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UN EXEMPLAR D'AQUESTA REVISTA SERÁ. REGALAT A
TOTES LES FAMÍLIES QUE VIUEN A LES BARRIADES
COMPRESES ENTRE LES CARRETERES D'INCA I MANACOR

Gabriel Piza Alcina és l'amo, juntament amb el seu  germà, de la Granja Alcina,
un lloc on podreu assaborir els millors gelats d'ametla de tota la zona de la carretera
de Manacor.

En Bartomeu Barceló i Quetgles, més conegut
per Tolo Güell, és sens dubte el personatge més
popular y conegut de les barriades compreses
entre la carretera d'Inca i la de Manacor. A la fo-
tografia el veim amb el seu fill i successor, Salva-
dor Barceló i Martínez.

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

Visitau-nos sense
compromís

MATERIAL DE
CONSTRUCCIÓ

CAN IARI
II ,

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

Dissabtes dematí, obert

flore	 111

Agència General d'Assegurances S'Arenal 1 Platja de Palma
•

Carrer de Trataimé 39. Tlf.: 264038. Plaça Major, 1. TI!.: 265374
S'ARENAL DE MALLORCA

loveua Palma-s'Arenal quilòmetre 15
Presentat 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 exceptuat diumenges i festius.

CAFETERIA

BAHIA DE PALMA
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BOLLETIDESUBSCRIPCIÓ
Nom  •

Carrer	 111•11.11

Població •
M'interessa una subscripció:

USEMESTRAL 1.000 PTS
Forma de pagament:

• Rebut domiciliat a un Banc
Banc •	 Suc  •
Compte n. 	  Titular	

Firma

Ompliu aquesta tarja i enviau-la al

Camí de les Pedreres, 132 1 s'Arenal

Taléfons útils
a s'Arenal

A la part de Ciutat
Ajunlament 	 727744
Tota casta de desperfectes a la via pública
(enu e les 13'30i 15'00) 	  727643 -727644
Bombers 	 291250 - 290017
Residencia de l'assegurança social 	  289100
Creu r-lotja de Can Pastilla 	  264040
Policia Nacional 	 091
Policip 	 092
Polici Municipalldes'Arenal 	  490503
La Porcit-maila 	 260002
Tele-. 3X1	 401414
Radio- 7axi-Platja. 	 755440
Associació d'Hotelers 	  267654. Fax: 491012

A la part de Llucmajor
Ajuntament 	 660050. Fax: 662081
Oficina de s'Arenal 	 264071
Bom Ders 	 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 Municipald'aigüesSOGESUR .. 262493

SArenal
1 DE SETEMBRE DE 1990 Al de Mallorca

Co•loquis impertinents

Qué volen que els digui. Originalitat, això és el
que falta a s'Arenal. A mi, com que l'estiu em fa estar
un poc peresós, doncs no em vénen les idees al cap i,
per tant, en aquesta edició només em limitaré a fer
preguntes tal vegada impertinents.

Jo, que és de còmode, diran els meus detractors.
Pero, a mi, que diguin el que diguifl,en el fons tan em
fa.

A Politikón, polític conservador llucmajorer a
qui agrada escriure amb pseudònim: No creu que
alguns cops els seus dards poden tornar espases, però
que mai no es tornaran roses?

A Plácido Domingo, tenor: Qui canta millor,
vostè o Josep Carreras? Cant o alcaldia?

A Josep Meliá, polític balear a la via morta: Es
veritat el que diuen de vostè? Qué li agrada més, el diner
o la política?

A Cati Mestre, presidenta de la U.D. Arenal:
Senyora Mestre, és vostè socialista? Sí?

A Sadam Husein, president de l'Iraq: Entre altres
noms, a vostè li diuen "el carnisser de Bagdad", vostè
també ven porc?

A Bartomeu Sbert Barceló, policia municipal i
corresponsal de premsa: Tomeu, estic esperant rebre
un exemplar del Pregó 89 de s'Arenal. Ah! i el vull
dedicat. La resta de ciutadans també, quan?

A Isabel Presley, exposa d'ex—ministre: Per que
no vol que li facin fotografies, vostè és preciosa i
sobretot en biquini.

A Santiago Carrillo, comunista:  Vostè al PSOE,
don Santiago...

A Adolfo de Villarroya, francisca i  fotògraf: Es
veritat això de "a Dios rogando y con el mazo dando"?

A Jaime Martorell, espanyol: Per qué la seva
fòbia anti—catalanista?

A Joan Montserrat, alcalde de Llucmajor: Es
veritat que són inevitables els sorolls a s'Arenal pel
fet de ser una zona turística? Més política o Més
civisme?

A Marta Chavarri, filla d'aristòcrates: Per qué no
tindré la sort d'Alberto Cortina? Diguin—m'ho.

A Damià Sastre Bauza, empresari turístic i
ramader: Senyor Sastre, qué passa que ja no surt tant
als papers? Será per això de la crisi turística?

A Baltasar Garzón, jutge: No tem per la seva
integritat física quan investiga tanta corrupció i
delictes? La familia Guerra és intocable?

A Ramon Aguiló, alcalde de Palma: Benvinguts
a on? En tot cas a s'Arenal. No creu que sobren
banderetes?

A Rafi Camino, torero: Millor els toros o les dones.
A Manuel Valenzuela, regidor de Llucmajor:

Verd o roig, piano o bateria, fino de Xeres o palo
mallorquí.

A Benazir Butho, dona i política: Perdé la
presidencia del consell de ministres de Paquistá pel fet
de ser una dona?

A Eugeni, humorista català: Els teus ulls quin
tio. De veritat que ho sento.

A Jordi Perelló, sacerdot: No és veritat que
enalteix dedicar—se als humils? Que n'aprenguin de
vostè, aquests que injustament es denominen cristians.

A Tummy Bestard, agent consular dels EE.UU.:
Per qué tanta prepotencia dels marins americans?

A Josep A. Barceló Rosselló, delegat provincial de
la Caixa Postal: Qué li semblen les aglomeracions
estiuenques a les oficines de rentitat a s'Arenal?

A la grua municipal de Llucmajor: Sempre
actuen amb el mateix zel? Si és així, premi.

A Margalida Capellà, pintora i estanquera de ses
Cadenes: marga, contenta amb la teva darrera
exposició? Potser algun dia al Casal Balaguer?

A Pere Serra, president del Grup Serra—Ultima
Hora: Es veritat que vostè té tant de pes dins Mallorca?

A Miguel • Clar Lladó, empresari i polític
Ilucmajorer: Mercantilisme o ecologia. Está afiliat a
algun club nàutic?

A Gunilla von Bismarck,- assídua de festes: No
li cansa, tanta marxa? Pèl, color natural o tenyit?

A Joaquim Rabasco Ferreira, polític independent
arenaler: El poder o la glòria? Populista, popular o
esperit de 'servei?

A Mateu Joan i Florit, director de S'ARENAL DE
MALLORCA: Per qué no ens inviten a les tertúlies de Son
Galceran'?

A don Felipe González, president del govern
central: Es portaran aquest hivern les camises sense
corbata i la pana.

A Joan Vicenç López Menchero, arme entranyable
de s'Arenal: Estás dolgut amb la U.D. Arenal? Amb algun
dels seus dirigents? Tranquil, Juanvi, encara tens gent
que de veritat t'aprecia.

A aquest que subscriu, observador de la vida
Col.lega, no et semblen massa preguntes?
Ah! de cap manera, si alguna té resposta.

Llocs on es pot trobar
S'ARENAL DE MALLORCA

Tots els quioscos de s'Arenal
* Papereria Roca, Llucmajor
* Papereria Cervera i Papereria Frau,

del Coll
* S'estanc, de Sant Jordi
* Can Jordi i De Verd en Blau, de Son

Ferriol
* Llibres Mallorca, Quart Creixent, Pa-

pereria Son Rapinya i Quiosc Plaga
del Progres, Llibreria Jaume de
Montso, Llibreria Ramón Llull i es-
tanc plaga Fleming de Ciutat

* Casa Pedrós, Espirafocs 1 Llibreria
Vilanova, d'Inca

* Leo, de Manacor
* Papereria Ramon Llull i papereria

Candor, de Felanitx
* Ca Na Blanch, de Sant Joan

Preguntes al vent

S'ARENAL DE MALLORCA. Publicació independent de la Comarca de
s'Arenal. Edita: Associació de Verns. Director: Mateu Joan i Florit. Depósit
Legal PM-473-80. Imprimeix Hora Nova, S.A. Publicitat 1 subscripcions: Camí
de les Pedreres, 132 - Apartat de correus 124 - 07600 - s'Arenal de Mallorca.
Telèfon: 265005. FAX: 269941



SÁrenal
417 de Mallorca 1 DE SETEMBRE DE 1990  

Una marxa amb molta «marxa»
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Dia 28: *Festa Popular i pintada-mural a Sineu.* Actuació musical a Maria de la Salut.S( Pilla DA	 * Ocupació de Mont Blanc.

Dia 29: * Dinar a Manacor.
* Concert al Port de Manacor amb el grup "Ocultos".

MOrregiAL
Discos

Dia 27: * Sortida d'Inca a les 16,30
* Projecció del videu "Mou-te en Català" als pubs de LLubí i Sineu.

et5. oar-axstn

4( U CrOS'

toba,'" Por, ies

A les set de
l'horabaixa del divendres
27 de juliol, una dotzena
llarga de persones co-
mençaven a l'estació del
tren d'Inca la Primera
marxa per l'autodeter-
minació, continuant així
la que tot just s'havia
acabat a Girona i que
havia recorregut terres
del País Valencia i del
Principat de Catalunya.

El camí es va fer en
part per l'antiga via de
tren i en part per la
carretera d'Inca a Llubí.
Una vegada a Llubí i des-
prés de sopar, es va pro-
jectar el vídeo titulat
"Mou-te en català" al pub
i després --no abans
d'haver fet la darrera
copa-- la marxa es di-
rigia cap a Sineu. Arribats
a Sineu, es va anar cap al
pub "Es Nuu" i s'hi
instal.là una taula amb
material propagandístic
de la marxa i de la Crida
a la Solidaritat, una taula
per cert molt concorre-
guda pels "marxosos/es"
(que no marxaires) de
Sineu. Ben entrada la
matinada, els i les mar-
xaires varen dormir a
l'Ermita de Sineu.

El matí del dissabte va
començar amb el neces-
sari cafetet i croissant o
ensaimada. Després hi va
haver un partit de futbol
entre marxaires i si-
•neuers i tot seguit es
començaren a cobrir els
més de sis quilòmetres
que separen Sineu de
Maria de la Salut, on 1
aprimera visita va ser

evidentment a la piscina
pública, seguida d'una
altra a un celler del poble

reposar forces.
L'horabaixa va passar
fetn tertúlia al pub
"Creixent", recentment
inaugurat. Ja a la nit hi va
haver festa, primera a la
plaça de l'Ajuntament,
per protestar contra la
possible urbanització de
Motblanc, i després al pub
amb l'actuació . de "Els
Quetgles'', un grup amb
molt de futur, segons es
comentava... A tot això, a
causa de la pluja, la
marxa havia decidit no
anar á Petra, almenys
aquella. nit, i quedar a
dormir a Maria de la
Salut, concretament a la
rectoria, on el rector
--en Jaume Santan-
dreu- - no va plànyer
cap esforç perquè els
marxaires se sentissin
com a la seva pròpia casa.

Ja en diumenge s'im-
posava fer camí directe
cap a Manacor i, per tant,
no aturar-se a 'Petra.
Eren les dotze passades
quan les ja més de trenta
persones que formaven la

-columna, amb les
incorporacions de Llubí,
Sineu i Maria, arribaven a
Manacor amb l'ajut, això
sí, de la camioneta de
l'organització, que es va
passar tota la marxa per
amunt i per avall.

Una vegada a Mana-
cor, la gent de la marxa
i la gent de la coordina-
dora contra els camps de
golf a Manacor es repar-
tiren les feines: fer

cartells contra els
camps de golf, repartir
propaganda de la marxa,
anunciar el concert de la
nit amb l'altaveu, con-
tactar.amb la premsa lo-
cal, fer una acció contra
els camps de golf al port...
A les tres aproximada-
ment, i ja al port, un
breu parèntesi per dinar
i tornar a la feina. La
camioneta recorria tot
Portocristo anunciant el
concert de la nit, i
cridant consignes en fa-
vor del dret a
l'autodeterminació i en
contra dels camps de golf.

A les nou i mitja, la
majoria de marxaires,
sense haver sopat, po-
saven fi a les accions
propagandístiques i al-
hora augmentaven els
nervis, es començava a
preparar l'escenari, la
taula i altres aspectes
organitzatius, mentre la
policia "nazional" s'ofe-
ria a quedar-se per si "os
hace falta algo". L'orga-
nització va rebutjar un
oferiment tan diligent
per tal d'evitar els típics
incidents produïts per
"grupos de gamberros y
provocadores".

Pop a poc s'acostava
l'hora, i a poc a poc
s'anava concentrant gent
al llarg del passeig de la
Sirena. Passades les dot-
ze, apareixiqa a l'escenari
n'Oscar, un jove marxaire
que a part de fer de
presentador, va fer una
petita intervenció per
explicar el que havia
estat la marxa i els objec-

tius d'aquesta, entre els
que va destacar un major
coneixement de Mallorca,
dels seus pobles i de la
seva gent, el contacte
amb grups locals que
desenvolupen tasques i
lluites alternatives
finalment, explicar en qué
consisteix el dret a
l'autodeterminació i per
qué la Crida l'exigeix per
al nostre poble. Tot seguit
va passar la paraula' a un
membre de la coordina-
dora contra els camps de
golf a Manacor, qui va
llegir un manifest en
contra dels projectes de
construcció de camps de
golf a Manacor, que a part
de representar un greu
perill per a l'entorn, aca-
baran amb els recursos
aqüífers de la zona.

Finalment, sortiren a
l'escenari els que, en
paraules del presentador,
són actualment el millor
grup de rock de Mallorca,
el grup manacorí "Ocul-
tos", que amb les seves
cançons, moltes d'elles
amb un alt contingut rei-
vindicatiu de caire nacio-
nalista-ecologista„ varen
fer vibrar les més de vuit-
centes persones que
s'havien concentrat al
passeig de la Sirena.

El públic, en la seva
majoria gent jove, s'ho va
passar d'alló. , mes bé,
cantant i ballant les can-
cons del grup manacorí
que a la meitat de
l'actuació varen aixecar
l'ovació més sonada quan
anunciaren que a partir

d'aquell moment passa-
ven a denominar-se
Ocults.

Així es tancava la Pri-
mera marxa per
l'autodeterminació que,
segons els càlculs de
l'organització, ha tengut
una molt elevada partici-
pació amb una mitjan de

vint-i-cinc marxaires
per dia i l'assistència
d'entre 1.000 i 1.500
persones als actes
organitzats a l'entorn de
la marxa. En resum, un
èxit.

Aina

La major mobilització

En uns temps difícils a Mallorca per a la
mobilització i a ple mes de juliol, aconseguir que unes
mil cinc-centes persones participin en una
mobilització en favor del dret a l'autodeterminació
dels Països Catalans només es pot valorar afirmant
amb rotunditat que ha estat tot un  èxit. Si a més es
té en compte la manca de mitjans i la precipitació amb
qué hem hagut de treballar des de la Crida a la
Solidaritat, la qüestió comença a agafar aires de proesa.

Si anam a cercar la raó d'aquest èxit,
segurament ens trobarem amb el fet que era una
convocatória molt atractiva, sobretot per a la gent
jove, i que oferia moltes maneres de participar-hi
(concert, festes, caminades, etc). El que sí és segur
és que la marxa per l'autodeterminació ha significat
un primer pas que ha de ser continuat amb més
mobilitzacions.

Cal, doncs, valorar la passada marxa per
l'autodeterminació en la seva justa mesura i afirmar,
sense complexos, que ha estat la major mobilització en
favor d'aquest dret a Mallorca; i amb això no vull dir
que representi cap sostre insuperable, sinó tot el .
contrari, és la demostració que de cada dia són més
les persones que creim en la llibertat total del nostre
poble, que ara mateix passa per l'exercici, sense
limitacions ni amenaces, del dret a l'autode-
terminació.

Tomeu Martí i Florit,
de la Crida a la Solidaritat-Mallorca.
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Per a Espanya, Balears és la 'nipona a sucar fins la darrera gota. La pressió fiscal ar-

riba a tal extrem que molts mallorquins ja han arribat a la conclusió que Púnica
manera per acabar de rel ¿tul!) aquesta brutor és la INDEPENDENCIA.
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Decididament, Espanya s'ha encapar rotat d'esclatar
Balears a base d'imposts. Segons la premsa, el valor
cadastral de les finques rústiques pot pujar entre un
50% i un 500% (1) amb la qual cosa s'acaba de tòrcer
el con a l'agricultura i la ramaderia, després que
Madrid les hagi sacrificat per facilitar l'entrada a la
CEE. Fa un parell de mesos va rebentar la CAP de Sa
Pobla, després la Cooperativa de Felanitx, ara fa uns
dies II ha tocat el torn de fer fallida a Agama i la 'lista
encara és oberta. Foravila no és rendible i si puja la con-
tribució, els mallorquins ens veurem en la necessitat de
vendre el territori als residents europeus i un cop sense
terres, qué farem? ¿Per ventura agafar les armes com
han fet els indis molzwaks del Canadá que s'han
rebel.lat contra els especuladors que volien construir un
camp de golf? (2)

L'actualització del registre cadastral és una bona
ocasió per fer memòria histórica i recordar que aquest
impost data del Decret de Nova Planta (1716) quan,
després de la liquidació de les institucions catalanes, el

superintendent borbònic, José Patiño, va organitzar un
nou mecanisme tributari a aplicar experimentalment a
Catalunya i més endavant, segons els resultats, fer-lo ex-
tensiu a la resta de l'estat (3). Sobra dir que, de llavors
(Ana, la repulsa popular va esser tan grossa que els fun-
cionaris colonials d'hisenda per aconseguir cobrar
s'havien de fer acompanyar de l'orces militars. Llegim a
La Ven de Mallorca de dia 10 de març de l'any 1900:
"aqueixa maleïda i cent vegades condemnada
"Península" qui mos xupa la sang i mos persegueix
arreu. (...) D'on vénen aquests senyors que dificilment
entenem i que sempre demanen cèntims?, ¿d'on vénen
tants de nombraments de ses persones més ineptes i
gandules?, ¿d'on vénen aqueixes sentències qui sempre
donen raó ;in als qui governen?, ¿d'on ve tot això, qui
perturba sa nostra vida? De Madrid, de "la Península"
(4).

