren explotar l'artefacte,
comprovant que contenia
bengales de llums.

que complia el seu primer
dia de feina i anava amb
el camió de Henninger. El
conductor d'aquest dar-
rer va resultar amb feri-
des de considéració que
el feren internar a Son
Dureta. El conductor del
microbús, Antoni Adrover
Rigo, de 29 anys, i un dels
turistes francesos resul-
taren ferits molt greus,
quedant atrapats entre
els ferros del microbús i
hagueren de ser rescatats

pels bombers. Així ma-
teix, altres cinc turistes
francesos, entre ells
una dona embarassada,
hagueren de rebre diversa
assistència médica.

El transa hagué de
ser desviat perquè la car-
retera havia quedat plena
de la mercaderia que
transportaven els dos
camions i perquè aquests
havien quedat damunt la
carretera en un munt de
ferralla.

Maties G. L. ha estat
processat per dos delictes
relacionats amb amena-
ces i tinença d'explosius
amb els quals pretenia
calar foc a l'hotel on tre-
ballava. El fiscal rebaixà
la pena demana a un any
i un dia de presó, amb la
qual es conforma
l'encausat. En un principi,
el' fiscal demanava sis
anys i dos mesos de presó.

Els fets es produïren el
mes de maig de 1987 quan
l'acusat, que pateix
trastorns mentals, tre-
ballava com empleat a
l'hotel Los Mirlos. L'acusat

Maria del Mar R. P. i
Maria Concepció G. J., de
28 i 26 anys respectiva-
ment, han estat detin-
gudes per la policia per
haver apallissat un home
a la plaça de Sant Antoni
a qui també robaren.

Dos policies de paisà
observaren com dues jo-
ves se n'anaven corrent
de la parada de taxis
próxima al carrer del
Sindicat. Quan procediren
a identificar-les,
s'adonaren que duien di-
versos documents a nom
d'un home, el qual més

amenaçà el conserge amb
posar una bomba a la
recepció, així com al
domicili d'aquest i al
despatx del director de
l'hotel.

Aquestes amenaces
foren denunciades a la
Guardia Civil. Els agents
de la Benemérita, després
d'efectuar un escorcoll a
la casa de Maties G. L.,
situat a l'hostal Bélgica de
Palma Nova, trobaren
diversos cohets i cartut-
xos de perdigons, metxes,
tubs cilíndrics i un pot
amb un quilo de pólvora.

tard seria localitzat i
explicaria que aquestes
dues joves Ii havien de-
manat doblers i després
l'havien seguit a l'interior
d'un bar. L'amo del bar
optà per treure els tres al
carrer, on les dues dones,
sense cap altra paraula,
l'apallisaren i robaren la
cartera quan aquest in-
tentava pujar a un taxi. El
taxista no va voler saber
res de l'assumpte i se

Posteriorment, les
dues dones varen ser
detingudes.

S'Arenal de Mallorca

Un artefacte de la US Navy
és explotat a la platja

SÁrenal
41 de Mallorca

Tel.: 265005

Detenció de dues dones
per apallisar un home

MALLORQUIMICA, S. A.

FABRICA DE PINTURES,
ESMALTS I VERNISSOS

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

BOTICA A PALMA
CARRER JOAN CRESPI, 45- TELÈFONS: 230942-454411
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Palma de Mallorca.
Magatzem
Carrer de Sócrates, 8 (Can Blau)
Teléfon: 27 01 61 - 27 79 95
Telefax: 24 93 09

Cala d'Or
Exposició
A 'aguda de Bélgica, 14
Telèfon: 65 75 62

Exposkló
Carrer Anclduc Lluts Salvador, 84

Telefon: 75 16 31 - 75 54 45
Telefax: 75 81 32

Magatzem
Polígon de Son Caste116- Gran Vta Aslma

Telèfon: 29 40 04
Telefax:75 95 27

MagaUem
Polígon de Can Valero-4 de novembre, 11
Teléfon: 20 66 66
Telefax:75 81 30

LlucmaJor
Oficina fibrka I e xposkló
Carrer del blsbe Rolg, 29
Telera): 66 01 50 - 66 01 54
Telefax: 66 05 98

S'Arenal
Exposklói magatzem
Carretera Militar, 522
Teléfon: 26 22 38
Telefax: 49 27 67

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

Porreres
Magatzem
Carretera de C,ampos, sin
Telefon: 64 71 05
Telefax: 65 79 61

LEPANIO,S.A.

