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Tenim una gran va-
rietat de brolladors, LAS CONVECIDRAS
colls de cisterna, es-
tatues, jardineres i
cossiols per decorar
el jardí
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VISITA U-NOS

SENSE
COMPROMIS

MATERIAL DE CONSTRUCCIO CAN MARI
Carretera de Manacor, 403 - Davant la gasolinera - Tel. 24 02 25 - SON FERRIOL

DISSABTES DEMATI OBERT

Aquest número está dedicat especialment a la
barriada de BONS AIRES-BLANQUERNA.
Totes les famílies d'aquesta barriada rebran
un exemplar gratuït.

i sobrassada davers Can	 graella de les Meravelles
Verdera, el restaurant	 de s'Arenal.
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De Sant Antoni, fins a co-
mençament de corema és
carnaval. Pareix esser
que, a Ciutat, no hi haurà
carnaval enguany, a s'A-
renal si que en farem
—vegeu programació a
les plenes interiors—. A
la fotografia una dimónia
ben garrida que trobarem
l'altre diassa torrant xuia

Seguretat i Extintors Europa
Oferta de panys de seguretat de tota casta

Col.locació gratuita
Garantia Y.T.E (Cierres de Seguridad) de 2 anys

Revisions, càrregues i proves hidràuliques de0)0
tota casta d'extintors.

OFERTA MES DE FEBRER
INSTAL•AT 9.800 PTES.

Central: placa dels Nins, 2
Tel. 26 64 45 - 07600 s'Arenal

Delegació Manacor: carrer Soliman, 2 - baixos (davant
el camp de futbol) - Tel. 84 36 16
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Telèfons útils
a s'Arenal
A la part de Ciutat

Ajuntament 	 727744
Tota casta de desperfectes a la via pública
(entre les 13'30 i 15'00) 	  727643 - 727644
Bombers 	 291250 - 290017
Residència de l'assegurança social 	  289100
Creu Rotja de Can Pastilla 	  264040
Policia Nacional 	 091
Policia Municipal 	 092
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Tele-Taxi 	 401414
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Oficina de s'Arenal 	 264071
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Foren vuit anys d'espectacle. D'una comedia gratuita
que durà massa temps. O no fou gratuït, el drama Guerra?
Tal vegada per l'actor no ho fou, de gratia, ja que només
els afeccionats interpreten per afecció. Els números u, les
grans figures sempre surten a l'escenari per quelcom de
material. En aquest cas, fou la soldada de vuit anys de
poder quasi absolut.

I el que havia de passar, passà. I el nostre ínclit don
Alfonso --sí, aquell senyor de somriure càustic, paraula
fácil, ulleres model Carrera, natural no precisament de
Barcelona, sinó de la lluminosa Hispalis (Sevilla)-- recollí
els estris d'afaitar del camerino de la Moncloa i  s'instal.là
al directori del carrer de Ferraz --per als profans, seu
de la cúpula del PSOE a Madrid. Al darrere deixà moltes
persones i coses. Deixà, per exemple, el seu president amb
un pam de nassos en plena crisi bel.licista mundial; tal
vegada, en un dels seus trajectes de cap de setmana
Madrid-Sevilla, recordés Pilat i es rentés les mans com
ho féu l'històric romà. Però aquesta rentada de mans la
féu massa tard. Que recordi, el darrer "valido" espanyol,
de la seva postura, fa dotze anys, sobre "A la OTAN, de
entrada no", amb la complicitat del seu president i amic,
don Felipe González Márquez, quant s'instal.là al poder,
del que havia dit no se'n recordaren i "De entrada, OTAN
sí". I d'aquell marxisme que feien gala en les assolellades
tardes sevillanes al pare de Maria Lluïsa, passà al
populisme rosat de castanyetes d'Eva Duarte de Perón.

Canviant de torn, perquè de toros es tracta; mentre
s'aconsellava la no admissió de menors als tancats
taurins sempre que es toregin toros banyats, don Alfonso
hi anava acompanyat del seu fillet "Pincho". Cony!, per
a això ell era l'omnipotent vice-president del Govern de
les Espanyes.

I mentre qualsevol contribuent feia cua a qualsevol
pas fronterer, ell agafava un Mystére oficial i saltava les
barreres a ritme supersònic.

I per posar la cirera del pastís, el germà de don Juan
dimiteix, en una jornada en qué els afeccionats al futbol
estaven pendents del televisor per veure el "match" Real

Madrid - Atlético de Madrid; això no es fa, o dimiteix un
dia abans o un dia després, però aquest dia... Segurament
el Real Madrid perdé per culpa del senyor Guerra. Però
no, malastruc no ho és, el  sevillà.

Per cert, i perqué consti, a l'ex-vice jo li tenia
simpatia i llei. Però és que n'hi havia molts com jo. Però,
és clar, una cosa era la seva xerrameca dirigida als
electors i una altra cosa el seu comportament. I jo,
almenys, encara que amb dolor, li vaig perdre la simpatia
i la llei.

Per últim, i ara, ¿qui cuinarà a la Moncloa? Quan
surtin aquestes pàgines segurament ja hi haurà  "chef".
Doncs a la Moncloa no sé qui  cuinarà, però sí qui ho farà
dins el PSOE, i és que en el partit socialista seguirá
cuinant Alfonso Guerra. El que pot passar és que els seus
plats siguin indigests i el personal els rebutgi. Es clar que
sempre és a l'abast culpar del desastre als escrivents.

I és que en els professionals de la ploma és on aquest
enfant terrible" del PSOE ha trobat la sabata del seu peu.

I per qué? Per no predicar amb l'exemple, per no
moralitzar el país, per intentar que els  càrrecs públics
siguin quasi vitalicis, per acarnissar-se amb els contri-
buents, per creure en el PSOE sigui al cel o a l'infern, per
manifestar que la crítica política és un atac contra la
Democràcia, per tantes coses...

En aquesta ocasió no puc escriure de la mateixa
forma que quan José María Maravall  abandonà el govern
socialista. No perquè canviï el meu pensament, sinó
perquè l'escena és completament diferent. En aquella
ocasió, deia als titulars: "Adéu, ministre, adéu". Avui
només puc dir: "Don Alfonso, la seva estrella política
empal.lideix, és clar que ningú no li llevará els vuit anys
de teatre".

Llocs on es pot trobar

S'ARENAL DE MALLORCA
Tots els quioscos de s'Arenal

* Papereria Roca i Alegria de Llucmajor
* Papereria Cervera i Papereria Frau, del Coll
* S'estanc, de Sant Jordi
* Can Jordi i De Verd en Blau, de Son Ferriol
* Llibreria Ramon Llull, Quart Creixent, Pape-

reria Son Rapinya i Quiosc Plaga del Pro-
gres, Llibreria Jaume de Montso, estanc
plaga Fleming, Gnomo i Campus universita-
ri, de Ciutat

* Casa Pedrós, Espirafocs, Estanc Meliá, Lla-
pis i paper, Llibreria Beltran i Llibreria Fran-
cis, d'Inca

* Leo, de Manacor
* Papereria Ramon Llull i papereria Candor,

de Felanitx
* Ca Na Blanch, de Sant Joan
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De Margalida Fullana
i Frederic Melis

Faust Moral!, 10
	

Telgon 46 57 33
07005 PALMA DE MALLORCA

MARBRERIA S'ARENAL
Tota classe de marbres i granits,

nacional i d'importació

Carretera Militar, 277
(devora la Plaga dels Nins)
Carrer Lletra G, s/n.
Tel. i Fax 49 22 71
S'ARENAL DE MALLORCA

Un Nobel de la Pau
Mikhaïl Gorbatxov, pre-

sident del que queda de
l'antiga URSS, va ser guar-
donat per l'acadèmia sue-
ca amb el premi Nobel de la
Pau. Varen ser molts els
que elogiaren la seva per-

sona i pocs els que pensa-
rem que no el mereixia. La
demostració que els que
pensàrem que no el me-
reixia teníem raó ha arri-
bat fa poc: les tropes so-
viètiques han entrat a sac

a Lituania, disparant sobre
la gent desarmada, cau-
sant tretze víctimes mor-
tals innocents i moltes
altres de ferides. Els se-
guidors de Gorbatxov han
corregut per intentar dis-
culpar-lo, tot dient que
probablement l'ordre
d'atacar no va sortir d'ell,
i culpabilitzant els "do-
lents" (conservadors) de
tot allò dolent que passa. I
jo deman, ¿hi pot haver
ningú més conservador
que aquell que intenta re-
formar un sistema que
cau, que no s'aguanta de
cap de les maneres, una
persona que l'únic que vol
és aturar l'onada de pro-
testes i problemes que li
vénen de totes les repúbli-
ques, i que vol reformar un
sistema burocràtic insu-
portable, per seguir man-
tenint

l'oligarquia burócrata
dominant? Gorbatxov és

un reformista en el mal
sentit de la paraula, ell és
el màxim responsable de
les tretze morts que es van
produir a la capital de
Lituania, ell és el vertader
responsable de l'opressió
nacional que pateixen els
estonians, els letons, els
armenis, etc. Ell, la perso-
na que occident va premiar
amb el premi Nobel de la
Pau és el responsable de
moltes morts innocents
que s'han produït i que es

seguiran produint per la
seva intolerancia i manca
de sensibilitat, per la seva
caparrudesa de mantenir
una unitat de l'imperi, en
nom de la qual tants dis-
barats s'han fet; i sinó que
ens ho demanin a nosal-
tres, els mallorquins.

La guerra al Golf Pèrsic
ha desviat l'atenció de
l'opinió pública mundial, i
ha estat aprofitada per

Gorbatxov per invadir i
ocupar militarment les
repúbliques que en un acte
democràtic de sobirania es
varen declarar indepen-
dents. Gorbatxov ha mos-
trat la seva auténtica cara,
la cara violenta de,la into-

leráncia i l'imperialisme.
La història ens jutjarà a
tots, però Gorbatxov ha
deshonrat el premi Nobel
de la Pau i tots els guar-
donats anteriorment.

T. M. F.

La matinada del dia 17 de gener de 1991, sobre la una
i mitja, mentre molts mallorquins i mallorquines cele-
bràvem la revetlla de Sant Antoni, amb foguerons,
torrades i nit de foc, a la zona del Golf Pèrsic començava
amb una nit de foc la guerra que s'ha vengut anomenant
del Golf. Aquesta nit de foc era, pero, amb foc real, amb
milers de tones d'armament que han caigut sobre les
principals ciutats i punts estratègics d'Iraq. Aquest país,
Iraq, ha respost a aquests atacs, atacant a la vegada
Israel, en un intent de fer-lo entrar en la guerra per

Nit de foc (real)
aconseguir la unitat de tot el món àrab en torn del líder
iraquià Saddam Hussein. De moment sembla que la guerra
no té color, i els EE.UU i els seus aliats aixafaran per
complet l'exèrcit iraquià; de totes maneres sembla ser
que Iraq no ha emprat tota la seva força.

A tot el món hi ha hagut mobilitzacions contra la
guerra i a favor de la pau; a Mallorca hi ha hagut

manifestacions diverses, convocades per la Coordinadora
contra la guerra del Golf Pèrsic, pels moviments antimi-
litaristes, pels sindicats, o pels estudiants. Totes elles han
comptat amb una gran participació.