Organització! Organització! Pel fer front a
l'espoliació fiscal de Madrid cal organització i dis-
ciplina. Hem de posar en marxa un moviment de
desobediencia civil de carácter massiu que convidi els
ciutadans a no pagar els rebuts de contribució i d'altres

impostos. Un moviment que integri des des les as-
sociacions patronals (CAEB i PIMEM), passant per les
associacions de veïnats, sindicats i d'altres tipus d'or-
ganitzacions que constitueixen el teixit de la societat
civil. Històricament ja existeix el famós precedent del
TaliCallielli de Caixes (Barcelona 1899) (5) que va con-
sistir en un moviment de protesta protagonitzat per in-
dustrials i comerciant catalans contra l'augment de la
pressió fiscal, fruit de les mesures del Ministre d'Hisen-
da, Fernández Villaverde. Aquesta protesta popular va
tenir conseqüéncics importants entre les quals desta-
quen la dimissió del ministre de justícia espanyol, la
declaració de l'estat de guerra i també la dimissió del
baile de Barcelona, el doctor Robert, en solidaritat amb
el moviment de desobediència civil. Francesc Cambó
conta a les seves Menzóries (6) com aquesta acció espec-
tacular de boicot al pagamcnt d'imposts va significar la
consolidació definitiva del catalanisme com a moviment
de masses profundament arrelat dins la societat
catalana.
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¿Qué passa amb la revista La Vea? Antoni Mir, por-
taveu de l'OCB, va afirmar el mes de novembre de 1989
que a principis dels 90 es publicaria (7). Dones bé, ja
han passat vuit mesos i encara no se'n, sap res. ¿Per qué
no és ja als kioscos'? Qué se n'ha fet del capital
acumula a través d'accions populars de 10.000 ptes?
Mentrestant l'ofensiva colonial espanyola ha fet una
abra escomesa atril) la invasió de les TV privades. Alar-
ma! Estam en situació d'emergència! Tocau a xafar-
ranxo de combat! Hem de desxondir-nos i refuar-nos
davant la mínima provocació! I això requereix sumar
esforços, plantar cara a l'invasor i combatre'l amb tots
els mitjans a l'abast.
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L'afer de les declaracions del ministre mierdalcnyo,
José Sáenz de Cosculluela, encara coeja de valent. A la
revista Set Dies hem llegit un fragment que val la pena
reproduir: "¿Com és possible que el ministre Sáenz de
Cosculluela hagi dit que si els mallorquins volen que in-

verteixi diners en carreteres balears el primer qtle han
de fer és tornar les competències que tenen trans-
ferides, perquè si no, el govern central no els donará ni
cinc cèntims? Qué vol dir aquesta a firmació sediciosa,
anticonstitucional i plena de colpisme i loapisme ver-
bal? Que tenir competències és un pecat? Que la Con-
stitució está mal feta i que el Sr. Cosculluela la vol can-
viar a cops de talonari? Perquè si és això, Ii hauríem
de cantar allò tan bonic de ni se compra ni se vende el
cariño verdadero, ni tampoc, és clar, l'autonomia.

A un Estat Federal, per menys d'això s'ha de
dimitir, però aquí, ja se sap, la impunitat está garan-
tida" (8).

Una altra reacció a citar és l'article de Bernardo
Deyá (sic) publicat a la premsa forastera de Ciutat sota
el títol Sr. Cosculhtela, por favor... (9). Deyá és un típic
exemplar de la burgesia indígena que vil' l'esqueix entre
l'espanyolitat sentimental que du aferrada al moll deis
ossos i la crua realitat dels fets quotidians que la posen
en qüestió. Frases com "en España hay algo más que
Sevilla (...) y Andalucía; (...) necesidad de mendigar
presupuestos a Madrid" palesen un sentiment de decep-
ció amarga que arriba al clímax quan afirma que el mini-
stre mierdalenyo "no habría tenido "narices" (...) de
pronunciar estas palabras a los vascos y a los
catalanes". Efectivament, el sr. Cosculluela no té collons
de dir ab(?) mateix que ha dit dels mallorquins referit als
bascos o catalans perquè les respectives burgesies tenen
més assumit el fet nacional i les masses populars ho en-
tendrien com una provocació suficient per recolzar la
lluita armada. Una diferència básica que es nota a
primer cop d'ull entre la burgesia basca / barcelonina i
la mallorquina és que, mentre aquelles han assumit amb
orgull la llengua pròpia i impulsen el seu ús als mitjans
de comunicació, aquí en canvi encara no ha passat
mateix. Com a botó de mostra, vegeu cl que va escriure
el propi Deyá l'any 1987: "¿Es absolutamente necesario
que, las entrevistas de "Informatiu Balear", cuando el
entrevistado es castellano parlante, tenga que ser
bilingüe? De verdad que si el locutor Iiiciesa el
"sacrificio" de formular las preguntas en castellano el
programa no resultaría tan disonante" (10)

Denunciar la injustícia dels forasters (Madrid) a
través de la llengua de la metrópli (l'espanyol) i en un
mitjà com DM que es caracteritza per fer la feina bruta
dels colonitzadors, és una protesta que s'autoanul.la ella
totsoleta i que explica per qué les declaracions del mini-
stre no han provocat una auténtica rebel.lió popular:
"¿Como ante estas increibles afirmaciones no surge un
clamor de protesta, una reacción de los políticos -sin
distinción de partidos- de nuestra Comunidad
Autónoma, una duras críticas por parte de los medios
de comunicación?" ¿Com ha de sorgir un clamor
popular, pregunt jo, si la premsa forastera és la primera
que ho impedeix amb el seu cspanyolisme?

Em queda per ICE una última observació. Deyá acaba
l'article dient: "Ante la injusticia, a las gentes dé
Baleares -pacíficas y asosegadas- no nos queda más
que exclamarle.... ¡Sr. Cosculluela, por favor...!". Amb
aquests mots, Deyá demostra que és víctima de la mis-
tificació. Afirmar que els mallorquins som pacífics i cal-
mats és tan fals com' dir que els negrets de les estepes
africanes són irnbécils per mor de la proximitat del
tròpic. Els mallorquins mai no hem estat tan ximples
com ens han volgut fer encune. N'hi ha prou de pegar
una ullada a la història per demostrar-ho: Revolta dels
Forans, les Germanies, nubes contra  els pirates turcs i
argelins, persecució dels xuetes etc. etc. El problema de
fons, és que els mallorquins, induïts pel colonialisme i
per l'acció pérfida de la noblesa tribal (els botifarres),
sovint hem dirigit l'agressivitat contra nosaltres mateixos
en interminables baralles de negros que ens han portat
a l'autodestrucció. Llegiu l'accepció del mot BANDOL
a la Gran Enciclopèdia de Mallorca i vcureu de tot i
molt, excepte la famosa temperança de carácter que ens
han atribuït. Bregues, enfrontaments, matances, assas-
sinats, persecucions, atemptats, ducls, conspiracions, as-
salts (Ciutat contra Part Forana, Almudaina i Born,
Espanyols i Armadans, Canamunt i Canavall...) (11) etc.
han estat el pa de cada dia duran( segles i segles de la
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Mosse gad es
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Fil, qué me'n deis del partit Independientes de Mallor-
ca? En aquest món no hi ha enemic petit i será qüestió

de seguir ben de prop la seva trajectòria durant els
propers mesos. ¿Qui hi ha darrera en Tolo Güell que és
emprat descaradament com a reclam i esca? ¿Qui mou

des de l'ombra tots els fils d'aquest muntatge: tertúlies
de Can Güell, Marxa a Lluc, Sopars d'homenatge,
edició de llibres...? ¿Qui financia aquesta operació
política destinada a torpedinar la línia de flotació del
PP i sobretot del seu líder Gabriel Canyelles? ¿Quins
contactes manté Independientes de Mallorca amb l'es-
camot terrorista d'en Jaime Martorell i amb els cercles
gonelles de l'Associació Mn. Alcover? ¿Quan varen ar-
ribar a Mallorca i quins negocis tenen cls forasters que
s'arreceren darrera el populisme d'en Tolo Güell?
¿Qué pinta dins tot aquest complot Pintalectual feixis-
ta i anticatalanista Juan Pla? ¿Quin historial polític
tenen els cervells obscurs d'aquest partit?

Aquestes i moltes d'altres qüestions s'hauren de
respondre i aclarir ben aviat. Ara ja, emperò, una cosa
començam a veure clara: el contrincant d'Independien-
tes és el Partit Popular amb el qual es disputará la
mateixa clientela electoral. Em sorprèn, dones, l'as-
siduïtat amb què alts càrrecs del PP com Joan Fageda
es deixen veure per Can Güell i Gabriel Canyelles fent
l'atssús de sortida a la marxa cap a Lluc. ¿És possible
que encara no s'hagin adonat que la jugada va
teledirigida directament contra ells? Recordem que el
primer butlletí (1989) del partit ja va incloure una
duríssima crítica al Govern Canyelles, La nefasta Direc-
ción General de Deportes, i des de la secció "Cartas al
Director" de la premsa forastera de ciutat han sortit an-
danades com aquestes: "Los políticos responsables de
esta impopular medida: Borrás, Munar y Cañellas, se
han desconectado de la realidad. En las próximas elec-
ciones pagarán por el escarnio, pues si bien el pueblo
perdona no olvida los agravios" (17). És indubtable que
Independientes de Mallorca és un partit polític pensat i
creat per robar vots a Gabriel Canyelles. De fet Tolo
Güell és tránsfuga del PP, partit que . va abandonar
l'estiu de 1989. El periodista mestís anticatalanista, Juan
Pla García, sense voler ho va destapar quan va escriure:
"Tolo Güell se desmadró el domingo pasado, increpan-
do a las autoridades autonómicas (Gabriel Canyelles),
al fraile mayor de Lluc y a todos los que le quisieron
oir, porque no vió • banderas mallorquinas, sinó
catalanas, á lo largo de la peregrinación o caminata
que se celebró en el monasterio de la Patrona de Mal-
lorca" (18).

Tolo Güell, malnom de Bartomeu Barceló Quetgles,
juga amb foc i ja se sap que qui hi juga sovint acaba es-
caldat. L'aventura política en qué l'han ficat o s'ha
deixat ficar, que és el mateix, es pot convertir a mig i a
llarg termini en la desfeta de les seves iniciatives
populistes que precisament han volgut remarcar sempre
el seu aparent "apoliticisme": "El organizador de la
llamada "marxa d'Es Güell a Lluc a peu" no estuvo, sin
embargo, en la presentación oficial del partido. Él
mismo, un día antes, explicó a D-16 el porqué: no
quería mezclar la política con sus otras actuaciones"
(19).

Una qüestió importantíssima a aclarir és la següent:
¿Fins a quin punt Tolo Güell és conscient del complot
en que s'ha ficat? El desembre de 1989, Antoni Borràs i

Llabrés, director genecal d'esports del Govern Canyel-
les, va afirmar: "hi ha un muntatge clar per part d'algú.
Tolo Güell és un beneitó i restan manipulant. Qui? No
ho sé, però m'imagin que es tracia d'un grup que es
denomina autoindependent" (20). ¿És realment en
Güell un bon . jan en mans de forasters poques-ver-
gonyes que s'aprofiten de la seva ignorància o és com
en Toni Mig-dimoni de la rondalla que es feia passar
per mig beneit pea) que al fons de tot sabia bé de quin
peu se calçava? Senyores i senyors: la resposta
definitiva la tindrem ben aviad •• •

Shrenal
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33% en anglés, 20% en alemany, 11% en francés i el
36% restant en altres idiomes com: italià, noruec, suec,
espanyol, rus etc. (16).Mossegad es

amb l'eficàcia destructora d'un gas tòxic. Dijous, dia 9
d'agost de 1990, será recordat com un dia assenyalat
dins la història del genocidi espanyol contra la nostra
nació. La instal.lació de les TV privades forasteres és
un esdeveniment que cal afegir a una llista interminable
de fets sinistres com puguin esser: 1867: el ministre de
Governació espanyol, González Bravo, prohibcix
teatre en català; 1896: es prohibeix parlar català per
telèfon; 1939: el règim franquista prohibeix l'ús públic
del català: mitjans de comunicació, escoles etc.; octubre
1989: la Guàrdia Civil, metralletes en mà, clausura els
reemissors de TV3 al País Valencià; desembre 1989: el
govern del PSOE prohibeix l'ús del català al Registre
Mercantil etc.

Els mitjans de comunicació de masses són un instru-
ment de poder de primera magnitud ja que con-
strueixen la percepció social a través de la qual con-
eixem la realitat. Ara amb la creació de les TV
privades, Espanya ha fet una passa qualitativa molt im-

portant destinada a debilitar i desestructurar la realitat
dels pobles esclafats pel jou del seu imperialisme. Josep
Rota, professor de l'escola de Telecomunicacions i

director del Centre d'Estudis de Comunicació i Desen-
volupament Nacional a la Universitat d'Ohio, als Estats

Units, el març de 1989 ja va advertir que "en el cas
catalá, cree que si les televisions privades cauen en
mans de grups estrangers (ja siguin espanyols, fran-
cesos o nordamericans) seria pitjor que ara. (...) es
perd el control de la sobirania nacional i cultural. No
es pot entregar una qüestió tan important als interes-
sos d'indústries culturals extranacionals" (14). Está
ben clar que ens trobam immersos dins una clara guerra
televisiva en qué el govern espanyol, com sempre, juga
brut. La concessió dels tres canals de TV privades a An-
tena 3, Telecinco i Canal Plus i la clenegació de permís
al grup empresarial català reunit al voltant de Canal C
dcmostra clarament les intencions criminals de Madrid
que cal afegir a la maniobra d'impedir per la força
bruta l'arribada de TV3 al País Valencià i a l'escàndol
del repartiment de freqüències per a les ràdios privades
l'any 1989. El resultat final de tot això és bo de
preveure: nou motiu de crispació i d'enfrontament so-
cial en una guerra que ja és indeturable.

L'abril de 1989, Jorge Semprún, ministre espanyol de
Cultura, va afirmar al Congrés dels diputats que "l'ad-
quisició d'una editorial espanyola per una multi-
nacional estrangera pot comportar el risc que el
producte final es canviï i desaparegui el llibre" (15).
Semprún es referia al fet que dues de les sis grans
editorials espanyoles fossin adquirides per multi-
nacionals. Doncs bé, aquest és un cas similar només que
ara són les colònies les víctimes de l'expansionisme
espanyol que vol esborrar la identitat nacional del seus
esclaus i nega la realitat plurilingue del seu territori. El
Parlament de Balears, que té l'obligació de salvaguardar
la sobirania, té una paraula a dir molt important en el
disseny d'una política de comunicació indígena que in-
clon com a mínim els següents punts:

1) Creació immediata d'una TV pública illes Balears.
- 2) Potenciació de les TV locals com la de Son Sar-
dina o TV Inca-Lloseta etc.

3) Consolidació d'un espai informatiu d'àmbit Països
catalans i creació d'una xarxa de premsa, ràdio i TV
privades en català.

4) Desmantellament total de la infraestructura
técnica terrestre de les TV espanyoles i que la visió de
TV en foraster és limiti a la que arriba via satèl.lit en les
mateixes condicions que qualsevol altra llengua
estrangera.

5) Una !lengua que perd la batalla de la tecnologia
Inés avançada está condemnada a l'extinció. Per això és
imprescindible que la TV en català emeti també per via
satèl.lit. Si països i idiomes com el suec o el neerlandés
ho fan pels satèl.lits com l'Intelsat VA -FM o l'Eutelsat
F4, nosaltres també . ens ho podem permetre. En data
desembre de 1988, els percentatges distribuïts en
idiomes d'emissió, de la qnarentena de canals entre els
quals els europeus podien escollir, eren els següents:

• • •
nostra història. El dia, però, que la combativitat, la mala
Ilet i l'espera guerrer dels mallorquins depassin el
cercle tancat i siguin correctament canalitzats contra els
invasors espanyols, poi esser gros! Molt gros!
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Espanya ens ha guanyat la partida sempre a través
de fer partions i posar mal entre mallorquins. Aixé vol
dir que tan sols recobrarem la sobirania a través de la
unió. De cara a les properes eleccions UB, PSM, ERC
a Balears i C'atalunya Lliure tenen l'obligació de seure's
a una taula i intentar posar-se d'acord per formular un
ampli front anticólonial a l'entorn d'un programa de
mínims. Sé que això que acab de dir és molt difícil i
complicat perquù hi ha enverinades qüestions personals
ficades enmig que vénen de molt enrera. Ara bé, cal
tenir ben clar que la tribu només se'n  sortirà a través de
la unió i que, mirat fredament, les organitzacions políti-
ques abans esmentades tenen en comú més coses que
les uneixen que motius de divergència. Les paraules de
l'economista Francesc Cabana mereixen esser objecte
d'una profunda reflexió: "Els catalans tenim dret a
barallar-nos com a l'olas, peri, també tenim l'exigència
moral de trobar-nos junts de tant en tant per sub-
ratlIar la nostra consciencia nacional. Aquesta ha de
quedar per sobre d'altres sentiments, perquè és el que
ens dóna carácter, és el que ens fa ser com som.

L'economia és un camp en el qual ha de ser relativa-
ment fácil trobar consens. 1 no em refereixo a decisions
de política económica, perquè aquí és lógica la diver-
sitat d'opinions. Parlo, sobretot, de temes fonamentals
per al nostre país en els quals ens juguem la nostra
autonomia i la nostra personalitat" (12).

Des de les pàgines de S'Arenal, en més d'una ocasió
hem llançat la idea que la pugna ara per ara no és entre
dretes i esquerres sinó entre colonitzadors i colonitzats.

Bé icIÓ, amb aixt, no hem dit res d'original. L'any 1923,
J.V. Foix ja va escriure: "No cal parlar de dretes ni
d'esquerres fins 1 quan no tinguem la llibertat de
Catalunya" (13). Del fet que els dirigents polítics
catalans no li fessin cas avui encara en patim les con-
seqüències. Per tot això el nacionalisme té com a assig-
natura pendent una tasca titánica:

* Superar les divisions internes.
* Perdre la por i agafar la iniciativa.
* Acabar amb la dispersió de forces i llançar-se a la

conquesta de l'opinió pública a través d'un sistema de
propaganda audaç i provocatiu.

* Desvetllar dins les masses el sentiment latent d'odi
contra els colonitzadors espanyols (Barco de rejilla!) i
donar-li forma dins un partit polític.

* Clarificar el llenguatge. Aixél és, acabar amb els
eufemismes i les ambigüitats calculades. Cal concretar
els objectius dient les coses tal com sonen (descolonit-
zació, independència, moviments de població, interven-
ció dels cases blaus de l'ONU, referéndum etc.) a fi que
la lluita es presenti en termes llampants i precisos als
ulls dels propis nadius i de l'opinió pública inter-
nacional. Es important actuar de tal manera que . no
pugui néixer el dubte ni crear-se desconfiança.

* Assolir una fèrria seguretat en si mateix i mostrar
una moral de victòria a prova de bomba.

En definitiva, el nacionalisme a Balears ha de passar
del cenacle d'escollits que es consideren depositaris de
la flama de la tribu, a un moviment de masses organit-
zat, amb les idees molts molt clares, que sap el que vol i
quins són els mitjans més idonis per aconseguir-ho.
Amb tot i segons la meya opinió, les directrius aplicar
són les de Lituánia i no les d'Euzkadi.
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Ja está fet! Les TV privades forasteres han arribat
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Antonio Alemany, altrament anomenat pupa( de cres-
ta molla, de tant en tant torna a fer qualque malifeta de
les seves. Divendres dia 10 d'agost, sota el pseudònim
de Salutati, va amollar la següent l'orina: "Aquí mismo
en Mallorca, los sicofantes locales del comisariado han
ostracisado y casi expulsado de la condición intel.lec-
tual o literaria escritores como el mismo Llop, Juan
Bonet, Santamaría, Perico Muntaner, Tófol Serra, Por-
cel, Jordà, Valentí Puig y otros por el nefando pecado
de ser de derechas o no escribir en catalán" (21).