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

TELÈFONS: 231306 - 285321

PREUS ESPECIALS PER A LA GENT DE
LA COMARCA DE S'ARENAL
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Ciclisme
A la passada Volta Ciclista Femenina a

Mallorca, acabada brillantment el passat diumenge dia
17 de juny, la primera etapa, sortint de Felanitx, va tenir
l'arribada a s'Arenal, concretament davant el restau-
rant Brasília dels germans Rafel i Miguel.

Tot perfecte, en la línia de promocionar més la
nostra zona que, per cert, enguany pareix corn
abandonada de la mà de Déu. Per d'això no en tenen cap
culpa les firmes que patrocinaren aquesta Volta
Femenina a Mallorca, com Prefama, Daily Bulletin,
Cala Millor i el propi restaurant Brasília. 1 més poca
culpa encara el nostre amic Miguel que es multiplica
per arreu a l'hora de fer el cas que es mereixen
les elegants dones, corredores ciclistes i guanyadores
per a més inri d'alguna modalitat de l'etapa primera.
No sabem perquè en aquests menesters de donar
besades i rams de flors a les "guapes", el germà major,
Rafel, deixà sol el seu germà Miguel. Jo crec que no hi
ha dret...

Bé, a més del bon humor, hem de dir que tant
Margalida Fullana, reina de la muntanya i segona a la
general, com Maria Mora, campiona nacional de fons de
carretera, i Cati Vallori, que va a més des de la seva
joventut, han estat ja seleccionades per representar
les nostres illes al pròxim Campionat d'Espanya
Femení. Que hihagi sort éxits. (Fotos i text: A. de V.)

Aquest estiu, els badiers tenen piscina de luxe, gràcies a l'Ajuntament de Llucma-
jcir que ha posat a la seva disposició aquest parc de Badia Gran. La qualitat de vida
ha augmentat sens dubte a aquest poble de la nostra comarca.



Tennis Arenal 

Final del II Challenge de Ciclisme

quarta prova de la Challenge va haver d'esperar més
d'una hora fins que es presentas l'ambulància privada

segons el reglament, poguessin sortir els corredors a
la carretera. Les ambulàncies de Llucmajor eren totes
a s'Estalella. Lògic. (Fotos i Text: A. de V.)

LLENCERIA - CORSETERIA - VESTITS DE BANY - CALCES
Avinguda de Jaume III, 7 Tel. 71 35 09- CIUTAT DE MALLORCA

BANIA

DE
PALMA

URBANI AC
SA TORRE

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

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

Visites: cada dia manco els dimecres.

Shrenal
•tv de Mallorca
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DE LA MILLOR LLET,
EL MILLOR

BATUT DE• XOCOLATA

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

1500983-pm
GRANJAS SAYJA RAMADERA
HORT DE CAN SASTRE
Final autopista de s'Arenal
Tels. 26 38 14 - 49 10 61 -491151
SES CADENES DE S'ARENAL

La II Challenge de Ciclisme del Tennis Arenal, en
les seves categories d'Afeccionats Especials A, B, C i D,
es dugué a terme en quatre curses programades i que
es feien des del 29 d'abril fins a la quarta cursa del
dia 3 de juny. El més ressenyable i important és que
tot acaba bé, a pesar de les dificultats pròpies i les
afegides sobre la marxa. I per a l'any que ve ja n'hi ha
de programada una altra, el III Challenge Tennis Arenal.