Aina

LLET DE LLARGA DURADA U.H.T.
COMPRAU D'UNA SOLA VEGADA,

LLET PER A TOT EL MES
Produïda a s'Arenal de Mallorca

PALMA CREM S.A.
ilort de Can Sastre
Final autopista de s'Arenal
Tels. 26 38 14 - 49 11 51
SES CADENES DE S'ARENAL



11:1011:1

yekhl

1.0.111

:1»‹

SArenal
41 de Mallorca 1 DE FEBRER DE 1991 II

111:1 4" ,kr
111*~.1 011:1'44,

4'11

411,

Volem que millori la vostra qualitat de vida i per això,
des de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació

del Territori hem fet feina i en seguirem fent per
realitzar obres que augmentin el benestar dels

habitants de les Illes Balears.

Posarem en marxa, a través de l'IBASAN , 10
depuradores d'aigües residuals i

començaran ses obres de 6 altres.

A través de la Junta D'Aigües iniciarem les obres per
aportar nous cabals d'aigua potable als nuclis de

població de les Illes.

Seguirem millorant el paviment, el traçat, la
senyalització i la il.luminació de les carreteres per a

augmentar-hi la seguretat vial.lamb l'aspiració
d'aconseguir una major seguretat, s'iniciaran les
obres de supressió del trànsit a l'interior de les

localitats d'Alaior, Ferreries i Peguera i construirem el
segon cinturó de Palma, la Ronda de Sant Antoni i la
Segona Ronda a Eivissa. Enguany obrirem al tràfic la
totalitat de la Via de Cintura i el nou tram de l'Autovia

Central.

Promourem, per mitjà de l'IBAVI, l'edificació de 300
noves vivendes socials de promoció pública i

seguirem finançant la construcció de vivendes de
VPO i vivenda usada i amb la rehabilitació, al menys

de 70 vivendes de més de deu anys d'antiguitat.

Enguany es posará en funcionament el Laboratori de
Qualitat en l'Edificació d'Eivissa, mitjançant un

conveni amb la PIMEEF i quedará completa la xarxa
de laboratoris, un a cada una de les tres illes.

Treballarem en la protecció del medi ambient i
dedicarem un especial esforç a l'Educació Ambiental
perquè creim que conèixer és la primera passa cap al
respecte i la protecció. Continuarem la Iluita contra la

contaminació centrada en les análisis de control
d'abocaments líquids. I dins aquest mateix capítol,

redactarem els Plans d'Ordenació dels espais
naturals que hagi catalogat el Parlament.

1991 será un any d'avanços en el benestar; el
millorament de les infrastructures ens ofereix un mitjà

per millorar la nostra qualitat de vida.
Feim feina per això.

GOVERN BALEAR
o	 Conselleria d'Obres Públiques

i Ordenació del Territori.

c,f,A
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Maria Antònia Munar, advocada, casada i amb un fill,
35 anys molt ben portats, batlesa de Costitx, diputada al
Parlament de les Illes Balears i consellera de Cultura,
Educació i Esports del govern Canyelles. Afirma viure
entre Ciutati -tbstitx 1 passar-ho bé 'en eì seu- eárree -
de consellera.

- Com ho coinbinau això de ser consellera i batlesa
a la vegada?

- Es fàcilment combinable, donat que tots els altres
baties, llevat del de Palma i el de Calvià, tenen el seu lloc
de feina i endemés són batles. Ser Batle d'un poble de 700
habitants no implica un horari laboral.

- Es encara avui difícil fer política essent dona?
- Jo cree que no, jo no he tengut cap problema, ni

a nivell d'ajuntament, ni de parlament, ni de govern. Si
fas feina, ningú no et discrimina.

- Fa prop de cinc anys que es va aprovar la llei de
normalització lingüística. Quina valoració feis de la seva
aplicació?

- Jo som una persona optimista, es va fer una Ilei
consensuada, però a una comunitat que li falta una mica
de conscienciació, per tant jo cree que s'ha fet amb la
Llei de Normalització Lingüística allò que es podia fer,
donades les circumstàncies i el terreny en qué ens
movem. Ha tengut resultats molt positius, com el recent
Decret de Normalització Lingüística, que no tan sols ha
aprovat el Govern, sinó que també la majoria dels
ajuntaments de les Illes i el Consell Insular de Mallorca.
Crec que tot això juntament amb la Campanya de
Normalització Lingüística a la que s'hi han adherit per
primera vegada totes les forces polítiques i socials, cree
que la valoració ha de ser forçosament positiva.

- I referent a la Campanya de Normalització
Lingüística, com valorau aquest primer any?

- La veritat es que aquest primer any ha estat
podríem dir de preparació. La preparació ha estat
laboriosa però els resultats es poden considerar positius.
S'hi han adherit 57 ajuntaments, alguns de petits no han
respost, però ha estat per problemes  burocràtics,
endemés els Consells Insulars i el Govern també hi
participen, tots els partits polítics s'hi han afegit, això
significa que hi ha una unanimitat total. La direcció és
per part d'una persona amb molt de coneixement del
tema, i amb molta experiència com és Aina Moll, i per tant
el resultat ha de ser per força bo.

- 1 això, per qué no s'ha fet a partir d'una institució,
per exemple a partir d'una direcció general de Política
Lingüística?

- Perqué vàrem pensar que no era el més adient. Des
del moment en qué és una institució la capdavantera d'un
tema, sempre hi ha recels per part d'altres, i això fa que
altres no hi participin tan activament. Des del moment
que és una campanya en la qual totes les institucions hi
prenen part, totes hi col.laboren econòmicament, però
que no és una sola la responsable, ni la que té el mèrit,
hi han moltes més possibilitats d'avançar i de fer coses,
jo crec que ha estat una bona idea el fet d'unir-nos tots
per fer aquesta campanya.

- Com ha estat la resposta popular a la campanya
"El català és comercial"?

- La gent ha respost molt bé, cada vegada es veuen
més rètols en la nostra llengua. Jo cree que la de la
normalització lingüística és una batalla guanyada, grà-
cies sobretot als mestres, que són els autèntics impulsors
d'aquests temes i que són els educadors dels ciutadans
del futur.

- No creis que ja és hora de que la comunitat
autónoma de les illes Balears assumesqui les competèn-
cies d'educació que, segons sembla, a Madrid tenen tan
geloses?

- Cree que les competències d'educació les hem de
rebre ja. No només pel que fa a la normalització
lingüística, sinó perquè la nostra comunitat té no només
una llengua i una cultura pròpia, sinó que és una
comunitat que té de cara al futur un paper molt
determinat i que aquest paper és molt diferent al d'altres
comunitats autònomes, per tant no és normal que
l'ensenyament sigui exactament igual aquí que a altres
'loes, per tant nosaltres deim que aquí s'ha de tenir un
model educatiu propi.

- Considerau que s'haurà de recórrer a la mobilit-
zació popular per reclamar aquestes  competències?

- Jo cree que més que mobilitzacions el que hi ha
d'haver és conscienciació de pares, professors, i a partir
d'aquí reclamar aquest tema. Això no és un problema del
ministeri d'Educació ni de la conselleria, és un problema
d'estat, El mateix ministre Solana no fa molt m'ho va dir,
és un tema que sobrepassa el seu ministeri. L'estat en
aquest moment no está disposat a cedir cap competència,
ben al contrari, com s'ha demostrat en el tema de les
carreteres o en el de les federacions esportives.

- Creis que és necessari un ministeri de Cultura sense
competències?

- La veritat és que a part de no tenir competències
continua tenint el mateix personal o més i continua
tenint els mateixos doblers o més. Això és en principi
contradictori, perquè aquests doblers haurien d'anar a
les comunitats autònomes, perquè fessin el que volgues-
sin, ja que tenen les competències, però desgraciadament
això no és així, en el fons el que hi ha és un intent per
part del govern central de tornar agafar allò que ja han
donat.

- I quedar-se amb coses que no són seves, com els
bous de Costitx, o el llegat Miró...

- aiyí

- Tornaran algun dia els caps dels bous de Costitx?
- Ho veig realment difícil, per falta de sensibilitat,

perquè si som a l'Espanya de les autonomies, si hi hagués
un mínim respecte per l'autonomia es podria fer que
algun d'aquests caps de bou tornassin a Costitx.

- A S'ARENAL DE MALLORCA tenim una secció que es
diu Telèfon de la Llengua, rebem moltes denúncies
d'agressions a la nostra llengua, quan es  muntarà des de
la conselleria una oficina de drets lingüístics?

- Això és el que farà la Campanya de Normalització
Lingüística, i que estalviarà molts esforços; si cada
ajuntament, consells i Govern han de tenir la seva oficina
será multiplicar serveis. Això que feis vosaltres és molt
positiu, perqué d'alguna manera fa que la gent se n'adoni,
però s'ha de fer poc a poc, sense que la gent es posi
nerviosa.

- Quan pensau que tendrem una televisió balear?
- La nostra és una comunitat autónoma petita, amb

menys habitants que la majoria de comunitats. Una
televisió pròpia és un tema a pensar ja que el cost és molt
elevat i encara més en aquests

moments en qué es poden veure molts canals.

- Una altre de les coses bàsiques per a la nostra
cultura que trobam a faltar és un teatre estable.

- Les necessitats culturals són malgrat els nostres
esforços moltes, en aquesta legislatura se n'han intentat
cobrir unes guantes però el que no pot ser és fer-ho tot
en una legislatura. En el cas concret del teatre estable,
ens mancava un lloc on muntar-lo. Jo cree que és una
assignatura pendent, però no per manca de sensibilitat.

- Ara una pregunta d'esports, creis que si s'arribás
a aconseguir un Comité Olímpic Català els nostres
esportistes s'hi haurien d'integrar?

- Si existís, sí, però és inviable; és un tema utópic,
en principi em sembla bé, peró és totalment inviable.

- Com valorau el pacte anomenat de la victòria?
- Positivament, cree que pot funcionar bé si els dos

partits es respecten i conserven la seva  independència.

- Us presentareu a l'alcaldia de Costitx?
- En política mai no es pot assegurar res, per() en

principi és molt probable que sí.

- I tornareu a guanyar?
- Jo esper i desig que sí, perqué la tasca que hem duit

endavant, no tan sols jo sinó tot l'equip, crec que és
positiva i que el poble la reconeixerà. En qualsevol cas
l'última paraula la té l'electorat.

- I com a consellera us agradaria repetir?
- Sí, la veritat és que m'ho he passat bé fent aquesta

tasca, i crec que si passam comptes crec que el balanç
és positiu.

M. J. i T. M.

Entrevista a Maria Antònia Munar

L'Estat no es tá disposat
a cedir cap competència
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Crónica d'un judici polit
 
ic

El matí del dilluns dia 21
de gener, va tenir lloc a
l'Audiència Nacional, a
Madrid, el judici contra el
;ove picapedrer montuirer
Macià Manera i Roscar.
Aquesta és la crónica del
nostre enviat especial.