Alemany és un xatxara que no s'atura d'empatollar.
Veurem, emperò, qui es cansará primer: ell de rebre o
nosaltres de fotre-li llenya a rompre fins a capxifollar-li
tota l'ossada! Com és habitual, Alemany pretén polarit -
zar la qüestió entre dretes i esquerres amb la clara
finalitat de dividir la tribu, mentre en realitat del que es
tracta és que som immersos dins una situació colonial
de la qual ningú no es pot sostreure. Vegem, a Mallorca
hi ha, com també passa a Barcelona, un nucli d'intel.lec-
tuals renegats, assimilats, provincians, postissos, emblan-
quinats i sucursalistes que escriuen en foraster i que
viuen pendents de les modes i novetats líriques que ar-
riben de la metrópoli. La principal caixa de ressonància
d'aquesta Mallorca putrefacta es, sense cap mena d'ex-
cepció, la premsa forastera de ciutat des de les pagines
de la qual, tots els primsiules de la 'lista d'Alemany,
tenen carta blanca per publicar la cagarento de zulus en-
farinolats amb polsim d'arròs ja sigui en forma d'articles
o de coliabOracions als diversos suplements d'Art, Cul-
tura i Literatura. D'entre aquests últims, per exemple,
és de destacar pel seu extremat provincianisme, el suple-
ment Zona Cultural, després dit Cultura, de DM coor-
dinats per forasterum com Txema González o Ignacio
Iraburu.

La Mallorca assimilada pel colonialisme espanyol, a
hores d'ara, ja ha acumulat una certa tradició con-
stituida per obres com Miss Giaconzini (1934)de Miguel
Villalonga o La isla de oro (1926) de Mario Verdaguer,
ambdues inserides dins el ránci corrent de la literatura
colonialista. Tot això, s'entendrà millor si per com-
paració treim a col.lació l'actuació dels portuguesos a
Angola: "L'assimilat fou una categoria social creada
pels portuguesos a les colònies africanes, amb l'excep-
ció de Cap Verd. L'africà que complia diversos requisi-
ts (llegir i escriure correctament el portugués, bona
conducta, demostrar un cert nivel l cultural amb rebuig
dels costums africans) podia formar part del reduït
grup d'assimilats i tenia, teòricament, els mateixos
drets que els portuguesos" (22).

Bé, doncs, ¿que són tots cls José Carlos Llop, Eduar-
do Jordá, Cristóbal Serrá, Basilio Baltasar, Andrés Fer-
ret etc. de Mallorca o els Juan Marsé, Carlos Barral,
Jaime Gil de Biedma, Eugenio Trías, Félix de Azua etc.
de Barcelona? Idó ja ho hem vist! Tots ells básicament
reuneixen les característiques de l'assimilat: són negrets
deseastats que s'esforcen per oblidar la seva 'lengua (el
català) i substuir-la per una imitació barroera de la !len-
gua del colonitzador (l'espanyol); tenen certificat de
bona conducta, això és, són uns bons esclaus fidels a
l'amo; fan la feina bruta de delació a la policia; s'em-

pegueixen de la negritud i difonen per un vent i altre les
excel.lencies del model inetropolita del qual en volen
esser còpia fidedigna; etc. En definitiva: "L'aspiració
dels inestissos consistia de blanquejar-se és a dir, d'ad-
quirir certificats on constava que descendien de vells
cristians espanyols, no només perquè els molestás el
color de la pell, ans pel que significava aquest color en
la societat colonial i en la recerca de llocs de feina"
(23).

L'esborrany de la figura de l'assimilat, no pot con-
cloure sense recordar el profund menyspreu amb que,
inesperadament, el colonitzador li paga els servicis pres-
tats. Aleshores es produeix un lenomen molt divertit: el
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traidor rep per les dues bandes. Per una banda la com-
unitat d'origen (els mallorquins) el considera un renegat
i, per altra, el grup al qual aspira integrar-se (els
forasters) Ii anca les portes per no considerar-lo de
prou confiança. Les paraules que va escriure G.
Cabrera Infante a l'hora de comentar la novel.la de
Terenci Moix en espanyol, Nunca digas que fue un
.vuezio (premi Planeta 1)86) esdevindran històriques: "El
español me parece, es un idioma demasiado impor-
tante para dejarlo en manos de los catalanes. Es
necesario impedir por todos los medios que Terenci
Moix escriba en español. O como mínimo que no le
premien cometer un crimen de lesa lengua" (24).
luutruuhhhhh! Meravellós! Fantástic! Sublim! Aquests
mots són d'un independentisme rabiós que mereixen
esser gravats en lletres de motle al frontispici del
Círcuio .Mallorquin (fundat rally 1851), símbol històric
de la noblesa indígena traidora que encara avui, sota la
presidencia, del notari Raimundo Clar Garau, té la
barra de mantenir l'espanyol com a 'lengua de com-
unicació escrita. ¡Que hi estan d'acabats aquests nobles
mallorquins que per ínfules de voler esser més i de dis-
tanciar-se del poble sa de Mallorca, acaba xerrant i
escrivint com la xusma de Son Banya! Portes botifarres!
Mal rebentássiu abans que toquin boros!
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Aina Moll, coordinadora de la campanya de normalit-
zació lingüística Mimo Isad a per les institucions
autóetones, ha al'irmat que a Balears "el castellá és la
!lengua de prestigi" (25). Bé, això no és exacte i cal
matisar-ho. Sense anar molt enfora, el mateix diari, el
mateix i dues pagines més envant publicava la següent
noticia: "El 91% dels castellanoparlants del municipi de
Llucmajor volen - que els seus fills aprenguin català".
Aina Moll una vegada mes está equivocada perquè hi
ha prou símptomes que permeten apuntar que la
situació de Balears és semblant a la dels USA on la llen
gua del desprestigi, o sia l'idioma dels barris baixos,
dels xoriços, de la xusma i de l'escòria humana que és
dedica al nareotráfic i ompla la presó és l'spanish.
Llavors s'explica Paltíssim índex d'immigrants honrats
(que són molts) que voleo que els seus luis aprenguin
català a fi d'evitar que no els agalin per malfactors.

Ja ho he dit altres vegades: els descendents dels im-
inigrants espanyols vinguts a les colònies, un cop in-
tegrats, esdevinclran un dels baluards més actius
agosarats de l'indepenclentisme. Les estadístiques ja ho

comencen a evidenciar. Segons un estudi realitzat l'any
1988 per la Fundació Bofill al Principat de Catalunya, el
45% dels catalans votarien a favor de la independencia
enfront d'un 26'4% que votaria en contra. Si classificam
el vot entre indígenes i immigrants espanyols el resultat
va esser el següent: el 60'5% dels autòctons votarien a
favor mentre el 14'9% ho faria en contra; entre,els im-
migrants votarien a favor el 33% i en contra el 34'6%
(26). Recordem que a Sudam¿szica "Els espanyols i
criolls varen fer la independència no perquè odiassin
Espanya, ni perquè la situació els resultás intolerable.
S'havien cansat dels monopolis, de les restriccions
polítiques, de prestar una obediència cega al fun-
cionariat espanyol, del carácter despòtic i del
fanatisme de la monarquia absoluta i decidiren llevar-
se de damunt aquell vell enderroc" (27).

Atès que ens trobam davant d'una societat colonit-
zada, l'últim reducte en que l'espanyol exerceix
l'hegemonia i gaudeix de prestigi es al si de les forces
d'ocupació (administració colonial d'hisenda, justicia,
ordre públic, correus, duanes, jutges, militars, periodis-
tes etc.) i de les élites indígenes que s'hi relacionen amb
unes pautes de comportament caracteritzades per la cor-
tesia d'esclau, l'emulació de costums i la imitació de la
llengua. Fora d'això, com un xaragall de pólvora encesa,
la llengua catalana, a pesar de tot i contra tot, va
recobrant posicions de prestigi i de revaloració.
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Dainis Ivans, vice-president del Parlament de
Letbnia, ha visitat Catalunya convidat per la Universitat
Catalana d'Estiu a Prada de Conflent. Allá ha fet unes
declaracions al diari Avui sobre el problema letó, els an-
hels d'independència, l'emigració russa que ha servit
per desfer el país, el perill de l'exercit sovietic i els
handicaps de l'economia letona esclafada pel
centralisme i comunisme rus. Ivans ha dit que el
problema demogràfic (52% de letons i 48% de no
letons) "és una de les raons més ciares per les quals
necessitem la independència. Si no l'aconseguim aviat,
acabarem sent minoria al nostre propi país" (28).
Sobre aquest punt els letons no s'amaguen de parlar
ben clan "Quan tanquem les fronteres s'Iii hauran
quedat de forma voluntària. Per .tant, els russos
hauran d'aprendre i usar el letó i hauran de respectar
les lleis i costums del nostre país". El dirigent balde
també ha fet a saber que Letónia ha aprovat la creació
d'una policia autóctona, que ja treballen en la creació
d'un exèrcit i que aspiren a tenir un Comité Olímpic
propi que els representi a les Olimpíades. Finalment ha
afegit que el govern letó faria costat a una Catalunya in-
dependent i que "els pobles petits ens hern de conèixer i
entendre, per aportar la nostra ven a la nova Europa".

¿Us imaginan per un moment que passaria si un par-
tit nacionalista illenc s'atrevís a presentar-se a les clec-
cions amb un programa semblant al dels inde-
pendentistes letons? Me jug tot el que vulgueu que faria
forrolla! Venga, qui s'atraveix? Nomás veure la cara
d'estupefacció que posaria la premsa forastera de
Ciutat ja ho paga!

Tanmateix, tard o d'hora, Pinclependentisme triom-
l'ara d'una colossal. A continuació us oferesc l'esborrany
dels seus principals objectius polítics:

1) Descolonització i independencia.
2) Confederació Països Catalans.
3) Constitució de les forces armades própies (policia

i exercit).
4) Creació de la ciutadania catalana.
5) Emissió de moneda pròpia.
6) Recuperació dels òrgans judicials propis.
7) Control de la immigració, de les máfies inter-

nacionals del narcotràfic i instal.lació d'un cordó
sanitari als molls i a l'aeroport.

8) Deportació irnmediata cap a Espanya de tota la
púrria andalusa (1Iadres, xoriços, proxenetes, assas-
sins...) que omple les presons de Balears.

9) Desepanyolització del territori, cosa que, amb
paraules de J.V. Foix, vol dir ni més ni manco: "implan-
tació radical de Punilingüisme fins a l'enderrocament
dels circs taurins i la prohibició sense reserves de qual-
sevulla manifestació de flamenquisme espritual, moral
o físic, literari o espectacular, o de tipisme castís" (29).

10) Projecció internacional de Balears. Creació d'una
Confederació de l'Europa insular (Sarclenya, Còrsega,
Sicilia, Malta, Açores...) a fi d'exigir millor a Brussel.les
mesures de defensa contra la insularitat.

11) Primacia absoluta de la llengua catalana el
domini de la qual será imprescindible a l'hora d'accedir
a un 'loe de feina.
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U Itimarnent vaig iota cordal L'expedició de negrets
que s'ha organitzat per anar a Madrid i visitar la seu
d'Antena 3 m'ha posat a mil per hora (30). Quin
desastre! Quin escanda Quin ridícul más espantós!
Pareixia el viatge de l'amo en Xesc de s'idlastrar! (31)
Allá hi eren quasi tots. Era con] si una manada d'ovelles
panxacontentes fossin duites per un pletóric mestre de
cerimònies, Pedro Serra, a Pescorxador sense saber-ho.
L'espectacle ha estat de veure! Amb quin delit els
negrets, s'enllimonen, s'endiumengen i es fan les piules
quan els treuen de la selva, i despeses pagades, els duen
d'excursió a la metrópoli! Ohhhh! saben que en fan de
bulla! La felicitat sels veu a la cara! Amb quina iliusió
els (remen de la roqueta i travessen la mar per visitar
amb cara de badocs la catedral de la civilització on ren-
diran homenatge als nous tams-tams electrònics!

• • •
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,

amb l'ímpetu, / no reneguen de vostra sang... Oprobi 
pel fill (1111i n'és apóstata!

Per honra té esser bord. Son cor espuri 1 sols posa
arrels parásites: / no té l'arrel que del terrer dels avis /
ne beu saba Ilegítima" (37).

• • •

El que més m'ha emprenyat és que el President de
Balears, EL CAP DE LA TRIBU, Gabriel Canyelles,
juntament amb Jeroni Albertí, M Antònia Munar i
Jaume Cladera s'hagin prestat a aquesta numcret i que
no hagin tingut un mínim de pipella per declinar la in-
vitació. Sobrctot ells, rcpresentants d'una classe política
illenca sense prou coratge i personalitat per posar en
marxa un canal de TV autonòmic, cosa que per a més
befa sí té Madrid, Andalusia, País Valencia, Catalunya,
Euskadi i Galicia. ¿Qué es pot esperar d'uns polítics
com aquests?

El President Canyelles va dir públicament ara fa un
any: "Madrid és el principal mal que afecta les illes"
(32); Jeroni Albertí ha dit més d'un cop que Madrid

ens margina; Joan Verger s'ha queixat sovint que els
mierdalenyos ens escatimen els duros que en justícia
ens pertoquen; Ma Antònia Munar ha lamentat que "El

. govern central no vol donar les competències
d'educació" (33); etc. Idó jo dic que n'hi ha per molt de
temps si continuam amb despropòsits i pardalades tan
grosses com aquestes! Els nostres dirigents, no tan sols
no es veuen amb l'ànim de fer una TV autonómica en la
nostra llengua i crear la Ràdio Nacional de Balears, ans
inconscients i estaquirots es fiquen dins la boca del llop
per brindar l'enfortiment de la colonització periodística
a mans de les TV privades forasteres. Realment
desesperant! Després d'aquesta feta, l'orgull nacional
de Balears ha quedat a l'alçada del betum!

Idó, qué us pensàveu? Aixó és tota la cera que
crema! No n'hi ha més de fetes i está ctar que allá on
no n'hi ha que no n'hi cerquin! Per tot Europa bullen
els nacionalismes i aquí els líders de la nostra tribu
fomenten la colonització. El President Canyelles durant
els últirns anys ha fet reiterades declaracions com: "El
tracte econòmic tan injust que reben les Balears ha
amargat la nostra autonomia i li ha retallat bona part
de les seves possibilitats. (...) Madrid no contesta a les
nostres propostes i continua espoliant el contribuent
balear 1 castigant aquesta comunitat autónoma" (34).

El seu conseller d'Hisenda, Alexandre Forcades Joan,
també ha afirmat en diverses ocasions: "l'autonomia no
arrelarà si no cream un cert nacionalisme i aquest
nacionalisme, ha de venir a través de la llengua" (35),
"Els illencs som massa tranquils. No hem reivindicat
mai res. Som un poble abúlic, i ens hem d'endurir i fer-
nos valents. (...) Nosaltres reivindiquem la normalit-
zació lingüística, volem que s'impulsi la nostra cultura
I, com a nacionalistes de lés illes, demanem una
autonomía política 1 financera sólida" (36). Au idó,
com lliga tot ahcó amb el viatge a Madrid a celebrar un
acte de neocolonització? S'ha vist ben clar que els
dirigents de la tribu, en lloc d'estimular els empresaris
mallorquins que facin TV, ràdio i premsa des d'aquí i
en català per crear un estat d'opinió favorable a les
reivindicacions del Govern Balear davant Madrid; en
lloc d'això, s'han decantat per afavorir el
neocentralisme en un acte, l'anada a la seu d'Antena3,
que tindrà repercussions polítiques i que suposa un
retrocés històric indubtable.

Continuant amb aquest tema, també cal exigir respon-
sabilitats al grup editorial Pedro Serra que tindrá
l'honor d'esser recordat en la història de Mallorca com
l'empresa indígena que ha publicat dos diaris en
foraster (Ultima Hora i Baleares), un en alcmany (Mal-
lorca magazin), un en anglés (Majorca Daily &neta?),
quatre emissores de ràdio en foraster ( Antena 3 Ultima
Hora, Antena 3 Internacional, Antena 3 Capdepera i
Radio 80) i accionista d'una cadena de TV privada
forastera. A hores d'ara, ha quedat prou demostrat que
les iniciatives com la Gran Enciclopèdia de Mallorca, la
realització un suplement setmanal en català de llibres a
Ultima Hora o el conveni signat amb l'Editorial Moll no
són més que la nota indígena dins operad() es-
tudiada de maquillatge que vol encobrir l'autèntic objec-
tiu de les empreses Serra: consolidar la colonització

espanyola i estrangera (anglesa i alemanya) de la nostra
terral

Tot seguit, i com a contribució a la festa celebrada
amb motiu del desembarc d'Antena 3 a les colònies
d'ultramar, dedic els següents versos de Miguel Costa i
Llobera a tots aquells (iNo sé com no els cau la cara de
vergonya!) que han integral l'expedició a Madrid:

"Fill d'una rala dreturera i forta / que unia el seny

JAUME. SASTRE

NOTES: I) Avui 29.VII.1990. 2) tJH 14.V11.1990. 3)
"Diccionari Barcanova d'Història de Catalunya", Bar-
celona 1989, pp 58-59 i 313. 4) Reproduït per Gori Mir,
"El mallorquinisme polític (1840-1936)", Vol. I, ed.
Moll, Palma 1990, pág. 120. 5) "Diccionari Barcanova
d'Història de Catalunya", ob. cit. pág. 389. 6) Francesc
Cambó, "Memorias", Al. Edit., Barcelona 1987, pp 65-
80. 7) Avui 30.X1.1989. 8) Set Dies núm. 38
(3.V111.1990), pág. 52. 9) DM 25.V11.1990. 10) El Día
3.11.1987. 11) Gran Encielopédia de Mallorca, vol. I, ed.
Promomallorca SA, Palma, pp 392-394. 12) Francesc
Cabana, "Tots plegats, de tant en tant", Set Dies, ob cit.
pág. 73. 13) Citat per Vinyet Panyella, "J.V. Foix: 1918 i
la idea catalana", ed. 62, Barcelona 1989, pág. 107. 14)
Avui 19.111.1989. 15) Avui 5.IV.1989. 16) Avui
27.XII.1988. 17) Valentín Fernández Gutiérrez, "Lluc a
peu", DM 27.X11.1989. 18) Joan Pla, "Tolo y las
banderas", Bal. 13.IX.1989. 19) D16 14.VII.1989. 20)
D16 28.X11.1989. 21) A. Alemany (Salutati), "Los mal-
ditos ostracisados", D16 10.V111.1990. 22) Antoni Castçl,
"Literatura escrita sobre el poder colonial a Angola";"
L'Avenç núm. 96, setembre 1981, pág. 51. 23) Fernando
Benítez, "Los indios de México", ed. Era SA, Mèxic
1972, pág. 15. 24) Reproduït per Josep Huguet,
"L'espanyolisme de la A a la Z", ecl. El Llamp, Bar-
celona 1989, pág. 54. 25) DM 14.VI11.1990. 26) Avgi
15.V111.1990. 27) F. Benítez, oh. cit. pág. 32. 28) Metí
22.V111.1990. 29) J.V. Foix, "Obres Completes", vol. III,
ed. 62, Barcelona 1985, pág. 22. 30) UH i Bal. 22 i
23.VI11.1990. 31) La narració breu "Viatge tràgic
l'amo en Xesc de S'Uastrá" (1934) del menorquí Angel
Ruiz Pablo constitueix una obra mestra que tracta el
xoc que experimenta el negret de la selva quan entra el:
contacte brusc amb la civilització moderna. Vegeu -
"Novel.letes mallorquines, A. R. Pablo, cd. Moll, Palma
1984. 32) Avui 10.V111.1989. 33) El Temps núm. 281
(30.X.1989), pág. 85. 34) Avui 24.X1.1988. 35) UH
9.V111.1987. 36) Avui 4.1V.1988. 37) Miguel Costa i
Llobera, Poema "Als joves", publicat dins "Horacianes",
ed. Moll, Mallorca 1938, pág. 81.