Fer la història detallada de les quatre proves
no és la nostra feina i ja sortiren quan pertocava, a
la premsa de les illes, les classificacions i els noms
dels guanyadors de cada categoria. Volem deixar
constancia, això sí, del fet positiu d'aquesta activitat
ciclista - -una més dins de l'amplia gamma d'activitats
esportives i socials que promou el Tennis Arenal i don
Pere Canals al davant-- que dóna prestigi la nostra
zona i que hi aporta activitat i acció, relació social
i económica, factors vitals i, al cap i a la fi, tots els
que per aquí tenim la nostra raó d'existir.

Enhorabona, doncs, als participants i a
l'organització, i èxits i sort. Si l'any que ve no
coincideix el final de la Challenge amb cap altra
manifestació a s'Estalella o cosa semblant, fins i tot
es podria començar les proves a l'hora que pertoca i
tot seria "anar damunt rodes". No és conya, simple-
ment constatar que,per causes d'interès major, la



Angel Echevarría i Robert Gutiérrez, medalla de Plata i d'Or respectivament als darrers Campionats
d'Atlestisme d'Espanya, celebrats a Pontevedra. A la foto de conjunt, a les cadires, Tolo Gelabert,  paraplègic,
participa en atletisme i en bàsquet; Llorenç Canyelles, idem; Angel Echevarría, el nostre campió de s'Arenal;
Xesca Antich, de Palma, en atletisme; Margalida Mora i Isabel López en Tir Olímpic; i Julia Castillo, president
de la Federació d'Esport de Minusvalids. Drets, al grup: Marisa, la dona d'en Tomeu, Ama, Robert, Tolo Picó
(el nostre entrevistat) i un directiu esportiu d'Inca, entrenador del Col.legi Ramon Llull. (Foto Valenciano)

1 DE JULIOL DE 1990 SÁrenal 
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Que S'ARENAL DE MALLORCA está al dia, ho saben
els nostres lectors i els fets canten per ells mateixos.
Ja el primer d'abril d'enguany dedicàrem una àmplia
entrevista a Angel Echevarría, delegat d'atletisme de
minusválids, i precisament ahir xerràrem d'una
manera distesa amb el president i factótum del Club
Illes de Minusvalids per al reportatge d'aquest número
de S'ARENAL DE MALLORCA. Casualment, el mateix dia
en qué escric aquestes línies, el diari Ultima Hora li
dedica àmplia informació (Ultima Hora, 21 de juny de
1990, pág. 51)

Tot això és per dir-vos que l'activitat esportiva
interessa en general de cada vegada més,  i de cada
vegada es demanen més responsabilitats  i fets a les
institucions polítiques; i que, en aquesta activitat
esportiva, mai no podem oblidar el fet dels minusválids
i tota la seva contribució i organització en el camp
esportiu.

No n'hi ha prou amb el fet que, ells, pel seu
compte i risc, s'hagin organitzat i funcionin. El Club
Esportiu Illes és una realitat que anirem desentru-
nyellant i fent conèixer. Tampoc n'hi ha prou amb el
fet que, des d'un caire sentimentaloide,
comprenguem i fins i tot ens posem tendres amb el
"drama" humà del minusvàlid. En la nostra societat
organitzada, a tots els nivells, hi han de trobar
cabuda, acollida i possibilitat en mitjans per realitzar
les mateixes competències, funcions i activitats que
tota persona humana.

- Anem a l'assumpte, amic Tolo Picó, i quins són
els darrers resultats en rana dels "teus" minusválids?

- Hem	 participat	 en	 els	 Campionats
d'Espanya, fets a Pontevedra els passats dies 2 i 3
de juny d'enguany, i hem duit cap a Mallorca títols i
medalles.

- Per exemple...
- Robert Gutiérrez, manacorí de naixement, de

24 anys amb minusvalia al braç, ha duit cap a
Mallorca, dins la secció d'atletisme, el campionat
de llançament de pes i, a la vegada, ser el recordman
nacional. A més, ha quedat segon en salt de longitud...

- La vostra "vedette", idó, al Club Illes?
- Angel Echevarría, veí de s'Arenal, ha quedat

subcampió d'Espanya en Javelina des de la cadira
de rodes, amb una distancia de 1830 metres i, a
la vegada, medalla de bronze en  llançament de disc,
amb 1640 metres.