El matí del dia 21 des-
puntava l'alba a Madrid
amb un fred sec i seré; poc
a poc, pero, aniria clare-
jant i s'anava assolellant el
dia. Més d'una hora vàrem
tardar per anar de l'ae-
roport de Barajas fins a
l'Audiència, el col.lapse
circulatori era quasi total.
A la fi, sobre les 10 acon-
seguírem arribar a l'edifici
en qüestió. Ja hi havia un
nodrit grup de catalans i
catalanes, esperant, al-
guns amb senyeres, tots
enravenats de fred. La
cosa, pero, s'anava enea-
lentint, sobretot gràcies
als esforços del policies
que custodiaven l'edifici,
els quals s'esforçaven inú-
tilment per posar nervio-
sos els visitants, amb fra-
ses tan "amables i hospi-
talàries" com "fuera de
aquí, coño!" o "bájense de
la acera, joder!"; algú va
dir, "aquí no tan sols som
estrangers, també som
enemics". El matí anava
passant, ja havia arribat
tothom, de Mallorca hi
havia unes quaranta per-
sones, entre familiars, a-
mics, companys d'en Macià
i periodistes. L'espera es
feia molt llarga, 1 tensa,
perquè molts temíem que
si se seguia retardant el
judici, ja no començaria el
mateix dia. L'espera era
amenitzada per les con-
verses cordials amb la gent
venguda dels quatre punts
cardinals de la nostra na-
ció, i per una quinzena de

pallassos -ultradretans que
varen despiega'r una pan-
carta demanant la lli-

bertat del feixista
trillas, i que varen intentar
provocar al grup català
amb crits diversos. Crits
que l'únic que aconsegui-
ren va ser que la policia
per un simple cas de greu-
ge comparatiu els fes ca-
llar i plegar la pancarta,
ells varen contestar amb
frases com aquesta: "Id a
por ellos, que son los
enemigos de España". Eren
prop de les dotze quan la
policia va començar a dei-
xar entrar la gent, en
grups de sis, més de la
meitat del grup va haver de
quedar fora. Una vegada a
dins un policia prenia la
filiació, un altre escorco-
Haya minuciosament car-
teres i bosses (deu minuts
mirant una bossa en la que
només hi havia dos boll-
grafs, una llibreta 2.000
pessetes i el carnet d'i-
dentitat.), un tercer policia
escorcollava, "contra la
pared", tots els homes que
havien aconseguit entrar, i
una policia feia el mateix
amb les dones. Passats tots
els tràmits, es podia ac-
cedir finalment a la sala,
una sala partida per la
meitat per un vidre anti-
bales, una part per al
públic, i l'altre per als
jutges, magistrats i acu-
sats, amb una especie de
gábia de vidre blindat on
restava tancat en Macià,
amb el cabell llarg 1 una
mitja barba que denuncia-
ven la trista vida de la
presó. Al davant del públic,
però a l'altre part de la
sala, una taula amb tres
jutges i un secretad, a la
seva dreta una tauleta
amb els dos advocats i tot

seguit la gàbia d'en Macià.
A l'altre part, una taula
amb la fiscal i una altra
per la intèrpret i la seva
ajudant. -

El judici havia començat
amb les declaracions de
Jur! i Joan Sánchez, els
quals nezaren pPrtánver a
Terra Lliure. Tot seguit, es
va passar a prendre decla-
ració a en Macià, qui ho va
haver de fer en castellà ja
que la intèrpret traduïa
molt malament. En Macià
va negar pertànyer a Terra
Lliure, així com que el
material que segons la
policia se li va trobar ser-
vís per fer explosius. En
Macià va declarar també,
que si havia declarat que
era de Terra Lliure després
de la detenció era perquè
la policia l'havia torturat i
obligat a declarar allò.
Després es va passar a la
declaració dels testimonis:

. tres policies, que anaven
contestant a les preguntes
dels advocats amb evasives
com "no me acuerdo" o
"me remito a mi anterior
declaración"; destacarem,
pero, la resposta del tercer
policia a la pregunta de
l'advocat August Gil "¿qui-
na era la seva missió en les
diligencies?", va contestar
l'esmentat policia "se me
encomendó el hallazgo de
un zulo". Per altra part, va
declarar que no recordava
si havia participat o no en
la detenció de Manera.
Seguidament va declarar el
secretad que havia pres la
declaració a en Macià des-
prés de la detenció. I final-
ment va declarar Josep
Serra, mestre d'obres d'en
Macià, qui va destacar la
bona conducta des de
sempre del seu treballa-
dor, i va dir que en Macià

no havia falta!. mai a la
feina, llevat del mes que va
ser a Nicaragua. Josep
Serra, que va afirmar que
estava present en el mo-
ment de la detenció d'en
Macià, va dir que rúnica
violencia en aquell mo-
ment la va protagonitzar la
policia.

Una vegada escoltades
les declaracions deis tes-
timonis es va passar a la
lectura de les conclusions
per part de la fiscal, per la

qual semblava que la vista
oral no s'havia celebrat, ja
que no va variar el mes
mínim les seves anteriors
conclusions, i les va elevar
a definitives, mantenint
així la petició de 18 anys de
presó per a liada Manera i
de 8 anys de presó per a
Joan i Jun Sánchez. Per la
seva part, els advocats
defensors, tant el de Jun i
Joan com el de Macià,
considerant que cap de les
acusacions contra els seus
respectius clients havia
quedat suficientment
demostrada, varen dema-
nar l'absolució per a Macià,
Jun i Joan. El judici va
quedar vist per a senten-
cia.

A la sortida, la valoració
general era positiva, i els
advocats eren Ileugera-
ment optimistes, la mare
d'en liada, contenta per-
que havia pogut veure el
seu fill, encara que fos a
través d'aquell gruixat
vidre, es mostrava confia-
da en l'absolució del seu
fill, encara que alba gent
no es mostrava tan - opti-
mista, i preferien esperar
la sentencia convençuts
que l'estat espanyol no
reconeixeria el seu error
de tancar en Macià.
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El 21 de gener d'enguany será una fita a recordar per
totes les dones i els homes de Mallorca. Com titulà un
diari, aquest dia va tenir lloc un "judici contra l'inde-
pendentisme mallorquí" i, per tant, res no pot ser igual
a partir d'ara. Personalitzats en un jove de  Montuïri,
Maciá. Manera, ens varen posar a tots els mallorquins, rera
els vidres blindats de la Sala especial de la "Audiensia
Naci-o-ná" acusant-nos de terroristes.

Els qui per sort vàrem esser-hi, constatàrem la
persecució que els colonitzadors espanyols exerceixen,
el maltracte que donen al nostre poble "encanyonat" des
de Madrid mentre pagam desproporcionats tributs als
nostres carcellers.

Abans de poder entrar a la Sala -on tindria lloc el
judici, vàrem esser insultats i apuntats repetidament
amb les metralletes dels policies que, una vegada i una
altra, ens impedien esperar pacíficament al portal del
carrer Génova. Quasi cent persones, compatriotes dels
Sánchez i de Manera, vàrem esser insultats també per una
dotzena de feixistes espanyols amb els crits de : "Eje-
cución Terra Lliure" o "Estos son, estos son, los enemigos
de España". El mestratge, entre d'altres, de Josep Guia,
que complementa el seu ideari amb una llarga expe-
riencia, va permetre evitar qualsevol enfrontament amb
els "amiguetes" de la policia espanyola i d'Inestrillas
alhora, impedir que profanassen, amb la seva presencia,
la Sala on una fiscal espanyola acusava Manera, defensat
per un misser català.

La limitada capacitat del local va fer que més de la
meitat d'expedicionaris a Madrid quedassen al carrer. Així
i tot, per entrar vàrem haver d'esser sotmesos a un
registre minuciós a mans dels policies espanyols. Mentre
érem palpats i tractats amb imperatius, un d'aquests
policies es posava i treia un guant de goma pretenent
intimidar-nos. Pere Sampol, regidor del PSM de Montuïri,
afirmava que s'havia sentit tractat de forma humiliant
perquè el policia el va fer posar cara a la paret... i els
pagam nosaltres!. Quan entràrem a la Sala, el judici ja
havia començat amb Joan i Jun Sánchez que declararen
en català tot el temps. La seva vista, ben diferent com
es demostrà de la de Macià (malgrat la coincidencia
ideológica dels tres), va esser breu. El judici de Macià, en
canvi, llarg i dens. Les preguntes de la fiscal eren
contestades per Macià que va veure la pèssima profes-
sionalitat de la traductora de català la qual es va voler
justificar amb el desconeixement del "mallorquí".

Macià contà, fil per randa, totes les peripècies (al
darrera del públic un policia ens provocava afirmant
"mentiroso!") d'ençà de la detenció a Montuïri, passant
pel viatge a Barcelona en helicòpter, fins a les dependèn-
cies de Madrid on, just abans d'esser posat a disposició
judicial (sense el seu advocat present), va esser amenaçat
novament. Algú podría pensar que aquestes declaracions

de Macià eren inventades...peró no : Es demostrà que
havia estat torturat en el camí de Montuiri a Palma on,
fins i tot el metge forense de la policia (que sol dur moltes
diòptries) detectà cops diversos i, especialment, als llavis
i a l'ull dret. La policia declarà que Macià s'havia resistit

en el moment d'esser detingut cosa que seria radicalment
desmentida pel mestre d'obres, patró de Macià, qui com
a testimoni de la detenció va poder explicar que a cap
moment va haver-hi violencia ni resistencia...per part de
Macià. Amb aquesta declaració de mestre Pep Serra
s'acabava la coartada policial i es posaven en evidencia
moltes altres coses.

Les declaracions de tres policies (presentats només
pel número d'identificació) varen obrir encara noves
qüestions. El tercer policia, amb respostes clarament
ideologitzades, va explicar, entre altres meravelles que:

1.- Feia més de sis mesos que efectuaven un
minuciós control sobre molts de destacats militants de
partits i organitzacions independentistes. Que, arran dels
dos artefactes explosius que el mes de maig esclataren
a Mallorca (un a la delegació d'Hisenda i l'altra a Porto
Cristo) aquest control (de seguiment, intervenció telefó-
nica i de la correspondencia) es va intensificar i va donar
com a fruit (únic fruit) la detenció de  Macià.

2.- Que no sabia si els dos policies que havien
declarat abans eren membres o no del seu grup.

3.- Que "no recordava" si havia participat directa-
ment en la detenció de Macià.	 •

4.- Que recordava que havien trobat a la finca de
Macià "dos cartutxos de goma dos". Com ho sabia? "Ud
especialista de la policia" ji havia dit. Peró no, ell mai no
ho havia tocat amb les mans. No sabria descriure com
eren els cartutxos, ni es varen analitzar per veure si,
efectivament, eren de goma dos... Les grans contradic-
cions en la seva declaració i els seus constants "no me
acuerdo" els volia arreglar afirmant que es remetia a tot
el que figurava a les diligencies.

La fiscal va aficar la pota fins abaix de tot. Va cridar
com a testimoni el secretari que havia pres declaració
davant el jutge a Maciá...i va resultar  (insòlit!) que NO
havia estat present. Malgrat tot, en el moment de les
conclusions, es ratificà en la seva petició de vuit anys per
pertinença a banda armada i deu per tinença d'explosius:
devuit anys per estimar la terra!