Balears es rúnica Cornunitat Autónoma amb 'lengua pr6pia que no té canal de TV.
Els nostres dirigents, no tan sols han demostrat esser uns incompetents comparats
amb els de Madrid, Galicia, Andalusia, País Valencià, el Principat i Euskadi, ans a
damunt encara sc'n van a celebrar a la metrópoli el desembarcare d'Antena 3 a la
nostra terra. Per si ja no n'estàvem farts de gitanos i ffirasiers, ara tres canals més
de TV. Ja ho diuen: si no vols brou, tassa i maja!

El president de la
Pime—Mallorca, Joan Fus-
ter, i el director general
de la conselleria de
Cultura, Jaume Marto-
rell, han signat, per
segon any consecutiu, un
conveni per fomentar l'ús
del catalá en la retolació
de la petita i mitjana
empresa.

El balanç del primer
any de funcionament del
conveni ha estat qualifi-
cat de positiu per part de
tots els signants. Dos—
cents nous comerços
s'han adherit al programa
de retolació en llengua

catalana, començat l'any
passat sota el lema el
català és comercial i en la
nostra llengua també
surten els comptes.

- Un setanta per cent
dels comerços són a Pal-
ma i la resta a la part
forana de Mallorca, so-
bretot a Pollença, Alcú-
dia, Muro, Inca, Llucmajor
i sa Pobla. Pel que fa a
Palma, cal destacar les
zones del Mercat Nou, el
Camp Rodó i Els Geranis.

Enguany, la novetat
més important que ha
aportat el conveni ha es—

tat l'augment de la quan-
titat subvencionada, que
suposarà -el noranta per
cent en concepte de re-
novació d'antics rètols i
un lrenta per cent, com
l'any passat, en el cas de
nous comerços, fins a un
màxim de trenta mil pes-
setes. En total, es des-
tinen quatre milions de
pessetes.

El programa de re-
tolació dels comerços en
català s'inclou dins del
programa de normalitza-
ció lingüística de 1990,
començat l'any 1989.

Dos-cents nous comerços
opten pel català



Invitació a
Cala Gamba

Als "irresponsables"
responsables dels nostres
mals, els convidam a
passar les seves vacances
a les nostres platges, i els
asseguram que mentre
durin podran prescindir
de la radio, dels rotllos
de televisió, d'avorrides
converses amb els amics,
fins i tot de l'ús del tele-
fon, ja que tot això queda
absorbit pel fort renou
dels avions que ininter-
rompudament passen per
la nostra localitat (i que,
per cert, amplien
l'aeroport amb una nova
pista més prop de no-
saltres encara). Després
d'un dia tan tranquil,
quan arriba el vespre i
deixin la finestra oberta,

remandran desperts a
•Causa dels mosquits que
..treixen en abundancia

al torrent i platges, i així
podran gaudir dels gasos
que després la central de
GESA o els vapors de la
depuradora, segons que
bufi el vent. Els asse-
guram un bon record de
les seves merescudes
vacances.

Ah! i recordin els
d'Icona que no s'han de
preocupar pels animals,
ja que aquests deuen
haver emigrat a
s'Estalella 1, mentre ells
gaudeixen del seu hábitat,
aquí només hi queden els
nostres - fills asmàtics
respirant la pol.lució,
sense que ningú es preo-
cupi per ells.

P.V.

Un full del
«Centro Cultural
Mallorquí» a
Santa Eugènia

El passat dimarts cha 7 d'agost
es va repartir poi poble de Santa
Eugènia un *Al del -Centro Curtu-
ral Mailorqui», que de mallorquf
no creim que en tengui res. So-
porte testimonie de gent del poble
va esser el tristement farnós terro-
rista J81_11110 Martorell —o Jaime o
Santiago, com oil vulgui— la per-
sona que havia repartit els fulls,
un termista que hauria d'esas(
tancat a la orase i no sabem qué
fa pel nostre poble amollat i sonsa
cumplir la seva condemna.

El motiu d'aquest rapan a
Santa Eugenia pareix ésser que
era parqué hi havia una noticia
que feia dará referencia al poble:
que el municipi de Santa Eugènia

Ós el primer que va dir -No- a la
campanya de normalització lin-
güística promoguda per l'Obra
Cultural Balear. Devall aquesta
noticia els editors d'aquesta abo-
rreció cultural anomenada Kifi in-
formatiu en, donen l'enhorabona
a tintos els taujans per el -No- a
aquesta campanya quan l'únic
culpaba d'aquest -No- és el
Consistori del poble, que per ven-
tura degut a la saya incompeten-
cia degueren robra la soLlicitud

shessié I no li taren cas.
Per alzó creim que aquest te-

rrorista en contra de la nostra llen-
gua i cultura que és en Jaume
Martorell hauria de donar l'enho-
rabona de forma particular al sen-
yor baile i no insultar al poble amb
aquest MI de dolls i desbarats
que ben segur han fet empegueir
arnés d'un del poble.

Gràcies per publicar aquesta
carta que creim era necessària
per defensor la nostra cultura i el
nom del nostre noble davant de
les actuacions d'aquest trist per-
sonatge.

MATEU CRESPI I PERELLO
GABRIEL LLADO I RIUTORT

SALVADOR CRESPI I PERELLO

TELEFON
DE LA

LLENGUA
Si als organismes oficials, a la feina o
al carrer ets discriminat per rao de

llengua, conta'ns ho.

Telefona al 26 50 05 i ho denunciaren
Cap agressió sense resposta.

SUBSCRIVIU•VOS A
SÁrenal
f de Mallorca

1 DE SETEMBRE DE 1990
S'Arenal

de Mallorca   

Xafarderies Cartes al director
Ens ho ha comentat un amic alemany resident

a s'Arenal. Els bancs cobren 450 ptes. de comissió per
qualsevol canvi de moneda. Això, en quantitats grosses
no té importancia, però en quantitats petites és
catastrófié: canvies 5 mares alemanys a 60 ptes. i et
donen 300 ptes. comissió mínima 450 ptes., això vol dir
que n'has d'afegir 150. Amics turistes i residents. Els
hotels i agencies de viatges també canvien moneda i no
cobren tanta comissió.

Carta a un gran senyor: Sebastià
Vallespir Balaguer

Estimat Sebastià
He de confessar, i ho faig públicament ja que a

mi les coses m'agrada fer-les a la Ilum del dia, que em
deixares sorprès quan em visitares el matí del passat
dia 30 de juliol al meu lloc de feina.

Jo, a la passada edició de S'ARENAL DE MALLORCA,
signava un article titulat Toponímia, on exposava el meu
punt de vista sobre el canvi de noms de les vies
públiques arenaleres.

En aquest article feia la pregunta que
m'agradaria saber qui era un tal senyor Vallespir que
encapçalava la petició cursada a l'Ajuntament de
Llucmajor perquè una via pública de s'Arenal, de nova
creació, portés el nom dels coneguts metges, els
germans Mulet Bauza. I mira per on, vingueres tu
mateix i et presentares cavallerosament a mi, per tant,
és obvi que la pregunta la tinc contestada.

També em comentares que no demanàreu con-
cretament que una part del carrer de Cabrera tingués
el nom d'aquest dos doctors, que aquesta semblava ser
una decisió municipal.

Com deia al principis de la meya epístola, em
sorprengueres. Però no malament, ans més bé el
contrari, bonament, ja que amb la teva clara exposició
sobre el tema toponímic-em quedaren unes guantes
coses clares. Però, sobretot, la cosa que més vaig agrair
va ser la teva franquesa i la teva forma senzilla de
comportar-te. Sobretot m'impressionà aquest seny
mallorquí que demostrares i que ja voldrien tenir
molts personatges de la comarca que presumeixen
de tenir més campanetes que tu i que jo.

Ara bé. Respecte d'aquell article, que no
voldria que aixequés cap tipus de polémica, em
reitero en el que vaig exposar, excepte en la pregunta
qui és el senyor Vallespir? dones ja sé que ets tu:
Sebastia. Vallespir Balaguer. Cadascú veu les coses d'un
color diferent i jo les vaig veure com les vaig veure, i
valgui la redundancia. Uns fem poble d'una manera
i altres d'una altra.

Espero que a partir d'ara, estimat  Sebastià,
ambdós puguem --encara que sigui en mitjans
d'informació diferents-- seguir lluitant per al bé del
nostre ben amat Arenal. Cree que tu i jo sempre ens
entendrem, encara que no compartim els mateixos
principis.

També aprofito l'ocasió per manifestar que no
tinc res en contra dels metges Mulet, afegint que un
d'ells, Lluís, residia a Cala Blava. Així mateix, i a pesar
que no sigui una persona religiosa, comprenc la

• meritòria tasca dedicada a la col.lectivitat
efectuada per les Germanes de la Caritat, sor
Sebastiana, i alabo el seu punt de vista quan manifestà
que el seu nom no havia de quedar inscrit als carrers
de s'Arenal. Aquesta monja, amb aquest posicio-
nament, demostra ser tan senzilla i noble com tu.

Per últim, jo també demano llum i taqiiigrafs, ja
que aquesta postura será grata a.,41 ciutadania.

Una abraçada, Tiá, amic.	 Manolo Manjón

Els qui no han de pagar comissió i a més
tenen molts de regals són els clients del Mercat Llevant
del Polígon del mateix nom. A una de les darreres
rifes, a en Joan Martín li va correspondre una olla,
na Caterina Arrom va treure una llimadora, na Llucia
Morales un banc de sardines, na Maria Llabrés un
espremedor, na Ceferina Medina va treure una nevera,
n'Ernesto Morge una ombrel.la, en Maties Vaquer un
viatge a la Costa del Sol, Assumpció Granado va treure
una taula, en Maties Vaquer una nevera de camping,
n'Aina Pede -as dues cadires de terraea, na Maria Vecino
un matalàs de platja, n'Antonio Díaz una barbacoa i na
Margalida Blanc un termo.

Una altre bona notícia és que la depuradora
del Coll d'en Rabassa ja no fa olor. Es una bona notícia
pels collers i pels qui passam per l'autopista de s'Arenal
i de la qual cal felicitar l'Ajuntament de Ciutat.

I sense sortir de la comarca de s'Arenal, dir
que a Son Banya hi ha una reclutada de soldats nous.
Un amable comunicant ens ha dit que dels vuitanta
soldats nous, un terç són forasters, un altre terç són
forasters nascuts a Mallorca i la resta són mallorquins
d'arrel. Amb els dos primers grups no hi ha cap
problema, per() amb els mallorquins n'hi ha un i de
gros. El tinent que comanda el lloc els va reunir i els
va informar: "Ya se que el catalán és oficial en este
país i no os puedo castigar por hablar este idioma. De
todas maneras, no quiero oir hablar este idioma ni
en formación, ni en el comedor ni en los dormitorios
ni en ningún sitio. El que hable catalán no podrá ser
castigado por este motivo, pero ya encontraré motivos.
LLevaran las botas sucias, el mosquetón no estará a
punto o les faltaran botones. El que hable la lengua
de Mallorca passará una mili muy puta", va voler venir
a dir el comandant, suposam que és un tinent, del
lloc de Son Banya. Això va provocar una reacció
fulminant per part del grup dels mallorquins que de
cop i volta es feren nacionalistes. Vint i cinc joves,
molts dels quals mai s'havien plantejat el tema del
nacionalisme, varen veure trepitjats els seus drets
lingüístics. Varen veure trepitjat el seu orgull de ser
mallorquí. Nosaltres, des de S'ARENAL DE MALLORCA
denunciam aquest fet i demanam que aquest tinent
sigui castigat pels seus superiors. També posam en
marxa des d'aquet moment el Teléfon Lingüístic on els
mallorquins puguin denunciar totes les vexacions que
se facin contra la nostra llengua.

Com les que fa aquest puta boig anomenat
Jaime Martorell que se va passejar un diumenge
d'aquests per Santa Eugenia carregat de pamflets
felicitant l'Ajuntament del poble per no haver-se
adherit a la Llei de Normalització Lingüística del
Govern Balear. A aquest indesitjable  piròman
condemnat a sis anys de presidi i a pagar vint milions
de pessetes el trobarem mentre bustiávem - -bustiar
és repartir diaris per les bústies—pels voltants del
Bar Güell, concretament al carrer de Marian Canals,
13. Jaime Martorell, va envestir aquest xafarder dient
que no volia que repartíssim aquest periòdic pel seu
carrer, però aquest mateix xafarder a qui en mala llet
poca gent 11 guanya, Ii va dir de tot i molt davant les
quatre dones que en aquell moment hi havia pel carrer
i fins i tot el va empènyer. No en mancaria d'altra, que
els condemnats a presidí puguin insultar la gent
honrada que fa la seva feina allá on sigui.
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1 DE SETEMBRE DE 1990 1.9j  
Les tergiversacions del «puput de
cresta molla»

Antonio Alemany Dezcallar, el passat dijous 9
d'agost, emparat en l'anonimat que propicia la secció
de "Breus" de "El Día 16 de Baleares", acusava el PSM
de "provincianismo cultural y lingüístico" i posava en
boca nostra afirmacions que mai no hem dites --
la qual cosa el converteix en un mentider-- tot
retraient—nos haver comes una "tonteria histórica".

Si començam pel principi, és obligat explicar
que el PSM presenta dia 7 d'agost una proposició no de
llei a la Mesa del Parlament de les Illes Balears amb
la següent proposta de resolució: "El Parlament de
les Illes Balears insta al Govern Balear a entrar en
converses i instar als canals privats de televisió Antena
3, Canal Plus i Telecinco, a qué tenguin en compte
la realitat sociolingüística de les Illes Balears, i la
necessitat de fer efectiva la presencia del català en
la seva programació televisiva, i que, amb aquesta
finalitat, estudiïn les possibilitats de realitzar una
desconnexió per a oferir als telespectadors de les Illes
Balears una programació local feta en catalá des de les
Balears, o en col.laboració amb els centres o estudis
que puguin tenir aquests canals en altres territoris de
l'àrea lingüística catalana". I en l'exposició de
motius, argumentam que el Govern Balear ha de
complir el que disposa l'article 28.2 de la Llei de
Normalització Lingüística, és a dir: 2E1 Govern de la
Comunitat Autónoma ha d'impulsar la normalització
de la llengua catalana a les emissores de radio i canals
de televisió estatals i privats, a fi de promoure  l'ús del
català com a llengua pròpia de les Illes Balears".

El PSM valora molt positivament la recepció de
tres nous canals de televisió. El PSM, des de sempre,
ha estat a favor de la pluralitat informativa, i veu en
l'entrada de tres nous canals en el mercat de l'oferta
televisiva un beneficiós enriquiment de la diversitat en
el tractament del medi audiovisual.

El que el PSM afirma, en la nota de premsa que
acompanyava la proposició no de llei, és que el fet que
els tres nous canals siguin en castellà suposarà una
reculada histórica en el procés de normalització
lingüística i demana, en aquest sentit, que el Govern
Balear compleixi l'article 28.2 de la Llei de
Normalització Lingüística. Antonio Alemany, fent—se
mereixedor de l'apel.latiu "puput de cresta molla", pel
qual comença a ser conegut, fa demagógia i tergiversa
aquesta nota de premsa que "El Día 16 de Baleares", a
l'hora d'escriure aquestes ratlles, encara no ha re-
produit. La reculada del procés de normalització será
per la llengua que tenen previst utilitzar aquests canals,
no per la recepció en si dels canals que, per altra
banda, creim que estudiaran seriosament la
possibilitat de realitzar una desconnexió i emetre
una programació feta des d'aquí.

El problema d'AIemany és que li put tot el que
faci olor de mallorquí, i el que ell voldria es que es
omplís la Llei de Norinalització Lingüística. Els atacs

que fa des de les seves seccions habituals a la nostra
terra són producte del seu autoodi malaltís que
li provoca un profund complex d'inferioritat,
d'empegueiment, de considerar menors les coses
d'aquí pel simple fet que són d'aquí, i el menen a
emmirallar—se a les cultures de fora, que tanmateix
el veuen a ell com un provincia mesquí.

Estant al servei de l'espanyolisme més deci-
monónic, el seu odi cap a la nostra llengua el
converteix en odi contra tots aquells col.lectius i
persones que fan feina per recuperar—la i restituir-
la en el lloc que li pertoca. Fa temps que  Alemany ha
perdut els papers i es dedica, com un cavall amb les
cucales posades, a envestir contra tot intent i tota

"Si véns amb la veritat, et proporcionarem la
felicitat". Aquest es un dels lemes que lluen a
moltes d'agències matrimonials. Et prometen que
trobaran per a tu la millor companyia, això que per
tu mateix no has sabut aconseguir. Hi ha persones que
es dediquen a fer aquesta feina, delicada i difícil; els qui
regenten aquests llocs són un poc psicòlegs, un poc
humanistes. Polèmics per a alguns, útils per a uns
altres, els centres matrimonials duen a terme una
tasca important i controvertida com és el complex
món de les relacions humanes. I és aquest un tema
suficientment important com per tractar—lo en
profunditat.

Per fer aquesta anàlisi hem parlat amb
Francesc Mestre, comptable i assessor del centre
matrimonial La Pareja Unida, a Ciutat. Aquesta
agencia, germana d'altra anomenada Nueva Familia,
Lambe palmesana, rep diàriament a homes i dones
que volen mitigar la seva soledat amb companyia, més
o manco duradora. Són les dues úniques agencies que
hi ha actualment a Mallorca i a totes les illes Balears,
tot i que en altre temps hi eren mes nombroses.

— Sr Mestre,	 com s'explica que hi hagui
actualment tan pocs centres matrimonials?

—Això és un fet que té la seva explicació. Tot
que aquests llocs tenguin un gran èxit de clientela,

no és fácil fer un treball com el nostre. Moltes vegades
passa que la gent no té la suficient psicologia i la
suficient paciencia per dur endavant aquest tipus de
feina. No tot el món ho pot fer, és un treball difícil.
Nosaltres tenim el prestigi que donen desset anys de
treball diari amb la gent, i això no és fácil d'aconseguir.

— Quin tipus de gent és la qui ve a aquests llocs?
Es gent amb problemes de relacions?