- I...?
- En aquests mateixos Campionats, als quals

s'ha d'anar amb una mínima que garanteix la partici-
pació, Aina Maria Oliver, de Manacor i amb 24 anys,
ha quedat segona a la prova de 800 metres; seguida
d'Isabel López, també del nostre club, i medalla de
bronze als 800 metres.

Per acabar, a la secció d'atletisme els nostres
atletes en la modalitat de 4 x 400 metres per equips
han quedat tercers, Xavier Solano, Angel Echevarría,
Lloren Canyelles i Josep Romera; a la vegada que han
estat segons al Campionat d'Espanya.

- Ens han dit que, a més, que ha estat en Tir
Olímpic de precisió on ha anat millor per al Club Illes,
ens ho pots concretar?

- Margalida Mora Rosselló, en la modalitat de
mach anglès (que consisteix en una serie de seixanta
tirs des de la cadira) ha duit la medalla d'or per al
nostre club i representará Espanya als 	pròxims
campionats del Món ja que, pel fet de guanyar també
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en la modalitat de 3x 400 (que es tira drets, de
genollons o ajagut), ha quedat con' a Campiona
absoluta de totes les modalitats que es feren amb
carabina.

- Enhorabona per partida doble, idó! Com a
directiu del club i perquè ets el seu entrenador i marit,
segons ens han contat... Campionats del Món que se
celebraran, quan?

- Gràcies... se celebraran a Assen (Holanda) el
pròxim dia 9 de juliol. Però posa també, amb justícia,
que Ricard Sevillano i Miguel Santandreu, de Palma i de
Manacor respectivament, han duit les medalles d'or en
la modalitat de drets, amb 541 punts sobre 600, el
primer, i medalla de plata el segon amb 523 punts.

La conversació la tenim a la casa del matrimoni
Picó- Mora que és, a la vegada, la seu del Club
Esportiu Illes, a la barriada d'Amanecer, carrer C,
11-baixos. Trofeus, medalles... ens crida l'atenció la
forta personalitat del matrimoni, envoltat de fills, i que
troben temps i, sobretot, il.lusió per lliurar-se a
l'entreteniment, a la competició, a l'organització d'un
club...

- Posa que es va partir d'una idea i després les
primeres passes d'un grup d'amics, que som els que
donam la cara i lluitam. La veritat és que anam
trobant el suport dels organismes oficials i públics...
Encara queda molt per fer, emperò. En aquests
campionats nacionals, així com al Mundial d'Holanda
d'enguany, ja que tenim acreditades unes mínimes
necessàries, hi anam amb dietes i viatges a carne de
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la Federació. Es clar que per a equip, instrumental,
hores d'entrenament... ho hem de posar quasi tot de la
nostra banda.

- Hores d'entrenament?
- Unes dotze hores setmanals, com a mínim

-intervé la campiona de Tir- repartides en tres hores
diàries, exceptuant els divendres, dissabtes i diu-
menges, que és quan aprofitam per competir, reunir-
nos...

- I de cara al campionat d'Holanda?
- estic agafant molt seriosament. Esper

superar el quart lloc de l'any passat. La meya meta
és l'Olimpíada de barcelona del 92, on representaria
a Espanya.

- Qualque noticia més, senyor Picó?
- Dia 30 d'aquest mes, com a novell, va al

campionat absolut d'Espanya de Tir amb Arc el nin
Antoni Sánchez, de 13 anys, que li falta una cama...
Com veu, ens mouen a tots els nivells.

Dones sí, aquesta és la verificació i la nostra
alegria. Ni el dolor i l'adversitat han de ser obstacles
per enfrontar-se a la vida i per competir a tots els
nivells. Avui ha honrat la nostra secció de
"Esportistes amb Nom Propi" un club de
característiques molt singulars: la seva dedicació a
l'esport de minusválids.

Com si res! Tota una lliçó per als pessimistes i
porucs i, més trist, per a tanta juventud que crema
energies i il.lusions a discoteques on no entra mai el sol.
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Deportistes amb nom propi 

Avui: El Club Esportiu
Illes