L'advocat de Macià Manera, August Gil Matamales,
passi el que passi amb la sentencia, será recordat per la
seva claredat en l'exposició de la petició d'absolució total
i incondicional. Demostrà que s'havia lligat el judici dels
Sánchez i el de Macià només per justificar la presumpta
existencia d'una banda armada. Que per condemnar  Ma-
cià Manera de membre de banda armada calia una banda

unes armes, ambdues coses inexistents. Que, l'única
possible prova era l'auto-inculpació feta per Macià, sense
assistència jurídica, després de tres dies de tortures. En

aquest sentit afirmá que no es pot condemnar ningú per
allò que un mateix afirma (ni tan sols per les seves
simpaties ideològiques); calen proves que ho demostrin
i, en aquest cas, no n'hi ha cap. Fins i tot, s'exclamà de
la sort de Macià per haver pogut demostrar que el mes
de maig del 1989 (quan es varen fer els suposats
atemptats a Mallorca) ell estava treballant a l'estranger.
Sinó, afirmà el senyor Gil, li haurien penjat també aquests
fets. Només en el moment que es va veure que la policia

havia aficat la pota va esser quan optaren per canviar el
sentit dels interrogatoris i fer que es declarás membre
de banda armada. Quina banda armada a Mallorca? Algú
creu que vendrien per aquí a remullar-se la pantafena
o el penjaroll prínceps i princeses com lady Di? Quina
banda armada és un sol jove català de Mallorca i
mallorquí de Montuïri?

Respecte dels explosius, també el senyor Gil va de-
mostrar que no existien. En primer lloc perquè la policia
(ningú no sap per quin motiu) els va destruir sense fer-
ne una anàlisi del contingut. Manera va repetir la versió
que havia donat a la policia; els cartutxos els va trobar
a la pedrera de Montuïri tirats i els va collir per si algun
dia els havia de menester (per exemple per fer un
safareig). Una cosa tan delicada com la goma dos (a no
esser que fos deliberadament tirada per estar caducada
o inservible) havia d'estar ben controlada per l'empresa
de les pedreres, cas que s'hagués produït un robatori.
Dones, com va explicar el senyor Gil Matamalas, en aque-
lla pedrera l'únic robatori efectuat en els darrers anys
(i denunciat a la policia) va esser : una barra de torró.
Es possible que algú confongui el torró amb el terror?

El jutge donà el cas vist per a sentencia. En aquell
moment, malgrat el blindatge dels vidres, malgrat la
incomunicació física, la mirada de  Macià va poder cobrar
el coratge d'altres mirades. Allá hi havia sa mare, el seu
germà, tots nosaltres, els seus altres germans, per dir-
Ii amb un gest que no estava sol. Tots els qui hi érem,
vàrem sortir amb el dubte, amb la incertesa, sobre qué
decidirá el jutge. Però també sortírem amb la seguretat,
amb la fermesa, que amb en  Macià Manera s'ha volgut
escalivar tots els mallorquins que veuen, cada dia més
clar, com som una colònia maltractada i espoliada per
Espanya.

Els savis comentaris del membre del Comité de
Defensa de Macià Manera, Jaume Santandreu (que, per
cert, va esser un dels qui restà al carrer) són molt
entenedors: "Algú de vosaltres vol esser a un lloc on no
el volen?" o "El dia que vàrem anar amb el misser a can
Macià, vaig demanar-li a son pare si alguna vegada
n'havia vista cap, a Montuïri, de banda armada... Sí -
em contestà- el dia que varen venir a cercar el meu fill!",
o quan recordava aquell graffitti que havíem vist plegats
en entrar a Madrid: "catalanes, no hableis el español"

Ara, com un anunci que es publicà, hem de cridar tots
ben fort: Tornau-nos en Macià! I, els qui puguin, per poder
atendre el cost del misser (avui per Macià demá per tu
mateix), que aportin qualque cosa en el compte de LA
CAIXA, agencia 0011 (carrer Colon-Cort) núm. .15006/72

Pensau que qui deixa condemnar un innocent mata
el seu poble!	 Tomeu Mestre

¿ludid a Maca Manera

No confondràs el terror amb el torró!

g3a r - <Aislo ura nle

mollscierew
CARRER GRUA, 6

LA RIBERA



Eren moltes les persones que varen anar fins a
Madrid per assistir al judici.

L'advocat de Macià, August Gil junt a la mare i un germà de Macià.
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Cronologia d'una
detenció
* 19 de juliol de 1989: La
policia detén sis persones
a Figueres, tres d'elles,
Joan Sánchez, Dolors Bo-
lancé i Jun Sánchez in-
gressaran posteriorment a
presó, acusats de pertà-
nyer a Terra Lliure.

* 21 de julio!: El picapedrer
Macià Manera i Roscar,
montuirer de 24 anys, és
detingut al seu lloc de
feina.

* 22 de juliol: La policia fa
saber que ha trobat un
"zulo" a una finca de
Montuïri. La policia afirma

que aquest s'ha pogut tro-
bar gràcies a la declaració
de Macià.

* 24 de juliol: Iba Manera
ingressa a la presó madri-
lenya de Carabanchel.

* 31 de desembre: Es fa a
Ciutat, amb motiu de la
Diada de Mallorca, una
manifestació amb el lema
"Llibertat Macià Manera i
companys" que compta
amb una nombrosa parti-
cipació.

* 4 de febrer de 1990: Macià
realitza una vaga de fam

per demanar el seu trasllat
a una presó catalana

* 21 de juliol: Coincidint
amb el primer aniversari
de l'empresonament del
picapedrer de Montuïri, es
publica a la premsa local
un manifest signat per la
práctica totalitat d'orga-
nitzacions de l'esquerra

alternativa de Mallorca
exigint l'immediat allibe-
rament de Macià Manera.

* 24 de desembre: Es pre-
senta públicament el
Comité de Defensa de
Macià Manera, encapçalat
per Josep Maria Llompart,
Jaume Santandreu i Antoni
Serra. El Comité convoca
una manifestació per dia
31 de desembre.

* 31 de desembre: Més de
mil persones es manifes-
ten pels carrers de Ciutat
reclamant la llibertat per a
Macla Manera.

* 8 de gener de 1991: L'A-
juntament de Montuiri
elabora un document en
qué mostra el seu suport a
Macià Manera. També s'a-
corda trametre el docu-
ment a l'Audiència Nacio-
nal, on será jutjat Macià.

* 18 de gener: Se celebra a
Montuïri un acte de soli-
daritat amb Macià Manera,
al qual assisteixen unes
500 persones.

* 21 de gener: Se celebra la
vista oral a l'Audiència
Nacional, a Madrid, amb
l'assistència d'uns 40 ma-
llorquins. El judici queda
vist per sentencia.

Una vegada més vàrem
poder ser testimonis de
per on es passen l'estat de
les autonomies i l'ofi-
cialitat de la llengua cata-
lana els representants de
l'estat espanyol. Aquesta
vegada va ser a l'Audiència
Nacional, en el judici con-
tra el picapedrer montui-
rer Macià Manera, qui da-
vant la impossibilitat de
l'Audiència per trobar un
traductor o traductora que
entengués el mallorquí va
haver de declarar en cas-
tellà, cosa que el podia
perjudicar molt, si tenim
en compte que Macià está
avesat, com a bon mon-

tuirer, a expressar-se en
mallorquí sempre, i si te-
nim en compte que el jove
es jugava devuit anys de la
seva vida, devuit anys de
podrir-se en una freda
presó espanyola. La cosa,
doncs, no tenia cap gràcia,
ni tan sols pot considerar-
se una anécdota, s'ha de
considerar una nova gal-
tada a tot Mallorca, una
nova agressió de l'estat
contra el conjunt del poble
mallorquí. Una vegada més
ens hem de demanar: ¿que
tenen de nostres unes ins-
titucions que no ens ente-
nen?

T. M. F'.

Ser independentista
no és cap delicte

Davant els continus intents de criminalització de tot
el que signifiqui oposició al sistema en general i de
l'independentisme en particular, per part d'alguns mit-
jans de comunicació, les persones militants d'aquestes
idees, ens veim en l'obligació de defensar-nos, i
d'explicar les coses tal i com són. Ser independentista vol
dir voler la independencia de la nostra nació, és doncs
una opció política, tan respectable, demócrata i solidària
com les altres. Qué és, dones, el que fa por de
l'independentisme? El que realment fa por és que el
nostre projecte implica un canvi molt gros, i potser molts
dels que avui viuen de la política, que estan "a dalt",
caurien, perdrien poder i influencies o, evidentment,
doblers. Es per tot això que aquesta gent intenta per tots
els mitjans al seu abast impedir la tanmateix inevitable
ascensió de l'independentisme. Els independentistes
rebem agressions contínuament, s'intenta criminalitzar
la nostra lluita, i confondre'ns amb terroristes. Convé
recordar que la gran majoria dels actuals dirigents
polítics de l'estat espanyol també han estat tancats a la
presó i maltractats per la policia, encara que la gran
majoria no se'n recordin, o no vulguin fer-ho. Potser
algun dia les persones que ara son detingudes per aferrar
cartells, per cremar una bandera olímpica, per llençar
cohets a l'aire, o simplement per tenir unes idees, seran
els dirigents del demà. Qui sap?

Torneu Martí

A l'Audiencia no entenen
el mallorquí
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BRASILIA
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Tot
controlat

Poc abans d'acabar
l'any 1990 es feia conèixer
l'avantprojecte de llei pre-
parat pel ministre
d"Interior" del Govern
espanyol. Aquest projecte
és clarament repressiu i
está en la línia d'altres
intents de tenir tots els
ciutadans controlats, com
el nou carnet d'identitat o
el NIF. Però aquesta vegada
el control pretén ser abso-
lut: l'avantprojecte del
ministre Corcuera pretén
donar Ilicéncia a la policia
per detenir qualsevol per-
sona sense haver de donar
explicacions a ningú; la
policia podrá entrar als
domicilis particulars, sen-
se necessitat de permisos,
sempre que vulgui; es
podrá mantenir detinguda
una persona durant sis
hores sense informar a
ningú. Si el projecte arriba
a ser llei tothom será sos-
pitós, la policia podrá
aplicar el vell axioma fei-
xista que diu que tothom
és culpable mentre no es
demostri el contrari. El
PSOE ha triat una vegada
més la via de la repressió
contra la delinqüència, en
lloc de millorar les condi-
cions de treball i intentar

millorar el nivell de vida.
Será que la policia no está
només per agafar lladres i
xoriços?

Andreu Sans

Els porcs
i els
números
Aquesta carta va ser en-
viada a la redacció del
diari "EL DIA-16" en res-
posta a una carta que va
publicar l'esmentat diari,
titulada "Macià Manera i
els números" firmada pel
gonella Lluís Cerdó. La
carta no va ser publicada
pel diari.