—Be, per una part, et puc dir que ve tota casta
de gent, tant homes com dones, i tant mallorquins
corn gent de fora. La majoria de les persones tenen
una edat que oscil.la entre els 20 i els 50 anys, peró
per damunt i per avall d'aquesta xifra també tenim
clients. Normalment, la gen I mallorquina cerca pareila
que també sigui autóctona, i el mateix passa, pero al
contrari, amb la gent de fora Per altra part, els

iniciativa, per petita que sigui, a favor del català. La
seva tribuna diaria, malgrat les seves pobríssimes
referéncies culturals, en un periòdic de gran difusió
el situa en una posició immillorable. Així i tot, pero,
els lectors ja li han pres la mesura, massa vegades ha
mostrar la filassa. Actua a hores 'd'ara com aquell
fracassat que ho ha perdut tot i pega les darreres
esperonejades; el fet d'haver destrossat i enfonsat
tots els projectes periodístics que ha dirigit, el fet
de ser l'ideòleg frustrat d'una dreta illenca que mai
no li ha fet cas (si n'hi hagués fet, probablement avui
no governarien) fan que ens prenguem els seus atacs
constant amb una rialla.

Alemany, si te pica, grata. Borino!

Joves d'Esquerra Nacionalista—PSM
Ciutat de Mallorca, 10 d'agost de 1990.

nostres clients no sempre	 tenen problemes de
relacions. Sovint passa que una persona té un cercle
d'amics i amigues bastant ample, per() té dificultats per
trobar la mitja taronja que li manca, i nosaltres
facilitam aquesta feina.

—Vosaltres feis contactes entre parelles
heterosexuals, pero, possibilitau també les relacions
entre persones del mateix sexe?

—Sí, en aquest sentit no tenim cap prejudici.
El que volem és que la gent sigui feliç, i cadascú assoleix
la seva felicitat com vol. Les relacions entre persones
del mateix sexe poden esser tan reals i completes com
les relacions heterosexuals. Ei que nosaltres no tocam
és el tema de la prostitució.

—Heu aconseguit molt d'èxit en la vostra tasca?
S'ha casat molta de gent grades a vosaltres?

—Sí, hem aconseguit fer al voltant de dotze mil
matrimonis. A més a més, tot i que la majoria de la
gent el que desitja és casar—se, també hi ha altres
persones que cerquen una relació més lleugera i rnenys
compromesa, i això també ho feim possible. Un aspecte
curiós es que alguns dels nostres clients, no tots, no es
mostren massa agraïts amb nosaltres: una vegada
que han aconseguit el seu propòsit, trobar la seva
companyia, s'obliden un poc de la feina 'que hem fet
per ells. I, fins i tot n'hi ha gent que no está disposta
a pagar els nostres serveis.

—S'ha produit darrerament un apogeu
d'aquests centres matrimonials? Es a dir, la gen!,
ha perdut la por a venir a aquests bes?

—Sí, i aquest fet es pot remarcar. Es el resulta
de dues tendències.	Per una part,	 les agencies
matrimonials, avui día, s'anuncien més que abans,
perque avui tot és més lliure i, a la vegada, mes anònim.
Per altra banda, actualment pareix que les persones
estan més disposades a lluitar per la seva felicitat, i
si això significa venir a demanar—nos ajuda, no hi
posen cap dubte a venir. I puc afegir que un (el. que
fa que la gent confii en 	 nosaltres,	 es	 que ells
sapiguen que tenim bastant credibilitat, i que som,
per damunt de tot, discrets.	 Margalida Alberti

Els Centres Matrimonials de Ciutat
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La salut és un tema que sempre está a l'ordre
del dia, i l'interessant món del "curanderisme" será
tractat en les línies següents d'aquest reportatge.
La ciencia médica no hi accepta aquestes curacions
anomenades naturals, però la realitat demostra que hi
ha casos extraordinaris de persones que tenen poders
fabulosos per tractar amb altre gent i combatre
les seves condicions de salut mental i física. Un exemple
de tot això es el mallorquí Jaume Juan Bover,
contractista constructor. Nascut a, Felanitx, Bover va
descobrir els seus poders, heretats dels seus avantpas-
sats, quan era a Argel, l'any 1954.. A Alibei, prop de
la frontera amb Tunis, va sentir parlar d'un "mara-
bout", un home sant algerí, i va anar a  conèixer-ho.
Aquest home era Labdar Begarsen, capaç de curar tota
mena de malalties. Begarsen li va dir que també ell
tenia aquests poders i Bover se'n va adonar que
realment era capaç de curar. Quan Jaume va escriure
a la seva mare, aquesta li va dir que ja un avantpassat
seu, Sebastià Bover Bachu curava amb les seves mans
a Felanitx, l'any 1870.

Bover ha curat moltes persones famoses, i altres
de senzilles. Per exemple, Maria Callas i Aristótil
Onassis, una filla i una neta de. Joan Miró, Stella,
esposa de Frankie Vaughan, el notari Villanueva de
Mallorca, dos empleats del govern de Puerto Rico a
Madrid, la secretaria del president del Consell de
Mallorca, Jeroni Alberti, l'arquitecte Carlos Sobrón i
l'escriptora hispano-austríaca Carole Ramis. Altres
casos curats per Jaume Juan" Bover han estat publicats
a periòdics i revistes d'Espanya i Europa. "Ili ha un
raig curatiu a l'atmosf era i jo soc capaç de tocar-ho"
diu en Bover. La fama de les seves mans necessita,
emperò, que la gent que li demana ajuda tingui fe.
"Per poder curar, es necessari que les persones
tinguin fe en jo".

Doreen Taylor, de CoanwoodWay, Anglaterra,
tenia, segons els metges , sis mesos de vida. La seva
filla Linda, que vivia a Mallorca, li va comunicar els

Margalida Albertí
poders d'en Bover i ella va anar a Mallorca amb el seu
marit, Alan Taylor. Aquest darrer va declarar el següent:
"Bover va posar les seves mans damunt l'eStomac de la
meya dona i començaren a tremolar. Doreen cridava,
adolorida, però ell quasi no la tocaya. Doy& va dir que
treia el cáncer afora. La realitat és que Doreen ara
está molt contenta i viu, plena de salut, a Mallorca".

Miguel Capó, de 49 anys, (el 1983), nascut a sa
Pobla, patia angina de pit, tenia tensió alta i prenia 30
comprimas cada dia. Deia ell: "estava fart de tanta
medicina, de tenir el cap emborinat i d'estar deprima.
Moltes vegades vaig tenir que sortir de ca meya  perquè
estava nerviós, amb rabia. Un amic em va parlar d'en
Jaume Juan, i jo no ho creia, però estava tan cansat
de patir que vaig anar a ea seva. I en sis o set vegades
de posar-me les seves mans, em va curar. Vaig perdre
25 quilos i ja no prenc cap medicamenÚ..

Tot i que les seves curacions són tan ' efectives
i de malalties pràcticament incurables, Jaume Juan
mai no ha volgut cobrar ni doblers ni obsequis de
les persones que ha curat. Fa més de 20 anys, Aristótil
Onassis volia donar-li 200.000 pessetes, que ell no va
acceptar. Bover també diu: "tot i que pugui  parèixer
inversemblant, puc veure perfectament l'aura de les
persones que em volten, fins al punt de preveure amb
bastant antelació la mort del ser humà. Aquesta és
la cara més desagradable dels meus poders:"

Jaume Juan pot curar més de 100 malalties, des
de l'artritis al Parkinson, passant per l'angina de pit,
el tabaquisme i diversos tipus de cáncer. Aquest poder
només és efectiu en les persones que creuen en ell. "Les
persones negatives --segons el sanadorL- són les que
pitjor se curen, tot i que siguin poques. La majoria són
positives o neutres".

Emília Oliver, nascuda a Santanyí, tenia 15 anys
el 1983, i era molt tímida i xerrava molt poc. Havia

perdut la memòria, estava deprimida, perdia la visió
i estava com drogada per la ingestió de tantes pastilles.
I com inflada, molt grassa. I els seus pares varen dir:
"Ens varen parlar d'en Jaume Juan, el visitàrem
perquè ens ajudás, i ell va posar les seves mans damunt
ella. Al cap de 2 o 3 setmanes, la nina estava
completament normal. Ja no tenia mals de cap, havia
recobrat l'alegria de viure 1, gradualment, fou
deixant les pastilles. Sense cap dubte, la millora de
la nostra filla és deguda a les mans d'en Jaume Juan.

Entre les persones que, en l'actualitat, está
curant en Bover, hi ha un dels seus casos Inés difícils.
J.M. és un al.lot que té 20 anys i que va néixer a un
poble de l'interior de l'illa de Mallorca. Aquest jove fou
a visitar al sanador amb els seus pares, ja que la seva
situació era crítica, perquè patia d'esquizofrènia i de
Parkinson. Feia cinc anys que J.M. consultava
metges, sense que el jove respongués a cap dels
tractaments de la medicina oficial. Ara, ja fa un any
que es tractat per aquest naturópata. Quan  arribà per
primera vegada, J.M. era incapaç de valer-se per ell
mateix, tot i que fossin les situacions més simples de
la vida quotidiana, com rentar-se o vestir-se.
Tampoc no era capaç de saber quin dia era, ja que la
seva desorientació era total. Al llarg d'aquest any ha
experimentat una minora del 70 per cent. La curació
va consistir en dues sessions de massatges per setmana
i la imposició de les mans del sanador.

Manté que és la part més desagradable de la seva feina

«Puc preveure la mort del ser humà»
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La Bandera Blava de la
Comunitat Europea per
a la Platja de s'Arenal
Per segona vegada, la Platja de s'Arenal ha estat distingida amb la Bandera
Blava de la Comunitat Europea. Aquesta distinció, que dura un any i que,
com hem dit, s'Arenal ha aconseguit per segona vegada, es dóna a propos-
ta del Govern Autònom a les platges més netes i amb millors serveis.

En el nostre cas, cal agrair la distinció, i la netedat de la nostra platja, a
Mar de Mallorca, entitat formada per arenalers antics que cuiden de la seva
neteja i explotació.

L'acte d'hissar la Bandera Blava fou a càrrec del president de l'Associa-
ció d'Hotelers per delegació del batle de Ciutat.
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PUE TPE CORREDERAS
PLEGARLES Y CURVAS

PRÓXIMA INAUGURACIÓ DE LA NOSTRA
EXPOSICIÓ A L'EDIFICI MASCARÓ,

DEVORA LA BENZINERA DE S'ARENAL

PUERTAS
SEGURAS

1> PUERTAS
I	 CUBELLS, s.l.

UNA MARCA DE PRESTIGI EN PORTES
TALLER DE FERRERIA

ANTONI OLIVER SUREDA
,ami Son Fangos, 116

Tel. 26 22 89 Fax 49 06 41
07608 ES PIL.LAP.I

ÁLLA ON ELS ALTRES NO ARRIBEN... NOSALTRES SÍ
(Fulles fins a un metre d'ample)

Doble cristall amb cambra o cristall normal i de seguretat

La perfecció dels sistemes plegadissos SOLARLUX u faalita viure en harmona amb la natura.
SOLARLUX li facilita obrir o tancar el seu balcó, la seva terrassa, el seu ¡ardí d'hivern o el seu
separador ambiental amb la punta dels seus dits en pocs segons.

7977.7
ESPINA
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CARRETERA DE S'ARENAL (CANTONADA
AVINGUDA DE SON RICO)

TELÈFON: 261450/54
S'ARENAL DE MALLORCA

LA CARTA ESTÁ EN CATALÀ

PER L'AUTOPISTA HI HA
4 O 5 CAMINS

RESTAURANT

ASCENSORES
ASPE S.A.

C/. MARINETA, 7.

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

07600 EL ARENAL (MALLORCA)

A mal ha posat remei
l'autoritat de Ciautat;
era un cas extremat:
no es respectava es vermei.
don gràcies an es Consei
que ha presa aquesta acció;
sa gent de sa població
tendrá tranquil es seu ventrei.

Sa moto havia arribat
a ser molt impertinent,
ha pres es procediment
aquest jovent que ha pujat:
que fer de totjlesbarat
per ell és una victòria,
ho considera una glòria
rompre-se cama o cap.

Cerquen tenir tensió
el seu pare i sa mare;
una moto li han comprada
degut a sa gran pressió.
Li han buidat es sarró
que de gota en gota ompliren
i ara de pena no viuen
sentint s'Extremunció.

Sa gent de sa població
les tires moltes pestes
a ses grans renous xereques;
passant tots com un fibló
han rebuda sa lliçó
que de fet ells s'han guanyada,
ha estat feina encertada
que es mereix un bon guardó

Sa gent de nostra Ciutat
des fet ha quedat contenta
perquè això li representa
dormir amb tranquil.litat.
Ni havia desalmat
que tota sa nit voltava
i sa moto accelerava
despertant tot es veinat.

I si són es pubs que hi ha
a dins molta barriada
amb una força extremada
tot veinat molestará.
Per ells un duro guanyar
se'n f otea de s'altra gent;
an aquest procediment
correctiu s'ha de posar

Havien 'gafat es fil
es pubs i ses discoteques
de canviar es conceptes
creats per ells, nou estil.
Durant es dia dormir
i es vespre anar de rua;
és una moda absurda
que cria molt de perill.

Sa nostra autoritat
ha pres determinació
per bé de sa població
sa renou ha solventat;
ara toca an es drogat
i 'lavó an es navager.
Té molta feina a fer
però s'ho ha proposat.

Facultau sa policia
i també Guardia Civil,
canviau aquest estil
que de Madrid s'hi envia;
si se té autonomia
prest s'orde s'adobará
i en práctica se posará
una sana disciplina.

Es mallorquí és honrat
i, de fet, vos ajudará;
molta pena sol passar
com veu tant de desbarat.
No havia mai somiat
sa tan grossa corrupció
que ve de s'exterior
i d'un modo descarat.

Quan sa ciutat sanetjada,
an es pobles s'ha d'anar
que també allá hi ha
sa dolentia sembrada.
Per tot s'ha contagiada
s'ha de posar correctiu,
tota sa gent major diu:
és una gent desbocada.

Es batle des poble és
posat només per quatre anys,
des fets que són molt estranys
no se'n vol cuidar de res.
Se sen bastant compromès
es posar un correctiu;
a lo que anirà molt viu
és sebre es sou quin és.

A dins cada poble hi ha
sis o set que fan renou;
a tota hora que ell vol
corregudes per tot fa.
Volta i tornar a voltar
molestant sa gent major;
segur que de conductor
no se va >examinar.

Sa Guardia Civil que hi ha
no se pot cuidar de res;
Ii senyalen el seu comes,
ses ordes de dalt rebrà.
Segur que s'indignará
com veu tant de desbarat.
Quan tengui jo llibertat
un altre gall cantará.

Es dia que podran dar
llargues a sa policia,
que faci justa justícia
al que la mereixerá,
molta de por entrará
a dins tot es corromput
que ha fet lo que ha volgut
potser el seny recobrará.

Climent Garau i Salva.
de Llucmajor.

19 d'agost de 1990

Felicit l'autoritat

Quatre-centes vint motos renoueres confiscaren els policies municipals de
Ciutat aquest mes passat en controls com aquest del carrer de Manacor. La
mesura ha donat els seus fruits ja que darrerament els renous han minvat
molt al Terme Municipal de Ciutat.

RE44N V11 FONT
Francesc Manuel de los Herreros, 11 - PALMA DE MALLORCA

SI EL SEU MOTOR U HA
DIT "ADÉU"...NO ES DESESPERI!

EL CANVii PER UN DE RECONSTRUÏT.
TENDRÁ UN P‘REU IMMILLORABLE TANT

SI ÉS DE GASOLINA COM DIESEL
AMB 6 MESOS DE GARANTIA!
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TELEFONI AL 46 81 11: LI INDICAREM,
D'ENTRE ELS 500 TALLERS ALS QUALS

SUBMINISTRAM AQUESTS MOTORS, QUIN
TE MES A PROP DE CA-SEVA
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TALLERES VANRELL
BENITO PONS, 8

TEL.: 272089
PALMA DE MALLORCA

MECANICA AUTOMOVILIES

NACIONALES E IMPOATACION

SL AWOMOVIL

Gerardo Pons
ANTONIO y GERARDO

• RAMELLS FLORISTERIA• CORONES
- COSSIOLS
• PLANTES
• RAMS DE NOVIA 
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ELECTRONICA
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SERVEI TÈCNIC
•YelevisI6
*Vídeo
* Radio Cassettes
*So

installacions Antenes
Col.lectives, individuals
I Parabòliques

DISSENY I

ASSESSORAMENT

* Electrónica industrial

*Telecomunicacions

*Alta Fidelltat

* Registradores

Electròniques

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

COMERCIAL MOREY
MOTONAUTICA

Francesc Suau, 6
Telefons 75 33 33 - 20 62 09
PALMA DE MALLORCA

Homes que us agrada la mar
amb la familia gaudir i xalar,
els matins sortir a pescar
i la vista recrear.

Al Trenc o a les Covetes
una barca heu de comprar;
si en teniu i és petiteta
i la voleu baratar
a Comercial Morey heu d'anar
que en tenen de tota casta:
llanxes, llaüts i vaixells,
wind—surfs, iots, optimist,
ah! i motos d'aigua...
i aparells de tota mena
que s'empren dins la mar.

Bon servei als parroquians
Comercial Morey vol donar,
uns bons amics hi trobareu
que bon tracte us donaran,
molt contents us deixaran
i les portes trobareu
obertes de pinte en ample,
i la plena confiança
que a Can Morey us trobareu
tan bé com si fos ca vostra.

Us hi esperam

TALLERS MIQUEL MAS
Servid( Oficial FORD

SI comprau un FORT ESCORT o un FORD ORION, tendrau un descompta
200.000 1250.000 ptas. respectIvament

Carrar de CIutat, sin. - Tal. 66 01 25- LLUCMAJOR ...	 .....

S'Imana!
44, de Mallorca
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Manera, una altra vegada

No ho sé. El judici ha estat fixat per al pròxim
mes de maig i, mentre s'espera, no hi ha cap possibilitat
que pugui acollir—se a la llibertat provisional. Així que,
quan s'hagi de dictar sentencia, conripareixerá davant
dels jutges després de dos anys d'haver estat decantat
de la seva terra, de la seva gent i del seu entorn
lingüístic habitual. Una cosa molt greu,  perquè encara
que a Madrid no ho entenguin, això és, ni més ni menys,
tortura psicológica. Aleshores, Macià pot ser una fera
acorralada.

D'aquesta manera d'actuar --que va contra
qualsevol proclama humanista-- no se'n menja a la
taula de casa meya. I bé fará don Jeroni Alberti si en
nom del Parlament es fa ressò de la preocupació que
tenen els amics de l'empresonat. Que Macià manera ha
delinquit? Bé. La veritat és que la seva acció neix en
un context sociocultural del qual tots som correspon-
sables.

El subscribtor de
S'ARENAL DE MALLORCA

a qui el seu número
d'ordre coincidexqui

amb les darreres quatre
xifres del cupó dels cecs
ONCE; tendrá opció a
un retrat-dibuix fet pel

pintor arenaler

M. Muñoz
Carrer Trasimé, 51
Tel. 26 30 54 - S'ARENAL DE MALLORCA

Llorenç Capellá
No sé quants, per() sé que vingueren de Madrid,

en avió. Es desplegaren com ales de papallona per
envoltar l'enemic, suposadament perillós, i caigueren
a sobre d'ell, tots de cop, mentre treballava de manobre
a una finca en construcció. Amb el mateix secret amb
qué arribaren, se'n tornaren, encara que aquesta
vegada, a la panxa de l'avió, hi anava una peca
recentment calada. El mateix delegat del Govern sabé
que hi havia hagut l'operació un cop acabada.