No fa gaire, podíem
llegir a la premsa que un
porc havia mort per una
sobredosi. El dia 7 de gener
d'enguany, a la secció de
cartes al director, podíem
llegir com un altre porc,
aquest tan espanyol que li
diuen "cerdo", es dedicava
una vegada més a aprofitar
aquesta secció deis diaris,
per dir mentides i provo-
car la gent de bé. Dia 31
l'esmentat animal devia
haver pres una dosi molt
forta de qualque substàn-
cia narcótica, perquè se-
gons ens diu va anar a

veure la manifestació que
demanava la llibertat d'un
picapedrer de Montuïri
tancat a una presó de Ma-
drid; i l'individu en qüestió
afirma, ho arriba a jurar!,
que no hi havia ni cent
persones a la manifestació.
Al.lot, fes-t'ho mirar, per-
qué tu tens un problema
molt greu, o de vista, o de
segons quins vicis que et
perjudiquen a l'hora de
comptar, perquè posar en
dubte les xifres donades
per professionals de l'al-
tura de Francesc Seguí,
José A. De Haro, Juan Riera
Roca o A. Manresa, és un
problema molt greu de
desconnexió de la realitat,
i un insult i un escarni a
aquests bons professio-
nals. Idó ja ho saps, pots
venir com sempre a donar
color a les nostres mani-

festacions, amb la teva
cara de betzol al.lucinat,
però per favor no prenguis

res que et pugui desorien-
tar de tal manera. I re-
corda, si beus, no menis!

Tomeu Martí

Jaime
Ramón
Alzó d'aquest decret que re-
gula l'ús del mallorqJí per part
dels alts càrrecs del nostre
govem balear me pareix una
bona_ pensada. Perquè feria
pardal que el President Cañe-

Ilas no fes una estirada d'ore-
Iles en els seus consellers
que acostumen a parlar
sempre en públic en castellà
simplement -perqué se pen-
sen que fa més fi. Per attra
part, aixó que diu avui diu-
rnenge el vostre articulista
Jaime Ramón de falta d'ètica,
de traiciona, de delictes d'in-
costitucionalttat i d'altres her-
bes ho duu mott mal entès.
Perquè si la nostra Ilengua
mallorquina mos és pròpia,
això vol dir que no ha menes-
ter cap crossa d'altra !lengua
per circular per aquest món
dels impresos per triplicat.
Res més faltaria que tallássim
les ales a qui encara no ha
pres el vol.
Cotau Muto« Seguí.

Cartes al director
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Festa de l'Estendard

Homilia pronunciada a la seu de Mallorca
Senyor Bisbe, Capítol de la Seu, germans preveres

concelebrants, autoritats civils i militars, germanes i
germans tots:

La festa de l'Estendard és una celebració entranyable
i plena de ressonància histórica per a la nostra Ciutat de
Mallorca.

Avui, 31 de desembre de 1990, som encara el que
començaren a ésser el 31 de desembre de l'any 1229. Set-
cents seixanta-un anys ens separen d'aquella memorable
gesta del rei Jaume I. La transfusió de sang, cultura i
religió que va fer aquell gran monarca a la Mallorca
musulmana avui encara ens agermana amb els pobles del
Principat.

Una de les primeres preocupacions del rei conque-
ridor fou la restauració de l'Església i la repoblació de
l'illa. Aquests dos elements constitueixen la base de la
societat illenca, configurada segons el model de la
Cristiandat medieval. L'Església de Mallorca, per aquest
fet, será coextensiva amb la societat illenca. Vila i
parròquia seran gairebé sinònims.

Avui és per a tots nosaltres un dia de retrobament
i d'aprofundiment en la nostra identitat de poble que té
una llengua, cultura, història i personalitat ben diferen-
ciada que estiman de debò i que volem cultivar cada dia
més.

Avui és també un dia ple de records històrics que ens
conviden a l'agraïment profund, a la convivencia pacífica
i democrática i a la germanor sincera.

Una festa com la d'avui ens estimula a tots a
redescobrir les arrels d'un dels més importants i decisius
capítols de la nostra història. I quan tornam a les arrels
de la nostra història ens sentim més persones, més poble,
més comunitat cristiana.

Som fills d'un poble amb memòria, amb memòria
histórica. I un poble amb memòria és una plasmació viva
d'una manera d'ésser, de fruir, de patir, d'imaginar, de
creure, d'esperar i d'estimar. Es molt trist formar part
d'un poble sense memòria. Un poble sense memòria
histórica és una simple agrupació d'individus sense punts
de referencia comuns, sense cap tipus de passat que els
vinculi a uns sofriments i a unes alegries compartides,
sense l'apreci per una llengua materna que sigui
l'expressió més profunda del bategar del seu cos.
Nosaltres colem ésser fills d'un poble que sí té  memòria
histórica, que avui sap recordar amb gratitud el seu
passat, vol viure amb realisme el moment present i
desitja projectar el seu futur amb dignitat.

Avui és un dia ben apropiat per a meditar el significat
profund d'aquelles emblemàtiques paraules del gran
poeta mallorquí i canonge d'aquesta Seu de Mallorca, Mn.
Miguel Costa i Llobera: Siau qui sou! No es pot dir més amb
tan poques paraules. L'any 1905, Costa i Llobera, en la
seva poesia lírica titulada Als joves, escrivia:

Siau qui sou; mes no atiant vells odis
de raga, ni amb emfàtiques
declamacions lloant tot lo que és vostre,
fins les mateixes úlceres
Siau qui sou; mes no us tanqueu, ombrívols,
dins una llar histórica	 .	 .
sens horitzonts. Volau sobre les terres
enfora, amunt, com l'aguda!
Siguem qui som! No oblidem maiel nostre passat tari

ric en història, en cultura i en fruits de genuina'
humanitat i de profunda santedat, però tampoc ens hi
tanquem ombrívols. Visquem amb realism'e el mórnent
present, reconeixent amb sinceritat els nostres valors i
els nostres defectes. Mirem amb confiança el futur, un
futur més just, més humà i més cristià que volem
construir junts.

tots ens devem al poble: autoritats centrals, auto-

nòmiques, municipals i Església. Tots junts, però a
diferents nivells, i sempre respectant escrupolosament la
própia autonomia en els nostres respectius camps, hem
de ser servidors del bé comú. I el bé comú és un concepte
ètic, emimentment dinàmic, que significa aquell conjunt
de condicions que fan possible el desenvolupament
integral de tota la persona i de totes les persones d'una
comunitat civil. En aquest punt essencial del bé comú
podem coincidir tots: creients i no creients, membres
d'un partit i d'un altre, autoritats civils i religioses. Quan
som realment sincers amb nosaltres mateixos i de veritat
volem fer qualque cosa valuosa per al nostre poble,
coincidim tots amb la noció de bé comú i ens esforgam
per a crear aquell conjunt de condicions que de veritat
poden fer créixer i madurar el nostre poble en benestar
material, en humanitat i en valors morals. Tot quant
facem pel bé comú del nostre poble és el que de veritat
aquest ens sabrá agrair. El poble el que no perdona és
l'acaparament egoístic dels seus dirigents.

El darrer decenni del segle )1 será apassionat i
exigirá treball, intel.ligència, imaginació, seny i serenor.
Deu anys tan sols ens separen d'un nou mil.lenari.
Treballem junts, sumem forces per a fer una Mallorca més
humana, més neta (més ecológica) i més solidaria. Es una
meta que val la pena. Es un projecte engrescador que
demana unió de forces i suma de voluntats decidides.

Apreciades Autoritats democràticament constitui -
des!, l'Església de Mallorca us fa sincer i humil oferiment
de col.laboració per humanitzar la nostra societat, i això
no vol dir cap manera que ella vulgui imposar la seva ética
cristiana a tota la societat mallorquina, però si la vol
oferir amb generositat perquè l'ètica civil, tan necessària
per a tots, sigui més profunda i dinámica. A tots ens
interessa que la nostra societat sigui més auténtica, més
justa, més solidaria, més humana. I en aquesta tasca la
fe cristiana hi pot fer una aportació molt valuosa. La fe
cristiana, sincerament viscuda, no té tan sols un valor
espiritual sinó també un valor humanitzador. L'esperit de
l'Evangeli de Jesús és un esperit lliure i alliberador que
pot aportar molts de graus d'humanitat al nostre poble
i per això l'Església el vol oferir sense cap complex, amb
tota naturalitat i en gran generositat. L'Església fundada
per Jesús vol el bé de l'home en totes les seves dimensions
i quan actua en aquesta direcció no vol entrar en
concurrencia amb el poder civil. Aquest és  autònom i té
consistencia pròpia. La missió de l'Església vol aportar al
nostre món modern: obertura a la trascedencia, arrels
d'humanitat, sentit i, en definitiva, "ánima". L'Església ha
de conviure en pau amb el món modern, però sense estar
a mans plegades, oferint-li les energies de la fe i de
l'amor que el Crist ens ensenya i ens dóna.

El Papa Pau VI deia: "L'Església és una llar religiosa
que dialoga amb la societat democrática, a la qual ofereix
la fe". L'Església ha d'oferir sentit trascendent i huma-
nitzador a la nova Europa democrática que fa poc acaba
de sortir de l'Acta de París i a la vegada ha de treballar
perquè aquesta Europa no quedi egoistament tancada en
ella mateixa, sinó perquè s'obri solidàriament vers el
Tercer Món on diàriament mils de persones moren de fam.
No oblidem que el nou nom de la pau és el desenvolu-
pament solidari dels pobles pobres de la terra. L'Església
no vol una pau ficticia que amagui els problemes i ignori
els mecanismes deteriorats que és necessari reconstruir, 1
'sinó més aviat :una pau recolzada en la veritat en lá
justicia, en el reconeixeMent integral dels rets de la
I:persona humana i en el diáleg.

La festa de l'Estendard que avui, darrer dia de l'any,
celebram és una diada ben apropiada per recordar amb
gratitud la saviesa, la bondat, el seny i el dur treball de
tants d'avantpassats nostres que forjaren la história, la

cultura i la identitat del nostre poble mallorquí. Podríem
dir d'ells emprant les mateixes paraules de la primera
lectura que hem escoltat en aquesta celebració: "El seu
bé persistirá en els descendents i es propagará en els fills
dels seus fills... El seu record durará per sempre, la seva
glória no será mai oblidada i el seu nom es mantendrá
viu a cada generació".

Construim un futur digne de tan gloriós passat i
perquè sigui un futur ferm i sòlid fe-m'ho damunt la roca
com deja l'Evangeli d'avui, és a dir, cercant, com ens
aconsellava Sant Pau a la segona lectura, "tot allò que
és veritat, respectable, just, net, amable, de bona
reputació, virtuós i digne d'elogi".

L'Església de Mallorca, malgrat els seus mancaments
i infidelitats, ha procurat estar sempre prop del poble i
ha treballar decididament a favor de la seva llengua,
cultura i identitat diferenciada. I ho vol continuar fent
mitjançant un diàleg fecund que sempre ha d'existir
entre la fe i la cultura, perquè com diu el Papa Joan Pau
II, "una fe que no es fa cultura és una fe no plenament
acollida, no totalment pensada, no feelment viscuda".

Tots els qui avui participam en aquesta Eucaristia
tenim responsabilitats cíviques. Unim les forces, mirem
més el que ens uneix que no el que ens separa.  Construïm
ponts de diàleg. Si ho feim així, el poble mallorquí en
sortirà guanyant. Deixem endarrera desconfiances mú-
tues i treballem junts per al "bé comú" del nostre poble.
Es una noble tasca que val la pena!

Joan Bestard i Comas
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Les noticies sobre Lituania s'han vist durant aquests
dies completament eclipsades pel conflicte bél.lic que
s'està desenvolupant al gol Pèrsic. Se suposa que aquest
esclipsament continuará mentre continuï el conflicte del
Golf. Malgrat tot, ens han arribat imatges colpidores de
la intervenció de l'exèrcit soviètic a Vilna, capital de la
nació. I també hem vist com els lituans es mobilitzaven
massivament apetició del president Vitautas Landsbergis
per defensar les seues institucions nacionals. Naciona-
listes lituans han fe (i encara hi continuen) pinya al
màxim òrgan representatiu de la nació, és a dir, el
Parlament, per impedir que les forces d'ocupació estran-
geres arribin a prendre'l.

Hi ha, enmig d'aquest conflicte, un detall que ens ha
cridat poderosament l'atenció: l'episodi més sagnant de
la intervenció militar a Lituania s'ha produït durant
l'ocupació de la televisió lituana. En les esmentades
accions moriren tretze persones i hi hagué un centenar
de ferits. Les xifres ens forneixen una dada prou
significativa sobre la importancia que té el control dels
mitjans de comunicació a l'hora d'impedir l'exercici més
elemental dels drets democràtics. La televisió lituana ha
estat un element de difusió i de cohesió i expressió pel
que fa a l'opinió pública del país. Resulta, per tant, un
element incòmode per al poder rus. L'exercici de la
llibertat d'expressió va sempre en contra de la voluntat
repressiva que topa amb les aspiracions generals d'una
població.

La justificació de la retallada drástica de la llibertat
d'expressió a les Repúbliques bàltiques es basa en el fet
que els mitjans de comunicació constitueixen un element
d"incitació a la rebel.lió" i, en conseqüència, resulta
necessari fer-los callar per tal de mantenir la pau social
i l'ordre establert pel poder central rus. La pregunta que,
des del respecte a la decisió democrática d'aquestes
repúbliques de constituir-se en nacions independents,
ens hem de formular és quin tipus de rebel.lió es fomenta,
posem per cas, des de la televisió lituana, si aquesta el
que fa és recollir els desigs i les aspiracions de la immensa
majoria de la població del país. Es pot hom rebel.lar
contra les pròpies decisions a partir d'una decisió
idéntica a la pròpia? No es pot concebre un absurd de
majors proporcions!

Una altra dada important és que s'ha atiat, des dels
-òrgans centrals del poder rus, l'organització dels russó-
fons que viuen a Lituania en contra de la decisió
majoritària d'independència del país. D'aquesta població

n'ha sorgit un comité anomenat "de salvació Nacional"
que pretén que, mitjançant l'acció de  l'exèrcit, es restauri
el poder soviètic a l'esmentada república báltica. Atenció!
Cal que, des de Catalunya i des de les altres nacions sense
estat amb un important contingent immigratori proce-
dent de la nació dominant, prenguem bona nota de la
facilitat amb qué, segons les ocasions, es pot atiar
aquesta població en contra de les decisions preses
democràticament.

Una tercera dada ens omple de tristor. Lituania
desperta l'entusiasme de la immensa majoria dels
independentistes de nacions sense estat arreu d'Europa
--començant per nosaltres, els catalans-- perquè ha
representat la demostració més palesa que la voluntat del
poble pot triomfar sense haver de recórrer a la violencia
i a l'ús de les armes. El carácter fort i seré d'una població
lituana amb un objectiu clar d'organitzar-se per ella
mateixa semblava haver resultat suficient per constituir
realment una república independent. Si Lituania acon-
seguia la seua plena independencia nacional sense que hi
hagués un ús sistemàtic de la violencia, una nova
esperança s'obriria per a totes les nacions d'Europa que
estan en procés de constituir-se en estat. Realment, a
Lituania ens hi jugam tots molt.

La intervenció de l'exèrcit soviètic a Vilna ja ha
arrancat els primers comentaris de boca dels indepen-
dentistes que defensen vies conflictives cap a la indepen-
dencia: "Ho veis?, diuen, veis com és impossible que un
estat constituït que actua com a força ocupant en una
nació sense estat accepti la decisió presa majoritària-
ment pels ciutadans d'aquesta de separar-se'n?"

Mentrestant, la Comunitat Europea i els Estats Units,
tan diligents a l'hora d'intervenir a Kuwait (país produc-
tor d'abundant petroli), s'han limitat a condemnar
retòricament la intervenció russa, per() no han pres cap
tipus de mesura per obligar l'exércit sovietic a retirar-
se d'una república que, tal com ha expressat repetida-
ment, no el vol sobre el seu territori nacional. No es pot
passar tothom pel mateix sedas!

Finalment, podem estar segurs que, després de veure
com el Premi Nobel de la Pau 1990 envia els tancs a
aixafar la voluntat popular expressada democràticament,
no hi haurà cap autèntic pacifista que, en el futur, accepti
aquest desprestigiat guardó.

Bernat Joan i Marí

Editorial de la revista es Saig,

d'Algaida

La direcció i la redacció d'Es Saig sempre hem
mantingut una actitud de diàleg, de tolerancia i de
receptivitat de qualsevol credo, ideología, opinió o
tractament del tema que fos; tothom ha pogut dir el que
millor li ha semblat sense que la nostra censura li
prohibís o retallás cap paper. Només en una cosa hem
estat inflexibles: qui volgués col.laborar havia de fer-ho
en català. Hem respectat, això sí, el registre adoptat:
culte, estàndard, dialectal...; totes les formes són per a
nosaltres igual de valides; és més, aquesta varietat és una
prova de la vitalitat de la nostra llengua. Pobra d'aquella
que només té un registre culte o el registre popular! O
d'aquella que estableix un divorci radical entre ambdós
registres.

En cap moment ens hem penedit de la decisió
adoptada inicialment. Per una part, els fets, l'acceptació
que ens atorgau, demostren que no anàvem errats: per
altra banda, la situació en qué es troba la nostra llengua
confirma la necessitat d'una postura combativa i intran-
sigent sobre aquesta qüestió. Les campanyes de norma -
lització, l'extensió de l'ús del català a les escoles, la
cooficialitat --teòricament a tots els nivells-- del català
amb el castellà, la utilització, total o parcial, a qualque
mitjà de comunicació, tot això sembla que hauria de
significar un reforçament dins la nostra societat del
català. Però la realitat és una altra; diguin el que diguin
certes enquestes i certs "entesos", el fet és que l'ús
normal i habitual de la nostra llengua disminueix,
sobretot entre els joves; i és que una llengua necessita,
per sobreviure, "esser necessària", que els integrants
d'una societat siguin conscients que els resulta impres-
cindible per a la comunicació diaria, per a la promoció
social i laboral, per poder conviure amb cada un dels
membres d'aquella comunitat. I tots sabem que estam
ben lluny d'aquesta situació.

Per això Es saig fa deu anys que treballa, modesta -
ment, per aconseguir aquest ús "normal" de la nostra
llengua. Molts dels qui ara llegiu habitualment la revista,
teníeu problemes fa deu anys per fer-ho; i la culpa no
era vostra. El que voldríem seria que aquests coneixe-
ments que heu adquirit vos fessin estimar-la més i lluitar
per ella. Això suposa una actitud ferma davant aquests
senyoretxos importats que ens arriben de fora i davant
els renegats de rala autóctona que es passen --
sistemàticament o a la més petita excusa - - a una
llengua forastera, introduïda per la força o "mañosa-
mente" amb la intenció declarada de suplantar la que ens
és pròpia.

Potser trobeu que ens guanya el pessimisme; els fets
demostren que motius de pessimisme no en falten. Ara
bé, seguirem treballant i vos podem assegurar que Es Saig
será en català, o no será.

Lituánia i e is mitj
de comunicació

ans En català! Clar que sí
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El dia 1 d'octubre de 1990, TVE-2 va iniciar una nova
etapa en la qual s'emeten unes quaranta hores setmanals
de programes en català. Aquests programes no s'emeten

Espipellades
* Aquesta passada quinzena vàrem estar donant voltes
per la barriada de Bons Aires-Blanquerna, una de les
coses que més ens va sorprendre va ser la quantitat de
tendes d'herbes que hi ha per allá.

* El "Diario de Mallorca" publicava el passat dia 13 de
gener un escrit d'un personatge que sortia retratat, amb
una cara de fatxa ensumant merda que no es pot
aguantar i de nom Jaime Ramon, criticant el decret de
Normalització Lingüística i insultant la consellera Munar.
en llegir-lo vaig recordar aquella cançó del grup de rock
Bars, que diu: "Ramon, ets un mamon".

*

* Aquestes són les pèrdues de les cadenes privades de
• lelevisió: Canal Plus i Tele 5 uns 4.000 milions, i Antena-
3 més de 5.000 després d'aquestes xifres cree que sobren
els comentaris.

* * *

* En Bartolome Sancho Morey, president del Casal
d'Amistat Cuba-Mallorca, secretad general del PASOC-
Balears i un dels comunistes més espanyolistes de
Mallorca, se'n va a viure a Cuba, que així com estan les
coses en el món comunista, deu ser una especie de
paradís. Ja era hora!

* Ens vàrem assabentar l'altre dia que el boig que va
entrar fa prop d'un any a la Conselleria de Cultura, armat
amb un ganivet de considerables dimensions, era ni més
ni manco, el conegut terrorista Jaime Martorel, a part
d'insultar tothom, com ja varen informar els diaris, va
agredir la cap de premsa de la Conselleria. I encara va
a lloure!

a les illes balears, on són substituïts per la programació
que, des de Madrid, es fa en llengua castellana. Davant
aquest fet, i analitzada aquesta programació, volem
manifestar els punts següents:

a) Consideram que quaranta hores setmanals de
programes en català suposa una oferta quantitativament
molt important; i més encara quan:

- aquesta programació incideix sobre un entorn
televisiu en el qual la llengua catalana té una presència
molt minvada;

- aquesta programació s'ofereix a hores de máxima
audiència i amb productes susceptibles d'interessar el
gran públic.

b) Els programes que s'emeten en català són d'una
'qualitat remarcable i de cap manera no es pot afirmar
que només tenguin interés per als espectadors del
Principat. Més encara: si es compara la programació que
es rep a les illes Balears amb la que s'ofereix al  Principat
es pot arribar a la conclusió que la segona seria de molt
més interés per als espectadors de la nostra comunitat.

c) Consideram que els paràmetres pels quals s'ha de
regir la televisió pública no són els mateixos que han
d'orientar les televisions privades. Creiem que és funció
dels canals públics realitzar una tasca educativa sota
l'orientació de la Constitució. En aquest sentit cal
esmentar que l'article 149-2 de la Constitució Espanyola
assenyala que l'Estat facilitará la comunicació cultural
entre les comunitats autònomes. Així mateix s'assenyala
l'obligatorietat dels poders públics de respectar i
protegir les llengües oficials diferents del  castellà.

d) Consideram que la recepció dels programes en
català de TVE-2 ajudaria a complir el dret dels ciutadans
d'aquestes illes a rebre informació en català; dret que
s'ha de garantir segons l'article 29-1 de la Llei de
Normalització Lingüística.

e) Consideram que la recepció dels programes en
català de TVE ajudaria a fer realitat els principis que
s'assenyalen a l'Estatut de la Rádio i la Televisió (Llei 4/
1980). Cal tenir present que l'Estatut de RTVE s'ha
d'interpretar i aplicar d'acord amb els criteris de
respecte, promoció i defensa dels valors de l'ordenament
constitucional. I entre aquests valors hi ha él pluralisme
lingüístic, ja present al preàmbul de la Constitució, al seu
article 3-3, i a més a més, específicament, l'article 20-
3 que, en parlar dels mitjans públics de .comunicació
social, palesa una vegada més el  propòsit de respectar
el pluralisme de les diverses llengües d'Espanya.