El presoner, és clar, s'anomenava i s'anomena
Macià Manera. I qui va ser testimoni de la caça i captura
m'assegurà que, a Montuïri, des del trenta—sis, no s'hi
havia vist un desplegament tan important de la força
armada. Es lògic, ja que és a cinc—cents quilòmetres
d'Almeria i amb la mar enmig. Així que de pel.lícules
de far west no se'n filmen per aquestes contrades. Per
altra banda, es justifica l'aparatós desplegament poli-
cial en el fet que el ministre Corcuera no és precisament
un Mío Cid, pel que fa a la lluita antiterrorista, i
necessitava un triomf sonat. No podia escapar—se—li
l'objectiu i no se li escapà. Després de diverses sessions
d'interrogatori, Macià aparegué al telediari amb barba
de tres dies i l'esguard perdut. Se'ns digué que era
guarda d'un zulo i membre - de Terra Lliure. O sigui,
que aleshores, els mallorquins, sabérem que aquell
al.lot era un terrorista. Sords com som, no l'havíem
sentit bramar.

Tot això succeí fa poc més d'un any. Gerard
Garcia ho sabé després i dubto que al Govern o al
Parlament balear hagin arribat noticies referides a
un ciutadà d'aquesta terra que fou obligat a pujar als
cels per després deixar—lo en un infern com és Alcalá
Meco. Com a periodista, vaig iniciar gestions
oficioses per entrevistar—me amb ell, i semblà que
demanava la lluna. Quan Ii ho vaig comunicar, el meu
contacte, sorprès, aixecà les celles i m'aconsellà que
deixés de banda del projecte, cosa que no em deixa de
molestar. Rafi Escobedo, condemnat per l'assassinat
dels marquesos d'Urquijo, parla tot el que va voler amb
els periodistes. I qué hem de dir de Howard Marks?
Extraditat als Estats Units i allá condemnat per ser
un dels grans traficants internacionals de droga,
disposà, a les presons espanyoles, de totes les
facilitats per parlar com volgué. Emperò,  Macià Manera
no gaudeix d'aquests privilegis. Será  perquè se l'acusa
de ser patriota català i de guardar explosius.



La policia municipal
va detenir Joan M.V. quan
intentava entrar per la
força dins el pis on viu
amb la seva germana i la
seva mare.

lii ha la circumstància
qué aquest individu ha
al'ailissat en diverses
ocasions la seva mare i
que aquesta i la seva filla
havien decidit no deixar-
lo entrar, raó per la qual
Joan M.V. estava copejant
amb rabia la porta de la

casa.
Traslladat a Jefatura,

es comprovà que encara
no feia una hora que
s'havia efectuat una
denúncia per abusos
deshonests contra Joan
M.V. per part d'una dona
de 29 anvs.

El detingut ja. duu deu
detencions per violencia,
agressions i delictes
d'aquesta casta i ha estat
sotmès a tractament
p'siquiátric.   

SArenal
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Troben el cadaver d'un	 Desastres a l'Edifici
soldat al Cap Blanc	 Don Benito de s'Arenal

	L'edifici Don Benito,	elèctric altres vegades.

	

Francesc Manuel V. S.,	 seus familiars donaren situat al número 63 del 	 GESA ha tancat per dues

	

de 19 anys d'edat i que	 avis a la Guardia Civil carrer de Sant Bartomeu,	 vegades ef subministra-

	

complia el servei militar	perquè no havia compar-	 a s'Arenal de Mallorca, ha 	 ment, però els mateixos

	

a la bateria de costa de	 egut a la bateria de costa estat tres dies sense llum	 venís el tornen a connec-

	

Cap Blanc, va morir	 i en previsió que no	 al portal d'entrada i als 	 tar. Finalment, els veïns

	

després d'haver caigut	 hagués passat qualque ascensors per no haver	 han aconseguit recaptar

	

amb un vehicle pels pe-	 cosa, ja que Francesc pagat el rebut de GESA. 	 els diners suficients per

	

nya-segats de Cap Blanc.	 Manuel semblava patir Així mateix, l'edifici ha 	 pagar a GESA.
Francesc	 Manuel	 una crisi nerviosa.	 estat sense aigua ja que el

	

abandona el seu domicili	 motor que puja l'aigua 	 Alguns veïns han

	

particular en direcció a	 Hores després, el seu funciona 	 electrónica-	 manifestat que el presi-

	

la bateria del Cap Blanc, 	 cadáver era trobat prop ment. 	 dent de la comunitat

	

on s'havia incorporat 	 de la Caseta des Colom- 	 El problema, segons el 	 cobra la recaptació sense

	

darrerament a pesar	 bás, així com el cotxe que president de la comunitat	 donar, a canvi, un cer-
d'estar	 destinat	 al	 conduïa. El cos va ser 	 de venís de la finca,	 tificat. Aquest ha rebutjat
Regiment	Mixt	 traslladat en una llanxa	 Jaume Mateu, és que "n'hi 	 aquesta acusació, dient

	

d'Artilleria 91 de Palma.	 fins al Club Nàutic de	 ha molts que no paguen	 que "mes beneits són ells
Hores després,	 els	 s'Arenal.	 els rebuts de la comunitat 	 si em	 donen doblers

	

i que no seis pot tallar, a	 sense demanar-me res a

	

ells, la llum i l'aigua". La 	 canvi". Aquest mateix

	

dona del president ha	 grup de veïns ha declarat
Garrotada per	 estat objecte d'una que pensen denunciar el

	

agressió per part de	 president per les possi-

acostar-se massa	 diverses persones. La bles irregularitats de la
dona está de baixa	 i	 seva gestió, mentre que

	

Jaume Mateu pensa de- 	 el president ha manifes-

	

Un home que circulava	 Moments després, l'amo	 nunciar els agressors.	 tat que posará a la seva

	

amb el seu cotxe per la via 	 del cotxe aborda la-	 L'edifici ha patit talls 	 disposició els llibres de

	

Argentina de matinada	 gressor i hagué d'esqui- 	 de	 subministrament	 comptes.

	

va veure com una parella	 var un altre intent de
--un home i una garrotada, aconseguint S'Arenal de Mallorca

	dona-- estaven situats	 finalment desarmar-lo i
al mig del carrer amb la retenir-lo. El conductor Un jove anglés és atacat
intenció de	 creuar-lo.	 agredit detingué un cotxe
Quan arriba al lloc, amb de la policia i explica el amb arma blanca	gran sorpresa, va veure	 cas.
com l'home aixecà un
garrot	 i pega, fort al	 Un	 cop a Jefatura,	 lan Savils, un jove	 ser traslladat	 urgent-

	

cotxe, rompent el vidre 	 l'inspector de _ guardia 	anglès de 24 anys d'edat,	 ment a una clínica de

	

del davant. Els fets tin- 	 comprová, que hi havia 	 va	 ser apunyalat	 al	 Ciutat i intervingut qui-

	

gueren lloc el passat dia 	 una denúncia per uns fets 	 carrer Marbella, davant	 rúrgicament tot just ar-

15 d'agost.	 semblants, ocorreguts el	 dels apartaments Pillaní	 ribar. Després queda in-

	

El conductor aparca el	 passat dia 5 d'agost. El 	 Platja, prop de la nova	 gressat a la UCI d'aquesta

	

cotxe i decidí seguir la	 detingut resulta ser Joan	 comissaria de districte	 mateixa clínica on hi es-

parella	 que ja havien	 Miguel F.G., de 51 anys 	 que	 recentment s'ha	 tara fins que es reposi de

	començat a anar-se'n.	 d'edat.	 inaugurat.	 les ferides.
La ferida soferta pel

	

jove anglès podria haver	 La Guardia Civil está

	

estat mortal, ja que la 	 investigant els fets, però

	

punxada es produí molt	 encara no se saben les

Detingut per agredir prop del cor. El ferit va  circumstàncies d'aquests.

la seva família
	 S'Arenal de Mallorca

Un encaputxat espanta els
vianants amb un ganivet

	Un encaputxat, amb	 també ha estat vist a ses.

	

capa negra i armat d'un	 Cadenes.

	

ganivet de considerables 	 La presencia d'aquest

	

dimensions, es dedica a	 individu ja ha motivat

	

espantar els turistes i	 algunes denúncies davant
	veïns de la urbanització	 «la Guardia Civil, que ja

	

El Dorado, a s'Arenal de	 ha començat la investi-
	Mallorca. Posteriorment	 gacio per esclarir els fets.

SArenal 265005444 de Mallorca

Les armes estan en bon estat.

Intervenció d'armes de
foc a un pis del carrer
Joan Crespí

	Set armes de foc en	 d'armes de foc al primer

	

perfecte estat d'ús han	 pis de l'edifici.
estat intervingudes per

	

la policia en un pis situat	 Els mateixos agents

	

al carrer Joan Crespí, de	 efectuaren un registre en

	

Ciutat. Santos M., qui	 aquest pis i hi trobaren

	

vivia al pis, ha estat	 un total de set pistoles i

	

detingut per la policia per	revòlvers	de	 diferent
	tinença il.lícita d'armes.	 calibre, així com munició

La	 policia estava	 llesta per ser usada. San-

	

efectuant un registre a 	 tos M. va ser detingut i

	

una casa de prop de la	 duit a comissaria, 	 on

	

plaga Gomila quan obtin-	 quedà empresonat fins

	

gueren dades sobre la	 que passà a disposició ju-

	

possible existencia il.legal	 dicial.

Detingut per amenaçar
un policia fora de servei
amb un ganivet

Raimon P.R. i Lluís
Miguel D.P., de 25 i 27
anys d'edat respectiva-
ment, han estat -detin-
guts per la policia naci-
onal, acusats de fer
amenaces amb un ganivet
a un policia' que en
aquells mornents estava
fora de servei.

Els fets tengueren lloc
quan un transvestit
s'insinua a un membre
de la policia nacional que
anava de pais à i que pas-
sejava per la platja.
L'agent rebutjà l'oferi-
ment i el transvestit es
posà a cridar i a increpar
l'agént. Mentre aquestes
estaven discutint, un
home davalia d'un cotxe 1
es dirigí cap a ells.

El desconegut va
treure un , ganivet de
considerables dimensions
amb el qual amenaçà el
policia. L'agent s'iden-
tificà, mostrant la placa
i va treure la seva pistola
reglamentaria enca-
nonant l'agressor.

Aquest, en lloc de
deixar estar la seva acti-
tud, l'increpa dient-li
"No tienes cojones para
disparar" i "A que te
rajo". En aquells mo-
ments, una dotació de la
policia nacional s'adonà
del que passava i com-
paregueren al lloc dels
fets. L'home del g,anivel
intenta ferir un deis poli-
cíes 1 va haver de ser
reduït.



Ses Cadenes

Final de
festa

El PSM demana que els
presos polítics siguin
transladats a Mallorca
El PSM vol que els mal-
lorquins que compleixin
condemna o estiguin
pendents de judici per
vinculació amb delictes
d'intencionalitat política
a presons de la península
siguin traslladats a Mal-
lorca

En aquest sentit, el
grup parlamentari PSM-
Esquerra Nacionalista ha
presentat una proposició
no de llei perquè sigui
tractada davant plenari
del Parlament de les Illeg
Balears. Aquesta diu així:

"El Parlament de les Illes
Balears insta al Govern
Balear a interessar—se,
en el període més breu
possible, davant
l'Administració Central
per a qué tramiti el tras-
llat a centres penitenci-
aris de les Illes Balears
tots aquells ciutadans de
les Illes que compleixin
condemna o estiguin
pendents de judici per
vinculació amb delictes
d'intencionalitat política,
fora de les Illes Balears,
en altres centres peni-
tenciaris de l'Estat".

En poques paraules 

Final de temporada

15 de juny de 1990

Ho veu així:
PERQUE NO HI VEU:

VIGILI
ELS SEUS ULLSe

ASSOCIACIó D'UTILITAT

Possiblement les úniques carreres amb peces de marés del tipus empera-
dor que es fan a tot el Món. Aixó fou a ses Cadenes durante les passades
festes de l'estiu.

Shrenal
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l'Orquestrina d'Algaida i Tomeu Penya, qui sap
connectar d'allò més bé amb el poble. I la fotografia
del quadre escènic que, el vespre del, diumenge, dia
5, representa per al públic la comedia de Joan Mas,
"Trifulgues de gent casada".

Com que suposam que hi hagué beneficis, fins i
tot en el pla econòmic, no s'ho paga dir que ens
apuntam ja per al programa de l'any que ve. Fotos:
Valeriano. Text: Adolfo de V.)

Un semental
mallorquí per
al Principat

El Govern Balear ha
regalat a la Generalitat de
Catalunya un exemplar de
cavall semental mallor-
quí. El cavall ja ha arribat
a Barcelona i les in-
tencions de la Direcció
General del Medi Ambient
són creuar—lo amb egües
de raça catalana per així
obtenir animals amb
característiques similars
als antics cavalls
catalans. Recordem que
els cavalls catalans varen
ser portats a Mallorca
durant la conquesta del
Rei Jaume 1.

Ahir mateix va ser el darrer concert. De la
temporada, clar. I era la primera. Això suggereix un
balanç que, a la vista dels resultats, ha d'esser
forçosament positiu.

El passat trenta de setembre estrenàvem,
oficialment, Orquestra. L'Orquestra Simfònica de les
Balears "Ciutat de Palma" --la nostra primera
formació musical professional-- donava les seves
primeres passes recreant les obres de Schubert
i Mendelssohn, i acompanyava la prestigiosa Teresa
Berganza. Des d'aquells primers compassos, amb
evidents i lògics nervis, hom ha anat cremant etapes
progressivament i superant els entrebancs humans i
tècnics. Assaigs, masters de perfeccionament, concerts
de programa, altres,d'esporádics dins i fora de les
illes, contacte amb directors convidats, amb solistes
de fama reconeguda... tot un bagatge d'activitats que
ha propiciat que aquella expectativa inicial,
amarada d'esperança, hagi esdevingut una ferma
realitat. I encara hi ha promeses de millora, altra
en mancada!

Els promotors --Comunitat Autónoma, Consell
Insular de Mallorca, Ajuntament de Palma--, en tríada
quasi impossible, han sabut oferir —nos un producte
cultural de primera qualitat. I de primera necessitat;
no tot han d'esser urbanitzacions, camps de golf,
autopistes i altra tipus de degradació. Hi ha valors, no
crematístics, que no sempre es reconeixen, però que
la persona necessita per al seu desenvolupament
intern. 1, per aquesta vegada, l'han encentada... podria
servir d'exemple?	 Biel Massot i Montaner

"Pobre de mí, pobre de mí / ya han acabado las
fiestas / de San Fermín...", el mateix cantam, amb
el plany popular de la nostra barriada de ses Cadenes:
fins l'any que ve, a les festes de la Mare de Déu dels
Angels, la Mare de Déu d'agost.

Però volem incloure unes fotografies, per a
la petita història del nostre poble, on podrem veure
la gran berbena de dissabte, dia 4, que arreplegà una
gentada, amb l'actuació del Grup Geminis,



Petits anuncis
Aquests anuncis poden ser remesos a la nostra

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

Cada paraula, 10 pessetes.

--Át4LINCIMI-VOS E FRANC A S'ARENAL DE MALLORCA
D.N.I.

Nom:
Cognom:	 TElF.

I
-Escriviu un sol anunci por cupó

ATENCIÓ	 -Usau ilotros malüsculos.
-Escriviu dins o, roquaaro oi roxr.
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I
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Ompliu aquost cupé 1 onviau-to a:
S'ARENAL DE MALLORCA . Comido ios N'arares, 132 - 07600 --

SES CADENES DE S'ARENAL

1 DE SETEMBRE DE 1990
SPumenal

de Mallorca

BORSA
IMMOBILIARIA

S'ARENAL. Es lloga estudi a
les Meravelles. Te1.492359.

S'ARENAL. Apartament-
estudi per llogar. Moblat
37.000 ptes. cada mes
Mínim fins al mes
d'octubre. Te1.269844.

PISOS 1 XALETS
per llogar a la comarca

de s'Arenal
FINQUES SASTRE

BARCELO
Carrer Milà, 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 Molinar, 124 rnetres
quadrats, 50 m de plotja,
3 dormitoris, 2 banys, salo
menjador, cuino, Taladora,
tele, vídeo. 11.500.000 píes.
Mir Amengua! 26 92 50.

SENSE
TRASPAS
Lloc local de
200 m. 2 a la

Plaça del Nins
de s'Arenal

Tel. 26 20 71

1MMOBILIÁRIA

MIR•AMENGUAL
COMPRA-VENDA

LLOGUER DE TOTA
CLASSE DE BÉNS

IMMOBILIÁRIS

Carrer de Sant
Cristòfol, 16

26 92 50
• S'ARENAL

Traspàs berenador amb
totes les 'licencies a
s'Arenal. Telf. 490237.

CERC solar, mínim 200
metres quadrats, a dins
s'Arenal. Tel. 26 14 26 i 74
01 72. ,
CONTESTADORS AUTO-
MATICS, telèfons sense
mans, telèfons sense
ELECTRONICA EL GAU-
CHO. Carrer Mallorca, 2.
Tel. 263423.

LES MERAVELLES, adossat,
3 dormitoris dobles, sala-
menjador a dos nivells, i
sala, espaiosa cuina,
bugaderia, agradable jar-
dí amb herba, terrassa,
preu interessant. Mir-
Amengual. 269250.

PIS AMPLE, 130 metres
quadrats, .nomes amb 4
anys d'antiguitat, 3 dor-
mitoris, 2 banys, armaris
encastats, cuina moblada,
rentador, tot exterior,
garatge opcional.
10.500.000. Facilitats de
pagament. Mir-Amengual.
269250.

OPORTUNITAT. 9 Pis, 4
dormitoris, 2 banys,
evita ampla, bugaderia,
sala-menjador molt Ilu-
minosa amb vistes.
7000000. Mir-Amengual.
269250

PLANTA BAIXA a Badia Cel.
65 Metres mes 50 de Jardí.
2 dormitoris dobles, ar-
maris encastats, menja-
dor-cuina, bany complet.
Zona molt tranquil.la.
5.000.000. Mir-Amengual.
269250.

VENC solar primera lima a
Badia Cel, ai penya-se-
gat. Un altre a Badia
Gran. 1359 metres
quadrats i 1250 metres
quadrats respectivament.
Mir-Amengual. 269250.

PARTICULAR, venc a
urban. La Gruta (el Moll-
nar) un aparcament
(cotxeria .de quatre
propietaris). Tel. 41 61 43

LLUCMAJOR, casa zona rús-
tica, a 1 km. del poble, tot
amoblat. Mir Amenguo! 2692
50
APARTAMENTS o Badia Blava,
zona esportiva, de 1 i 2
habitacions, cuino, bony,
jardí, vistes ciares, des de
4.250.000. Mir Amengual 26
92 50

NECESSIT terreny d'unes
quatre quarterades per
muntar un camp de tir
prop de s'Arenal. Tel. 26
38 96.
BADIA CEL I BADIA GRAN.
Solars des de 3.200.000.
Es poden construir 300
metres quadrats. Mir-
Amengua]. 269250.

PARTICULAR venc 5è pis
zona Ausiás March, 100
m2, tot renovat, tres
habitacions, sala menja-
dor, cuina de roure, 2
banys, pre-instal.lació de
calefacció, marbre, fusta
de nord, aparcament
opcional, abstenir-se
agencies. 9 milions. Tels.
71 23 23 i 74 03 33.

S'ARENAL, petit su-
permercat amb terrassa,
totalment equipat, bona
situació. Trasp4 per
1.200.000 ptes. Lloguer.
Tel. 26 90 44.

Platja de palma, traspàs
local nou en construcció
per muntar un restaurant
entre els hotels maria
Isabel i Royal Cristina per
a la proxima temporada.
Preu a convenir. Local de
260 m2 interior i 400 m2
amb jardins. Tel. 26 63 95.

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

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

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 Ites..
ratge opcional', 1.100.000
ptes. amb traster. Tel. 26
21 84 A partir de les -17
horas.

S'ARENAL, primera líni-a,
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
menea, 300 m2 de jardí,
possibilitat d'ampliació.
Venc per 12.500.000 ptes.
A partir de les 15 h al tel.
74 12 15.

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

VENC planta baixa,
només 3 anys, entre Can
Pastilla i Cala Estáncia,
3 dormitoris amb arrnaris
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-Affle-n-g-ual 26 92 50.

LLOGARIA pis a s'Arenal,
arnoblat, 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,
llum a 220. Tot l'any:
40.000 ptes; mig any:
45.000 ptes. Mir-Amen-
gual 26 92 50.

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

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

VENDA PIS primera línia
a Can Pastilla, 2 dor-
mitoris, preu d'ocasió:
7.250.000 ptes. Mir-
Amengual 26 92 50.

VENC XALET a badia Gran,
excel.lent estat, 6 anys,
exquisadament decorat,
molt lluminós, 4 dormi-
toris dobles, armaris
empotras, 2 banys com-
plets, sala menjador
amb ximenea, cuina
equipada, calefacció,
parets telèfon,
garatge, tot en fusta de
nord. 23.000.000 ptes,
facilitats. Mir-Amengual
26 9250.

TRASPáS negoci zona Club
Nàutic, cafeteria total-
ment equipada, 100 m2,
extractor de fums, :con-
gelador, rrucroones, billar
propi, equip de música,
tv, Ilurns 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 XALE'l' a Badia Nava,
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-
Amengua! 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
ptes i 6.300.000 ptes
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 ptes al
mes. Tel. 26 28 03

ANIMALS DE
COMPANYIA

CONSULTORI VETERINARI.
Carrer Exercit Espanyol,
23 - baixos. Tels: 491736 -
De dilluns a divendres,
de 17 a 2Q hores.

CLINCA VETERINARIA
S'ARENAL Dr. Daniel A.
Magrini. Consulta al carrer
Joaquim Verdaguer, 17.
Dematins de 10 a 13'30.
Horabaixes de 16'30 a 20.
Tel. Clínica: 490153, Tel.
urgències: 207919.
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Petits anuncis

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

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

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

PERRUQUERIES

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

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

M IQUE LA P E RRUQUE-
RA. Neteja de cutis, mani-
cura i pedicura. Carrer
Mallorca, 3 - S'ArenaL Tel.
263423.

AUME, barber de Set Ca-
déme. Tel 262065.

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

VIATGES
VIATJES S'ARENAL

Billets d'avió i de vaheen
Vols xirter
Crediviatge.

Lloguer de cotxes.
Reserves per telèfon i en-
trega de billets a domicili.
Telèfons: 266673-264265.

S 'Arenal.

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

VENDES

Es ven escales de caragol
de ferro usades, de 3'50
metres. Tel. 26 25 63.

Venc un cadell d'un mes
i mig de mastí dels Pi-
rineus, gran bellesa,
vacunat i desparasitat.
Tel. 26 25 63.

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

OUS FRESCS
de gallina rossa

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

Granja Acosta.
Llucmajor.

Tel. 660432

LLIBREAIA DE VERD EN
StAU. Libres en catete i en
castellà. Especialitat en
lecturas juvenils i infantils.
Comandes de llibres en 24
hores. Avinguda del Cid,
56. Tal. 24,8360 - Son Fe-
rrio:f"	 \

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

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

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

PERSONALS
CAVAILER alemany, 41
anys, bona presencia,
sense problemes econò-
mics; voldria trobar
viuda espanyola per re-
lacionar-se, també ca-
sar-se, no importa si té
nins, millor si té una
bona posició o qualque
negoci. Apt. de correus 87
de s'Arenal.

SEPARADA legal, 38 anys,
sense fills, amant de la
tranquil.litat, professió
segura, inversions im-
portants; cerca senyor
cultura general, fins a 45
anys. 71 0087.

EMPLEAT, 55 anys, alt,
vida acomodada, sense
problemes, separat legal,
finques, casa de camp;
m'agradaria conèixer
senyora/senyoreta de 40
a 50 anys, sense vicis,
intel.ligent, amant de la
llar. 27 7990.

ADMINISTRATIVA, 50 anys,
posició económica alta,
sense problemes, vida so-
lucionada, viuda sense
fills; conquistaria senyor
culte, seriós, educat, amb
fins seriosos. 72 14 94.

OCASIó.  Traspàs cafe-
teria, balneari O (Can
Pastilla). Completament
equipada, gran magat-
zem, Iloguer baixíssim,
contracte indefinit; al
comptat 9 milions.
S'estudiaran altres ofer-
tes. Tel. 26 10 88.

Mecanógrafa, 34 anys,
atractiva, elegant, amant
de la casa, simpática,
feina segura, vida aco-
modada; si m'elegeixes
Com a esposa et faré feliç;
bo, treballador, agrada-
ble. 27 7990.

MESTRESSA DE CASA, 65
anys, 172 d'alçada, pri-
ma; em trob sola, però
amb ganes de viure,
dinámica; voldria conèi-
xer senyor semblant, per
tenir una llar. Anima't i no
dubtes a cridar-me. 27 79
90.

SENYOR DE NEGOCIS, alt,
sincer, responsable, 51
anys; voldria refer la
meya vida, senyora
intel.ligent, indiferent
fills. Que tengui cultura,
sobretot culta, elegant. 71
0087.

MESTRE D'OBRES, 42
anys, atractiu, estudis
superiors, sense vicis-,-
m'agradaria trobar se-
nyora senzilla, gran
personalitat, fins matri-
monials, indiferent fills.
27 79 90.

SENYORA DISTINGIDA, 39
atys,- negocis, fortuna
personal, resident a Ma-
llorca, pis, xalet; voldria
trobar un bon senyor,
distingit, cultura general,
fins matrimonials. 72 14
94.

AL.LOTA, 19 anys, alta,
senzilla, estudis superi-
ors, cultura alta, futura
professió; cerc formar
grup d'amics/amigues,
simpàtics, que els agradi
divertir-se, relació
d'amistat. 27 79 90.

PENINSULAR, fadrí, vise
a Palma, corpulencia
normal, alt, formal,;
voldria amista sincera
per casar-me amb se-
nyoreta agradable, de 22 a
35 anys, estatura mitjana.
27 79 90.

ADMINISTRATIU, 150.000
ptes al mes, resident a
poble, 39 anys, prim,
importants estalvis: vull
conquistar senyoreta/
senyora bona, intel.ligent,
per casar-nos. 72 14 94.

NO ET QUEIXIS DE LA VIDA,
de la teva soledat, has de
fer qualque cosa per
canviar-la; ves avui
mateix a la nostra agen-
cia, "la solució rápida als
teus problemes i senti-
ments". 27 79 90.

Secretària, eficaç, 26
anys, 100.000 ptes al mes,
cotxe, pis, bona presen-
cia, sense problemes, no
fum ni bec, simpática.
Fins matrimonials, amis-
tat senyor formal. 71 00
87.

DONA, 40 anys, atractiva,
posició alta, afeccions a la
pesca i la lectura; con-
tactaria amb senyor pro-
fessió interessant, indife-
rent fills, amistat o for-
mar parella. 27 79 90.

VIUDA, posició alta, es-
tudis superiors, 53 anys,
170 d'alçada, em sent
jove, profundes ganes de
ser feliç, formal, ro-
mántica, comprensiva;
vull contactar amb senyor
edu¿at, sincer. 72 1494.

PROFESSOR, 49 anys,
capital elevat, - finques,
xalet, estalvis importants,
vida acomodada; senyo-
reta intel.ligent, bonda-
dosa, amistat i fins serio-
sos. 71 00 87.

PICAPEDRER, 40 anys,
100.000 ptes al mes, pis,
xalet propi, cotxe, pro-
pietari terres, afeccionat
al bàsquet, tennis; voldria
trobar senyora. 27 7990.

Propietaria comerlos,
resident a Alcúdia, ben
plantada, fadrina, estal-
vis, cotxe; em trob sola,
trista. Voldria entaular
amistat, senyor seriós. 72
1494.

ADMINISTRATIU compta-
ble, bon capital, cotxe i
pis propi, cap problema
de salut, m'agrada el
mar, viatjar; voldria
coneixen senyoreta sem-
blant. 27 779 90.

SEPARAT, 50 anys, ben
situat, 180 d'alçada,
diversos negocis, estudis
superiors, capital elevat;
voldria contactar amb
senyoreta/senyora for-
mal, amb personalitat,
per casar-me. 27 7990.

ESTRANGERA distingida,
feina en una gran empre-
sa, cultura alta, no tenc
problemes ni vicis, molta
soledat; voldria conèixer
senyor, alt, per formar
una llar en harmonia, de
39 a 45 anys.

FADRí, 53 anys, sense
problemes, no fum ni bec,
vida sana, xalet devora la
mar, actiu; cerc senyora
45 a 55 anys, seriosa,
indiferent fills; et donaré
tot el meu amor. 27 7990.

FADRÍ, 25 anys, treball a
l'hostaleria, 90.000 ptes
al mes, pis propi, estalvis
elevats, molt formal i
amant de la casa; voldria
formar parella, senyoreta.
72 14 94.

Cap de servei tècnic, 51
anys,	 173 d'alçada,
moré,	 atractiu, molt
simpàtic; m'agradaria
formar parella / matri-
moni, senyora senzilla,
neta, ordenada. 72 1494.

PERRUQUERA, negoci
propi, importants estal-
vis, pis i cotxe, carácter
agradable, fadrina, tenc
el futur resolt; vull for-
mar parella seriosa. 27
779 90.

FADRí, 26 anys, 187
d'alçada, prim, atractiu,
amb el futur resolt, bona
salut, estalvis, pis, moto;
vull coneixen senyoreta 20
a 25 anys, seriosa. 72 14
94.

FADRÍ, important pro-
fessió, responsable, pe-
tita embarcació,
m'agrada molt viatjar,
tenc 38 anys; voldria
conèixer una senyoreta
semblant, amistat. 27 79
90.

ADMINISTRATIVA, 39 anys,
fadrina, 164 d'alçada,
senzilla, independent,
original, molt classica;
tenc el Cor buit, necessit
amor; senyor amb quali-
táts. 72 1494.

A TU, DONA, si cerques la
teva miga tarotja,
informa. sense
comporto. Apt. 1.823
Palma.

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

L'ESSENCIAL és l'amor, el
sexe pot ser igua1.. 	 o
diferent. Si aquestes
paraules el. diuen alguna
cosa... Crida'ns a ARRELS.
Tel. 75 96 52.

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

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

ARRELS, Associació Ciu-
tadana per a la Promoció
de la Igualtat Sexual. Et
pots introduir en grups
d'expressió corporal,
ioga, cuina vegetariana,
excursionisme... Tel. 75 96
52.
ALLOTA, cerca al.lota ín-
tima. Apt. 1.076 Palma.

FADRÍ, visc col, tenc
cotxe, casa de camp,
terres pròpies; voldria
formar parella, senyoreta
de 25 a 35 anys, indife-
rent estat civil, formal,
educada, bona. 71 0087.

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

JOVE, 30 anys, ros, 165
d'alçada, molt bon aspec-
te, no fum ni bec,
m'agrada viatjar, fer
esport, cinema. Cerc
dona bona, treballadora,
guapa. Potser trobis n mi
la felicitat que no
tengueres. Per
Santa Florentina, :
4 07008 Palm ar
foto.



CRISTALLERIA
LLUCMAJOR

Acristal.laments d'Obres - Miralls 4

Vidres de color - Decorats - Vidreres
Artístiques.

Ronda de Migjorn, 105. Tel.: 66149s
LLUCMAJOR (Mallorca)

MENJARS CASOLANS
SOM ESPECIALISTES
EIXOT I PORCELLA
FEIM PRESSUPOSTS

PER A BATETJOS,
COMUNIONS I BODES
APARCAMENT PROPI

ELS DILLUNS
TANCAT

AVINGUDA DE
CARLES V - TEL.: 661117

LLUCMAJOR

PER IL.LUMINAR
LA SEVA LLAR

ELÉCTRICA
NYEGOS
Jaume Balmes, 45
Telèfon 29 56 18-

07004 Ciutat de Mallorca

Si et vols casar o aconseguir una bona i neta amistat, no Ii donis més voltes.
No dubtis més ja que el que no aconsegueix mitjançant els serveis del Centre
d'Orientació Matrimonial, «La Pareja Unida», no ho aconsegueix de cap altra
manera.

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

Ves a l'avinguda Comte de Sallent, 17, Pral-1.
tel. (971)710087.
Al Centre Matrimonial «La Pareja Unida» disposam d'una gran quantitat

de senyoretes i senyors entre 50 i 72 anys que volen trobar la seva 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
SEPARAT, 173 d'alçada,
bona presencia, cultura
alta, vida acomodada, 45
anys; voldria fer amistat
de moment, senyoreta
senzilla i elegant. 27 79
90.

FADRí, 40 anys, estudis
universitaris, alçada i pes
corrents, m'agradaria
entaular relació seriosa /
matrimoni amb senyora

de 30 a . 40 anys, simpáti-
ca. 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.

FADRí, 31 anys, gran fu-
tur, pis propi, cotxe, alt,
sense vicis, amant de la
naturalesa, afeccionat a
navegar; vull formar
parella, senyoreta sen-
zilla, de 23 a 29 anys. 27
79 90.

ESTUDIANT inform. ática,
23 anys, seriosa, respon-
sable, amb les idees
clares; m'agradaria
formar parda. amb
senyor amb sentiments
amorosos, matrimoni. 72
14 94.

DIVORCIAT, sense fills a
càrrec, hobbies: cultu-
rals, carácter alegre,
formal; voldria tenir una
bona amistat de moment,
senyora activa, de 33 a 45
anys, seriosa. 71 00 87.

FADRINA, 41 anys, bona
presencia, activa, som
molt senzilla, amant de
la casa i voldria trobar
senyor semblant per for-
mar una llar, plena
d'harmonia. 27 79 90.

FADRINA, estudis mit-
jans, alta, futur resolt,
estic molt interessada a
fer amistat / fins matri-
monials, senyor respon-
sable que no tengui vicis,
entre 45 i 60 anys. 72 14
94.

ESTUDIANT empresarials,
mitjana edat, estatura
alta, guapo; m'agradaria
trobar senyora
intel.ligent, dinámica,
amistat amb fins serio-
sos, de 22 a 34 anys. 27 79
90.

VIUDA, sense fills, 48
anys, pis propi, estalvis
personals, duc molt de
temps sola; vull formar
una llar, amb senyor bo,
comprensiu, de 46 a 60
anys, net. 71 00 87.

DIVORCIAT, important
càrrec, 300.000 ptes al
mes, embarcació, varis
pisos, som alegre, edu-
cat, amant de la llar;
senyora interessada, mit-
jana edat. 72 14 94.

FADR1, 173 d'alçada,
bona posició, estudis
universitaris, 35 anys,
feina fixa, seriós, respon-
sable; vull conèixer se-
nyora amb aquestes qua-
litats. 27 7990.

DEPENDENTA, 56 anys,
160 d'alçada, atractiva i
amorosa, molt sana, or-
denada; senyor amb fins
seriosos, afeccionat als
esports, a qui agradi la
natació. 72 14 94.

50 anys, estudis, posició,
afeccions esportives; cerc
senyoreta inteLligent,
bona, fins amistat / fa-
milia, indiferent que ten-
gui fills. 27 7990.

AGRICULTOR, resident a
Palma, fortuna personal,
només necessit senyora
bona, de gran cor, per
formar parella, per
sortir, excursions, fins
seriosos. 72 14 94.

VIUDA, 39 anys, sense
fills, feina fixa, estalvis,
pis propi, béns; vull for-
mar parella amb senyor
educat, amb fills, de 37 a
58 anys. 27 79 90.

ENGINYER, divorciat, 53
anys, 184 d'alçada, idi-
omes, futur excel.lent,
necessit amor, senyora a
qui agradi la llar, sortir un
poc, seriosa, amistat. 27
79 90.

VIUDA, guapa, idealista,
mitjana edat, futur
resolt; cerc cavaller se-
riós, que no tengui
problemes, feina estable,
fins als 50 anys, amistat.
27 79 90.

CAVALLER, 45 anys, divor-
ciat, sense fills, impor-
tants béns, estic interes-
sat a formar una llar,
senyora comprensiva. In-
formes al 72 14 94.

SENYORA, de posició
social alta, vida acomo-
dada però molt monóto-
na. Voldria fer amistat
amb senyor educat, de 49
a 65 anys. 27 79 90.

SENYOR ADVOCAT, 65
anys, bona presència, 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 presencia,
163 d'alçada, activa, treba-
lladora, a causa de la meya
feina no puc conèixer gaire
gent per estar moltes hores
ocupada. M'agradaria co-
nèixer cavaller formal,
bona persona, per tenir, de
moment, una bona amistat,
no importa estat civil, fins
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 paró no pare-
la, interessada a conèixer-
me per tenir, de moment,
una borra 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.

SENYOR amb títol nobil-
iari desitjaria relacionar-
se amb dona d'alt nivell
sócio-econòmic, per fins
seriosos. Deixar missatge.
Telf. 722235.

A l'hivern sorn-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.

CERC per Hogar títol d'API.
Telefonar els matins. Telf.
761531.

TRES amics cerquen tres
al.lotes per sortir i amis-
tat de 17 a 22 anys, i
formar colla. Ref. clás-
sics-moderns. Apartat
70. Can Pastilla.

Shrenal
de Mallorca

SENYOR culte, amant del
ball de saló, simpàtic,
vitalista, desitja conèixer
amiga fins a 45 anys, que
tingui vius desitjos de
viure i compartir els seus
moments, per mirar amb
il.lusió al futur. Telf.
682810.

AL.LOT de 35 anys, formal
i seriós, amb bona pre-
sencia, desitja conèixer
al.lota fadrina o viuda, de
18 a 48 anys, simpática,
formal i atractiva per
amistat i per sortir. Per
favor, ajudau-me. Jaume .

Serra i Reynés. C. mossèn
Riber sn, la Pobla.

DESITJARIA contactar
amb persones que hi ten-
guessin pel.lícules de
vídeo VHS pornogay, per
intercanviar o gravar.
Andi. Palma 0706.
Isem,167, C. C Antillon 19,
1.