Dr. Josep Antoni Grimalt Gomila
Dr. Gabriel Janer Manila
Dr. Jaume Sureda Negre

Follim Follam.

Notes musicals (6)
26.Com va penya? Tot controlat? Doncs començarem amb
un èxit, el que está tenint, tant de públic com de crítica,
el polifacètic Raphel Pherrer a Barcelona. Ha fet diverses
actuacions per la capital i ha triomfat. Enhorabona!

27. Més èxits, una vegada més hem de parlar de "El Tec
i la Teca II" perqué ha superat totes les previsions de
vendes. En les tres primeres setmanes se'n vengueren
21.000 cópies, xifra que fa esperar que el volum total de
vendes pugui arribar a ser récord absolut en la  història
de la música catalana. Herh de destacar que els qui
vulguin comprar-lo en compact-disc també poden fer-
ho perquè ja ha sortit.

28.Atenció! El grup de rock manacorí Ocults, está a punt
d'enregistrar el seu segon elapé. Encara está per decidir
el títol, però ja hi ha data per entrar als estudis, el dia
4 de febrer. Uns dies abans, concretament el dia 1 de
febrer, actuaran juntament amb Tots Sants, un altre dels
grups de la moguda manacorina, en un gran concert en
favor de la normalització lingüística, organitzat pel
seminari de catalá de l'institut " Mossèn Alcover". Un altre
projecte dels Ocults és fer un vídeo-clip que realitzarà
la Universitat de les Illes Balears.

29. I ara, recomanacions. Per aquesta quinzena us
recoman un disc autènticament brut, es tracta de
"cançons porques" del grup Follim follam, que sota la
imatge d'una cándida coral, treuen a la llum les més
increïbles i porques rimes de la música tradicional dels
Països Catalans, i també alguna de fora. En fi, un disc per
escoltar qualsevol nit d'hivern mentre ens encalentim els
cossos... Amb una estufa, alerta!

30. I per acabar aquesta dosi quinzenal de ritme, una altra
recomanació. Aquesta vegada però no és un disc, aquesta
vegada us recoman un programa de ralo i un de televisió.
El de ràdio es diu "Catacrac" i surt a les ones de
Catalunya belio, la ràdio nacional de Catalunya, cada
dissabte al migdia. El programa de televisió es diu "Oh,
no!" i surt per la petita pantalla els dissabtes al matí. Amb
aquests dos programes teniu marxeta assegurada!

Tomi Disqueta

La UIB realitza un informe sobre
la programació en català de TVE
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A la barriada de Bons Aires-Blanquerna la normalització
lingüística fa bona via, cada vegada són més els
comerciants que retolen la seva botiga en  català.
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Conversa amb la presidenta
de l'Associació de Veïns de
Bons Aires-Blanquema

Joana Homar empleada de la Conselleria de Cultura
del Govern Balear, membre de la comissió interdeparta-
mental de la Dona, és des de fa tres anys presidenta de
l'Associació de Veïns de Bons Aires - Blanquerna. Se la veu
apassionada i amb moltes ganes de fer feina, afirma que
l'associació que presideix es pot considerar nova, ja que
tres anys són molts pocs per una associació de veïns.

- Tot i ser una associació molt jove, té una història...
- Si, com ja he dit l'associació té uns tres anys, però

fa deu anys que en funcionava una altre, que es va
dissoldre, i un petit nucli de gent  vàrem ser els que la
vàrem fer ressorgir, ara comptam amb un bon nombre
de socis i fins i tot un petit local social.

- I organitzau moltes activitats...
- Si, ara mateix tenim en marxa cursos de mascares,

costura i confecció, cuina... Hem organitzat per primer
cop les festes, unes festes que han estat les millors en
molt dels darrers anys, amb actuacions de Foc i Fum,
Tomeu Penya, Xesc Forteza, i amb molta participació
popular.

- Parlem de problemes, que passa amb l'antic
excorxador?

- El que passa és que no entenem la postura de
l'ajuntament, no entenem perquè que a una barriada
mancada d'espais verds i de centres culturals s'hi vulguin
fer més espais comercials. No entenem com dels 13.000
metres quadrats que ocupa l'antic excorxador, només

se'n dediquin 1.500 a espais culturals. Criticam també que
a una barriada on hi ha més de 400 comerlos, se'n vulguin
posar 400 més.

- Quins altres problemes té la barriada?
- .Com ja he dit, el barri está molt mancat

d'instal.lacions culturals i esportives; a part tenim altres
problemes con el de la inseguretat, cada vegada són més
els veïns que ha hagut de blindar les portes. Jo cree que
el problema és que ve gent de fora, sense feina, i roben;
també cree que el problema de la delinqüència está
íntimament lligat al de la droga. Altres problemes són el
de la brutor als carrers, això crec, pero, que és causat
per la manca de civisme d'alguns  veïns. Existeix el

problema de les rates, a causa de la proximitat de
l'excorxador, un altre problema és la quantitat
d'accidents que hi ha a la cruïlla entre els carrers
Bartomeu Pou i Blanquerna. Un altre problema són les
faroles del carrer Blanquerna, abans els arbres tapaven
la Ilum que feien, vàrem aconseguir que les canviassin per
unes de més baixes, per() aquestes que han posat ara fan
pena.

- Les relacions amb el rector no són gaire bones,
sembla...

- Bé, la veritat és que hem tengut alguns problemes;
ell duia les festes, i es pensava que nosaltres no seríem
capaços de muntar-les, i ha quedat demostrat que hem
fet les millors festes dels darrers anys.

Conversa amb Miguel Ore!!
Sureda, rector de la  parròquia
de Santa Catalina Thomás

Miguel Ore!! i Sureda, ex -vicari episcopal és el rector
de la parròquia de Santa Catalina Thomás des que va
deixar la vicaria episcopal després d'haver-hi estat els
sis any preceptius. Des de fa més de tres anys és doncs
els responsable máim d'una de les parròquies amb més
participació i col.laboració laica.

- Senyor Orell, la vostra és potser la  parròquia més
organitzada i participativa de Ciutat.

- Possiblement sigui "així, tenim molta col.laboració
de fidels, a l'oficina, cada dia de la setmana tenim una
persona diferent que atén les visites, telefonades, etc.
Tenim en marxa un servei de guarda-roba, a part de
molts altres serveis que oferim a totes les persones
interessades.

- Quins són aquests serveis?
- Feim catequesi per a infants i per a confirmació,

tenim un grup d'estudi de l'Evangeli, que és reuneix cada
quinze dies amb la voluntat d'aprofundir en l'Evangeli.
Enguany ha començat a funcionar un equip de matrimo-
nis, que té dues vessants, una d'educació dels fills i l'altre
de diàleg de la parda. Tenim un rup de liturgia. Der a

preparar i animar les celebracions. Funciona també un
grup de joves, que fan moltes activitats, com revisió de
vida, guitarra, teatre, excursionisme, club d'esplai, etc.
Tenim també coral parroquial, llar de la tercera edat i
comissió d'economia.

- Va ser molt dur el canvi de Vicari episcopal a rector
de Santa Catalina Thomás?

- No, jo ja havia estat els sis anys que em tocaven
a la vicaria, i ser rector era començar una nova etapa.
Em vaig trobar, això sí, amb problemes de gent drogada,
que venien a punxar-se a la porta de l'església. La solució
va ser canviar-los l'hàbitat, vàrem remodelar l'entrada
a l'església, vàrem posar barreres i més llum.

- Quina és la problemática principal de la parròquia?
- Aquí, hi ha gent pobre, encara que no ha sembli,

som la parròquia que més gasta en Cárites. Un altre
problema important, és la soledat, només de malalts que
anam a visitar ja n'hi ha una cinquantena. Un altre
problema gros, i que va creixent, són la quantitat de
dones separades amb fills, ens estam plantejant de fer
una anarripria Tnic aniliactc nrnhIerne el nndpm rnm-

batre grades a la nostra força, que són els prop de 120
col.laboradors habituals que tenim.

- Quina presencia té la llengua de Mallorca, és a dir
la catalana, a les vostres misses?

- Mes del 50 per cent, al principi tenguérem
problemes amb la llengua, però ara ja no en tenim cap.

- Les relacions amb l'associació de veïns no són gaire
bones...

- Gens, jo sincerament, Ii veig un tint molt polític a
l'associació.

- I de quin color és aquest tint?
- Jo els veig molt favorables al PP. Varem tenir

problemes amb les festes, perquè sempre les havíem
organitzat a la parròquia, i aquest any varen voler fer-
ies ells i la veritat és que varen ser unes festes molt
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De
taxis
Autoritat competent
en l'assumpte del transport,
els demanam suport
en el més clar enteniment.

D'aquests taxis vull comentar
la mala distribució
de no poder treballar,
¿sois a dins un cert sector!

Entenem per lo que és vist
que en les normes necessaris
des del profà a mandataris
tothom seria ben servit.

Qui no s'ha vist a vegades
taxi haver necessitat,
necessitar—lo aviat
i no haver—hi parades.

Qui ha conegut aquell temps
que el barco s'esperava,
o s'avió quant 'ribava
i els passatgers en els trens.

Avui perquè sobre taxis,
començant per sa ciutat,
regulat pels mandataris
per molts va quedar arreglat.

Esperam les solucions
i al públic dar bona imatge,
sense bregues ni qüestions
ni cap classe d'arrambatge.

Vull ressenyar amb tal cosa
que en igual de condicions
l'autoritat que controla
em pot donat solucions.

Sa democràcia nos ensenya
llibertat ben respectada,
amb això hi ha qui espenya
sa feina ben controlada.

Escandell

Shrenal
efiy de Mallorca

EL MILLOR
SUPORT

PUBLICITARI
DE LA SEVA
EMPRESA

A LA NOSTRA
COMARCA

Tel. 26 50 05

Telefax 269941

Academia Institut Tècnic Administratiu

VINCA I., s.a.

Batle Joan Massanet Moragues, 3
(entre Gral. Riera i plaga París)

Tel. 20 57 23

Anglès tots nivells
Professors natius

¡Atenció, mestresses de casa!
Inverteixi un poc del seu temps estudiant

proper curs de Conversació en  Anglès

Recuperació EGB, BUP i COU
(grups reduïts)

Informi's sobre els nostres Cursos
d'Informàtica
Programador:

Basic, Cobol, Dbase iii plus
Wordstar (tractament de textos)

Operador:
Sistema operatiu MS-DOS
Lotus 123 (fulla de càlcul)

Curs accelerat de Comptabilitat
Carpeta de documentació - Inventaris

Apuntacions de diari - Correcció legal d'errors
Mini-comptabilitat completa aplicant el P.G.C.