JOVE cuba, de 29 anys,
desitja correspondencia
amb joves per escriure
en espanyol. Som estudi-
'ant de Filosofia. Podeu
escriure a Pablo Rodrí-
guez, Cho. 360 apdo 4
vedado 10.400, C Habana,
Cuba.

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.

Cercan-1 persones france-
ses. Volem parlar amb tu
per interessant posibili-
tat de negoci. Telefonar de
10 a 17 hores. Telf. 711369
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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

Confecciú en pell a mida

Qualitat total  

Avda. Bmé. Riutort,
Tel. 26 01 89
	

CA'N PASTILLA      
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Abans FONTANERIA AMER  

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

Cerrar Diego Zeforteze, 4 - Tel. 26 48 73 - 07600 S'ARENAL DE MALLORCA
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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 batee?! Doncs acosta't
més, et necessit, dona, tu
serás el que més apreciará
el meu cor, ánima, censa-
ment i altres. Com abans
«Mor, fins totalment serio-
sos. 710087

PROFESSORA D'ID10-
MES, voldria conèixer l'ho-
me deis seus somnis, un
home que sàpiga el que és
una dona de la llar, bruna
de cabells llargs, ulls ne-
gras, 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 negras, 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 tema, 90.000 ptes. al
mes, algunas 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 F.3nyorz
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 Capitá 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, dmars d'empreses.
Dini per un milenar de
pessetes. Carrer Joan
d'Austria, 13 - Badía 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 CANTE IROS RES-
TAURANT. A casa galega
do Ca'n Pastilla. Comidas
e vinhos galegos. Av. Bar-
tomeu Riutort, s/n. Tel.
262674 - Ca'n Pastilla.

CAFETERIA COSMOPO-
LITA. Pop a la galega. Pci-
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 mallorqurna, especia-
litat en paellas. 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
nu, gambes, paella. Garrar
Arrecife davant la mar. Ciu-
tat Jardí. •
r-iO3TAL MARACAIBO,
cuina mallorquina casola-
na. Devora les Escoles de
Can P -1.stilla. Tel. 263017.

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

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

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

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

,..660139 - liucmajor.

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

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

SERVEIS
PRO FESSI ONALS

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-

Avinguda del Cid, 73.
t. 413155 - Son Ferriol.

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

ESTUDIANT de psicologia
cerc feina per aquest
estiu. Demanau per na
Magdalena al tel. 52 64 19.

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. Placa del Nins, 2.
S'Arena de Mallorca.

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

Matemàtiques, química,
ex-professor col.legi de
religioses dóna classes
particulars. Tel. 26 41 03.

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

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

PLA,NXISTERIA, pintura,
mecánica. Taller "SAN
FRANCISCO". Camí de
Son Fangos. Tel. 490314-
Es Pil.larí.

INSTAL.LACIONS electri
ques u sanitàries
CE.JU.CB., instal.ladors
oficials de gas ciutat, propà
i butà. Garrar Marqués de
Tenerife, 77. Tel. 24593 -
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,	 arreglarn.
ELECTRONICA J. GAR-
CIES. Carrer Francesc
Frontera, 10. Tel. 264335-
Coll d'En Rabassa.
MATERIAL DE CONS-
TRUCCIO, rajoles i pavi-
mentació. JOSEP MARTI-
NEZ. Carrer Canonge M.
Rotger, 9. Tel. 260091.

EL COMOD1N, 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 COMODIN, el seu braç
dret. Fill d'hoteler in-
ternacional, relacions
públiques, secretari
personal, xofer, home
de con fiança. 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 iagua,
mantes, cobertors i Iota la
resta. C/. de sant Antoni de
la Platja, 8 - Can Pastilla.
260370

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

Cercarn 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 Palma.

TINTORERIA CALTOR.
Netetja de catifes, mantes,
cortines, cobertors i tota
classe de peçes 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.
SI DESITJA UN COTXE
nou de la nostra gamma,
vingui i en parlarem.
AGENCIA OFICIAL RE-
NAULT. Tel. 413867 -
Son Ferriol.

ENSENYAN CES
PROFESSOR de dibuix
tècnic necessit. Tel.
262276.

ES NECESSITA auxiliar
administrativa que sà-
piga alemany i mallorquí
per fer feines a Llucmajor.
Tel. 66 26 11.

C. BALEARES,25-2

1 Aren

T'oferim cursos de pro-
gramació en:

BASIC
dBASE III PLUS

COBOL
TURBO - PASCAL

TURBO - C
TURBO - BASIC

BASIC2 *
* (el de l'AMSTRAD PC)

de formació d'usuaris
en:

ABILITY 2000
OPEN ACCESS II

SYMPHONY
LOTUS 1-2-3.

LOCO SCRIPT.
A més d'un Ilarg etcéte

ra, pots aprendre:
BANCA

MECANOGRAFIA
COMPTABILITAT

IDIOMES
REPÀS.

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

Repas cataba, francés, ha-
ti, Icastellá, socials,
naturals, grec... EGB (to-
tes les assignatures), BUP.
Tel 72 28 28 - 26 23 56.
GIMNAS ESPADAS. Ca-
rrer del Duc de Rubí, 3 -
Son Ferriol. Gimnástica de
manteniment, Karate,
Judo. Telf. 418709. Profes-
sors titulats.



Inauguració de
la caserna de la
policia
nacional de
s'Arenal

Inauguració de la ca-
serna de la policía na-
cional a s'Arenal. La
nova caserna de la po-
licia nacional ha estat
inaugurada recent-
ment a s'Arenal de Ma-
llorca. Un edifici situat
al costat de la caserna
de la policia municipal
i del parc de bombers,
dotat amb els darrers
avançament d'aquest
tipus d'edificis. Cinc
calabossos conforta-
bles i segurs al semi-
soterrani, despatxos i
més despatxos a la
planta i al pis i sala

d'armes amb vista pa-
norámica a més de ga-
ratge pels vehícles.

La nova caserna
está preparada per re-
novar el carnet d'iden-
titat, passaports i fit-
xes d'hospederia. De
moment, però no es
donaran aquests ser-
veis per manca de per-
sonal.

Amb aquest quarter,
s'Arenal ha donat una
gran passa en la lluita
contra la delinqüència,
al mateix temps que en
els serveis que la poli-
cia dóna als arenalers.

almacenes
femenía*

Almacenes Femenías, S.A. Materials de Construcció
S'ARENAL. OFICINES, MAGATZEM ¡EXPOSICIÓ
Carrer Diego Zaforieza, 3 Tris. 2600 87 -49 16 11 - 49 16 50 Fax 491558
LUCMAJOR. MAGATZEM I EXPOSICIÓ
Ronda Migjorn sln. Telèfon 6607 01
CIUTAT DE MALLORCA. MAGATZEM I EXPOSICIÓ
Polígon de Son Castelló- Via Asalta, 1 Tels. 20 47 02 -204762-204817
Fax 206998

MAGATZEM. Correr Aragó, 139 Tels. 27 23 52 - 27 63 64

El prestigi aconseguit per
ALMACENES FEMENIAS

és el resultat de 50 anys de qualitat,
servei 1 professionalitat.

ALMACENES FEMENIAS
posa a la seva disposició tot tipus de

materials de construcció,
destacant les rajoles I paviments,

no només pels seus bellissims dissenys
sinó també per la gran varietat

d'estils que ens ofereix aquesta prestigiosa
firma mallorquina.

ALMACENES FEMENIAS
demostra la seva professionalitat

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

•  
ELECTRONICA S'ARENAL

Venda i reparació
TV - VIDEO -

DISTRIBUIDOR OFICIAL I SERVICI TÈCNIC     

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

S'ARENAL DE MALLORCA      

Cutihagys.A.ITadpiAuLa6

AI 	 1AL  

Vànoves, edredons, coixins
Servei de tapisseria  

Carrer Cabrera, 1 B Baixos

Tlf.: 267274 S'ARENAL DE MALLORCA 

L241 1 DE SETEMBRE DE 1990 Shrenal
41 de Mallorca

Maria del Carme Riera, de Badia Gran. Té la casa de disfresses més gran de Ciutat,
al carrer Metge Josep Darder, prop dels cinemes Chaplin. Especialitzats en tot
tipus de disfresses i complements de festes. També són distribuïdors per a tota l'illa.
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MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ

Palma de Mallorca.
Exposkló
Carrer Arilduc liras Salvador, 84

	
Carrer de Sócrates, 8 (Can Blau)

	
Exposició

Magatem
	

Cala d'Or

Telèfon: 27 01 61 - 27 79 95
	

A vInguda de Bélgica, 14Teléfon: 75 16 31 75 54 45
Telefax: 24 93 09
	

Telèfon: 65 75 62Telefax: 75 81 32

• Magatzem
Pollgon de Son Castelló- Gran %MIMA
Telèfon: 29 40 04
Telefax: 75 95 27

Magateni
Pollgon de Can Valero-4 de novembre, II
Teléf : 20 66 66
Telefax:75 81 30

1,1ucmajcc
OfkIna fibrka I expookló
Carrer del blsbe Rolg, 29
Telèfon: 66 01 50 - 66 01 54
Telefax: 66 05 98

S'Arenal
Exposk16 I magatzem
Carretera Militar, 522
Teléfon: 26 22 38
'Felefatc: 49 27 67

Magatzem
Carreta de Calonge- Cala d'Or, Km. 1.500
Telèfon: 65 82 10 - 65 82 28
Telefax: 64 34 /S

Porreres
Magatzem
Carretera de Canipoe, en
Telèfon: 64 71 05
Telefax: 65 79 61

MALLORQUIMICA, S. A.

FABRICA DE PINTURES,
ESMALTS I VERNISSOS

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

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

SArenal
de Mallorca 1 DE SETEMBRE DE 1990  

Petanca: Final de temporada i Festa al Brasilia

Com ja és tradicional, el sopar de pinyol
vermell, patrocinat per la Direcció General d'Esports
del CIM i el seu titular, el senyor Riera, posa el colofó
apoteòsic a la temporada de petanca balear de 1989-90.
tot això amb un menú deliciós i la corresponent lectura
de les classificacions definitives i l'entrega de trofeus
a clubs i petanquistes guanyadors.

L'acte tengue lloc dia 9 d'agost, quan ja es tenien
les classificacions a nivell estatal i les de Balears.
Ara, a dedicar-se a la distensió, a competir a torneigs
particulars i els classificats per al Ciutat de Palma, al
setembre ens veurem. Hi ha, també,- el Torneig de
Veterans que organitzen els germans

Rafel i Jaume, titulars del C. P. Molins de Vent i
del restaurant Brasilia; però això será notícia a les
properes edicions.

Amics de la petanca, que les fotos que
acompanyen aquestes petit reportatge siguin una
mostra de tot el que ha estat una temporada que,
oficialment i amistosa, tot just ha acabat. S'ARENAL
DE MALLORCA, com ja és tradicional, sap tenir cura, dins
les seves limitacions, del joc de la gran familia
petanquista. (Text: A. de V. Fotos: Valeriano)

Del C. P. Son Gotleu tenim aquesta foto d'arxiu, que correspon al començament de
la temporada 1989-90. Potser no hi siguin tots els que hi són. Però sí que hi surten,
pare i fill, l'ex-regidor de l'Ajuntament de Ciutat, quan el batle Ramon arriba a
la seva máxima cota de popularitat. Em referesc al quart per l'esquerra, el senyor
Quiñonero, que sapigué retirar-se de la vida pública abans de la guerra.

El Club de Petanca del bar Central de la Soledat també va ser al sopar del Brasilia.
Recentment creat el club, saben unir-se a tota manifestació esportiva i amistosa.
Aviat, també, esperam, recolliran trofeus i medalles.



Petanca 
Ens fa il.lusió de veres escriure el peu d'aquesta foto. Guanyadors de les XII
Hores de Son Verí en l'edició de 1990. Tot queda en familia! Pare i fills i avi i net,
que conformaven la quinteta: Josep A. López Ferrer, nét,  Marcel.lí i Emili Corrales,
fills, Marcel.lí Corrales, pare, i Josep Ferrer, avi. I per si hi mancás qualque_ cosa,
preparat per al relleu, el més petit dels Corrales, que aguanta el trofeu per al Club
de Bola Azul. I a la fotografia; como no, donya Aina Sastre, presidenta de la petanca,
don Pere Canals, propietari del complex Tennis Arenal, i l'organitzador del
torneig, Josep Coll, micròfon en tots ells envoltats de petanquistes. Fins a
l'any que ve!

III Dotze Hores
Son Verí en
categories
masculines

EL BUNGALOW
LA SITUACIÓ MES EXCEPCIONAL DE LA

BADIA DE PALMA
Tasti les nostres especialitats en paelles i entrepans

exòtics fins a les vint-i-quatre hores

Servei de café shop

Obert fíns a les dues de la matinada

Carrer dels Esculls, s/n.
Les Roques - Ciutat Jardí - Coll d'en Rabassa

LEPANTO, S.A.

COMPANYIA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES
AVINGUDAARGENTINA, 18  -PRINCIPAL

(	 TELÉFONS: 231306 - 285321

PR1US ESPECIALS PER A LA GENT DE
LA COMARCA DE S'ARENAL

N\ i'
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Feliçment, duránt tot la diada, des de les 830
del matí .fins a les 8'30 del vespre, i amb el
corresponent repartiment final de trofeus i  àpat de
coca i cava, tengué lloc la tercera edició de les XII Hores
Masculines de Petanca, organitzades pel C. P. Son Verí
a les instal.lacions del Tennis Arenal.

Tot això amb la bona feina imprescindible del
senyor Josep Coll, president vitalici de l'entitat
petanquista, patrocinat per Tennis Arenal i les firmes
Sánchez, Representacions; Albesa, Subministres
Cárnics; ITT, Formatgeria i Xarcuteria Selecta; Frigo;
Morey Perelló, Licors; i les col.laboracions de Vins i
Licors, Olis Vicenç, Plàstics Serra, J. Mora, Kas, la Caixa
i el restaurant Brasilia, l'amic dels petanquistes.

Per a la història del torneig, direm que, aquesta
vegada, s'imposà el groc. El primer classificat va ser
Bola Azul, mentre que el segon va ser Molins de Vent,
ambdues entitats petanquistes amb la camiseta color
groc. Marcel.lí, Emili i Marcel.lí Corrales, Josep A.
López i Josep Ferrer, pare, fills, néts i avi, formaren la
quinteta que s'imposà a la final. Jaume Mesquida,
Miguel Jaume, Plàcid Garcia, Santos Fernández i
Francesc Hernández són els que conformaven la
quinteta subcampiona.

Darrera d'ells, el C. P. Can Pastilla, el C. P.
Sant Francesc - Turó, el C: P. Unió de Sóller, el C. P
Son Ved, el C. P. Ses Cadenes i el C. P. Hostalet, que
havien quedat primers a l'edició anterior del torneig.
Tot això, com es veu, fins a conformar els vuit equips
participants, a torneig tancat, tal com mana aquesta
modalitat.

Com s'ha dit, al principi, la jornada va discórrer
feliçment i, al final, hi hagué repartiment de premis i
coca amb verdura i cava. Fins l'any que ve, que
possiblement s'iniciaran les XII Hores femenines.
(Fotos: Valeriano. Text: A. de V.)
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BAMIA.

DE
PALMA

AAA

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.

DE LA MILLOR LLET,
EL MILLOR

BATUT DE XOCOLATA

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

N.R.S.I. 1500983-pm
GRANJAS SAYJA RAMADERA
HORT DE CAN SASTRE
Final autopista de s'Arenal
TeLs. 26 38 14 - 49 10 61 - 49 11 51
SES CADENES DE S'ARENAL

I en aquesta simpática fotografia, joventut, infancia i veterania. Tot plegat,
però dins d'un ordre. Ens demanaven insistentment on podran adquirir un  periòdic
de S'ARENAL DE MALLORCA... No hi ha dubte que el poble segueix amb el seu afany
de protagonisme i vol sortir, sortir...

SÁrenal
4' de Mallorca  1 DE SETEMBRE DE 1990 

La nota molt humana la feren els atletes del Club Illes,  encapçalats per
l'imprescindible senyor Picó. Volgueren posar per al nostre periòdic, menys Javi
Solano, qui estava carregant motors per a la marxa, encara que no va poder
guanyar a Llorenç Canyelles, el primer de la dreta. Hauem d'esperar un altre any,
Solano, quan surtis a la foto.

Atletisme

II Cursa Son Canals
Organitzada per l'Associació de Veins Son Canals

i sota el patrocini de l'Ajuntament de Palma i la
col.laboració técnica del C. A. Filípides, el passat 8
d'agost tengué lloc la II Cursa Popular al  cèntric barri
de Son Canals vora el bar Güell. La cursa començà
a les sis del capvespre.

Com és de llei, la cursa estigué dividida en
diverses categories, segons les edats i el sexe, des dels
més petits o d'iniciació fins als júniors, séniors i
veterans, tots ells amb prernis i medalles.

Parlant amb un dels opganitzadors, poguérem
saber que totes les despeses pugen a unes vuitanta mil
pessetes, entre premis i organització. •

—Mai tan ben emprades, eh?
—I és clar!
—Qui és que duu el pes de l'organització?
—L'Associació de Veïns de Son Canals.
—Concretant.
—Tots.

Poguérem treure alguns noms, demanant per
aquí i per allá, com Gori Vicens, president de
l'Associació, Gaspar Gregori, jutge—tecnic de la Cursa,
Sebastià Aguiló, tresorer... eren, pel que vàrem veure,
els qui donaven la cara. Per a tots l'enhorabona!

Fa uns mesos poguérem presenciar la II Milla,
també al barri de Son Canals. Aquestes són coses a
les quals s'ha de donar suport. I S'ARENAL DE MALLORCA,
amb qui signa, així ho fa. (Text: Adolfo de V. Fotos:
Valeriano) •
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Membres de l'Associació de Veïns, organitzadors de les festes d'Estiu de la popu-
lar barriada de La Paloma de Ciutat. Les festes, foren bones i molt variades.

Els petanquistes de Badia Gran tenen unes pistes incomparables al complex muni-
cipal del seu poble amb piscina i tot. La majoria, juguen en vestit de bany.

Es la comisió de festes de Badia Gran amb el batle del poble al davant. Unes festes
ben vitenques patronitzades per l'Ajuntament de Llucmajor que se celebraren
aqueste més d'agost passat.

La manuficéncia i el bon criteri de l'Ajuntament de Llucmajor han fet que els ba-
diers disfrutin de la piscina més gran i millor ornamentada del Terme Municipal.

‘411111~11115-

Les germanes Ripoll ho denunciaren al regidor encarregat dels afers de s'Arenal
senyor Manuel Valenzuela, el qual va respondre que antrien a recollir el femer quan
podrien. Els dies passaren i les germanes Ripoll organitzaren una petita manifesta-
ció convidant al fotògraf de S'ARENAL DE MALLORCA a fi que quedás  constància
de la seva protesta. Els fets succeïren a Son Verí de s'Arenal, al costat del Club
Náutic.

Antònia Adrover, pre-
sidenta de l'Associa-
ció de Veïns de Sant
Jordi, és també la pri-
mera autoritat del
poble. Ella i el seu
equip han organitzat
les festes d'agost del
seu poble.