Supòsits per practicar:
balanç de situació - explotació - tancament de

llibres
Comptes corrents amb interés

Opcional: Càlcul Comercial
Nocions elementals de càlcul comercial:
percentatges - corretatges - comissions
prorrateig de factures - interés simple

canvi estranger - interés compost

Cursos tradicionals
Auxiliar administratiu

Secretariat (mecanografia + taquigrafia)
Programació (basic, cobol)
Sistema operatiu MS-DOS

Anglès tots nivells

Oposicions
De l'administració de l'Estat
Seguretat Social - Jutjats

Ajuntaments Comunitat Autónoma
Bancs - Caixes d'Estalvis

Policía Municipal

Traspàs lloc o venc cafete-
ria—restaurant amb casa a
primera línia de la vorera
de mar. Tel. 26 20 71.

associació d'hotelers
Platja de Palma

Can Pastilla — Arenal

Carrer Marbella, 39
Tel. 26 76 54
Fax 49 10 12

PROGRAMA DELS CARNAVALS

dia 8 de febrer 1991

Divendres, dia 8
Ball de carnaval

Plaça de les Meravelles (Riu Centre),
des de les 16'30 h. (vi de franc).

Dissabte, dia 9
Tren turístic

Ales 10'00 h., passa-carrers amb el tren turístic que
recorrerá la zona de la platja amb la banda de Trompetes i

Tambors de Llucmajor

Gran desfilada de Carnaval
Concentració al Tennis Arenal (Son Verí)

a les 14'30 h.
Desfilada per la carretera de la platja

des de les 15'00 h.
Arribada a la plaça de les Meravelles. a les 16'00 h.

Diumenge, dia 10
Sa Rua en bicicleta

A les 10'30 h., sortida des de la plaça de Can pastilla
fins al balneari núm. 9 de s'Arenal

(davant l'hotel Sant Diego).

Dimarts, día 12
Rueta escolar

Desfilada per tot el casc urbà de s'Arenal; acabará al
camp de futbol (Antoni Roses) a les 10'30 h.

Es prega que comuniquin als seus clients
aquest programa. Nosaltres remetrem infor-

mació i cartells als hotels.
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- Quin tipus de gent forma la vostra clientela?
- Aquí ve tot tipus de gent, no hi ha límit d'edat, a

més hi ha gent que s'arriba a casar, i altres que vénen
simplement buscant una bona amistat.

- A la gent, li fa vergonya venir aquí?
- Cada vegada menys, cada vegada tenim més gent,

CLINICA
DENTAL

Dra. Pilar Oto María
METGE ODONTÒLEG

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

VENDA DE PISOS
A PALMA I A SON FERRIOL

Xalets adossats de luxe a Son Ferriol

Xalets amb piscina a Sa Cabaneta

Aparcaments i locals devora el Con-
sultori de s'Arenal

11n WILAIWII adliállI3 n11k"" 111/1111

- S'ha calculat mai el nivell d'efectivitat de la vostra
feina?

- Sí, i els resultats són francament bons, ja que es
calcula que aquest tipus d'agencies tenen prop d'un 87
per cent d'efectivitat.

SUBSCRIVIU-VOS A

SÁrenal
de Mallorca

Ho veu així:
PERQUE NO HI VEU:

VIGILI
ELS SEUS ULLS

SArenal
' de Mallorca1 DE FEBRER DE 1991 LEJ18

Entrevista a Virginia, directora de «La
Pareja Unida»

Virgínia dirigeix des de fa prop de 14 anys l'agencia
matrimonial "La Pareja Unida". Es d'imaginar doncs que
en aquest temps ha fet moltes persones una mica més
felices i ha ajudat a moltes a combatre la soledat i a
trobar la seva "mitja taronja" segons la seva pròpia
expressió.

- Virgínia, conta'ns una mica la  història de la vostra
agencia.

- Nosaltres vàrem començar l'any 1978 amb una
agencia, aquesta de les avingudes, poc a poc hem anat
creixent, i ara ja en tenim sis, dues a Palma, una a Inca,
una a sa Pobla, i dues més a Eivissa.

- Quins serveis oferiu als vostres clients?
- Primer de tot m'agradaria dir que els nostres fins

són totalment formals i seriosos. La nostra clientela paga
una petita quantitat que li dóna dret a totes les
presentacions que siguin necessàries, no hi ha un límit
de presentacions.

- I quin mètode se segueix a partir que un client
entra per primera vegada a l'agencia?

- Primer es prenen les dades del client o clienta;
després, es passen els informes als dos interessats, sobre
la seva possible parella. I finalment es fa la presentació,
la presentació es fa al pis de les Avingudes, per raons de
discreció. He de dir també que la nostra Agencia actua
molt discretament, no usam vídeos ni altres coses de
l'estil. Això no es tracta d'una desfilada de models, sinó
d'una cosa molt seriosa.

perquè poc a poc va desapareixent la vergonya de
reclamar els nostres serveis i a la vegada resulta més
difícil trobar la parella adequada a fora.

Ho prediu la maga Isali

Els Països Catalans
serem independents

Paquita Arcos, de la placa dels Nins de s'Arenal, hem
entrevistat la maga Isali, una endevinadora amb trenta
anys d'experiència en la seva professió. La maga 'sal té
la seva consulta principal a Barcelona, també té consul-
ta oberta a Martorell i a Mallorca. Fins fa pocs dies, la seva
consulta mallorquina era a Alcúdia. Per causes de
proximitat a l'Aeroport de Son Sant Joan i perquè s'Arenal
té una població important i a prop de Ciutat i , perquè a
na Paquita Arcos, que té una consulta d'estètica a la placa
dels Nins, Ii va en quantitat això de l'energia mental a
través de la pirámide de Keops i altres tractaments
similars, la Maga Isali, té, cada dimarts oberta la seva
consulta a s'Arenal de Mallorca.

- Com vares contactar amb la maga Isali? demanam
d'entrada a na Paquita.

- Cada nit, a la una de la matinada, escolt el pro-
grama de la maga que s'emet a través de Ràdio 4. Així,
per ràdio ens vàrem conèixer.

- Quin és el principal problema de la gent que ve a
la teva consulta? Demanam a la maga.

- La manca d'amor. Això produeix soledat i depressió.
Altres perden la pròpia identitat. En arribar a aquest
punt, ens hem de parar, meditar, reflexionar. Es importat
pensar amb nosaltres mateixos per poder ajudar als
altres.

- Qui guanyarà la Higa?
-Guanyarà el Barca, justet, però guanyarà.

- Tendrem independencia nacional els PP.CC.?
-Sí, els habitants dels Països Catalans som ben

capaços de governar-nos nosaltres mateixos. Moltes
nacions més petites i endarrerides que la nostra, són
independents. Nosaltres també ho serem.

- Que és Mallorca, segons tu?
- L'energia tel.lúrica de Mallorca és molt positiva per

a les persones.

No volguérem fer més preguntes a la maga. Tenia
feina amb els seus clients. Havia de resoldre els seus
problemes: consultes de tarot, hipnosi i teràpia mental,
depressions, energia a través de la pirámide, de Keops,
reflexologia per mitjà dels peus, treball de m4gia d'amor,
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Col.legi Sant V iceng
de Paül-s'Arenal
Els incendis forestals

Els incendis forestals
constitueixen un dels pro-
blemes de més dificil solu-
ció. Les illes, per mor dels
condicionaments climátics
i els tipus de vegetació,
pateixen els greus efectes
del foc que destrueix una
part important de la vege-
tació.

Hi ha incendis naturals;
el llamp és quasi
element de la naturalesa
que pot provocar incendis.
El clima és el condicionant
més important de l'apa-
rició dels incendis. Els focs
es produeixen a l'estiu
quan hi ha sequedat i la
calor és alta. El vent també
contribueix al creixement i
propagació d'un incendi. El
relleu influeix igualment
sobre el comportament del
foc. Si el relleu és pla, els
focs avancen més lenta-
ment que en la muntanya.

Les causes dels incendis
poden ser:

— Els socarrats que
realitzen alguns pastors i
pagesos per afavorir l'ap-
arició de pastures.

—Els cigarrets que es
tiren en les zones del bosc.

Els efectes dels incendis
sobre la vegetació com-
porten la destrucció de la
vegetació. Però les parts
que es troben dins la terra
poden sobreviure.

Els focs es poden preve-
nir:

—no llançar mai cigar-
rets,

—no encendre foc per
cuinar on hi ha branques
seques,

—no deixar el foc encès,
—respectar els senyals

de prohibició, i
—no realitzar mai so-

carrats.

Ma. Rosario Luna Ojeda

L'ecologia de Mallorca

A mi, un dels temes que
més em preocupen és
l'ecologia de Mallorca.
Quan anem a passar un dia
al camp, podem veure les
escombraries, ferros ro-

vellats, tirats pel camp.
Això, dins uns quants
d'anys, no ho podrem de-
tenir si continuam tirant
escombraries pels camps.

Les platges és un altre
gran problema en l'estiu,
quan les persones comen-
cen a anar a la platja, es
poden veure molts de
papers i llaunes de beguda
tirats per l'arena. Per?) el
problema més gran de les
platges són les xeringues,
que també les tiren per la
platja. Ara la gent té por
d'anar descalç per no
punxar—se: a principis de
l'estiu passat una nina
petita es va punxar amb
una xeringa quan camina-
va descalça per la platja.

Un altre problema són
els incendis forestals. Tot-
hom es fa una pregunta:
Qui crema el bosc? Entre
les accions involuntàries
que més freqüentment són
causa d'incendis forestals
cal esmentar:

— Els socorrats que
periòdicament	 realitzen
alguns pastors i pagesos
per afavorir l'aparició de
pastures i que molt sovint
resten incontrolats.

—Els focs que s'encenen
per cuinar i que no sempre
es deixen be apagats. — Els
cigarrets llençats des dels
cotxes que circulen per
zones de bosc o garriga. Fa
temps es va cremar s'Al-
bufera; els incendis fores-
tals són dràstics per a la
fauna; molts dels animals
que aconsegueixen esca-
par a altres zones no cre-
mades moriran, ja que no
disposaran del seu hábitat
característic.

Mónica Jaume Vega
Vuitè d'EGB

El medi ambient

El medi ambient és molt
preocupant, de cada dia
está pitjor. La capa d'ozó
está desapareixent de cada
vegada mes. L'aire, l'aigua
del mar, el bosc, les ciutats
estan molt contaminades
pel fum de les fabriques i
els residus que tiren, pel

fum dels cotxes, motos,
etc., i la culpa de tot això
la tenim nosaltres que no li
donam importancia al
medi ambient i és una cosa
molt important, perquè
sense el medi ambient no
pot haver vida. Per la
nostra culpa hi ha molts
incendis i molts boscos
estan destrossats.

Aquí, a Mallorca, a
l'Arenal, la platja de cada
vegada s'està contaminant
més perquè vénen molts de
turistes i es banya molta
gent; però no és solament
això, també tirem al mar
moltes escombraries, com
llaunes, ampolles, papers,
bosses, etc., i si les coses
segueixen així arribará un
moment en qué no ens
podrem mai banyar a la
platja perquè agafarem
malalties. Endemés, la
gent no li dóna importan-
cia a la capa d'ozó, i ja no
es pot prendre gaire el sol
perquè es pot agafar cán-
cer de pell, molta gent ha
mort per culpa d'això.

El mar Mediterrani está
també molt contaminat, i
és per la nostra culpa.
Aquí, a l'Arenal, hi ha molts
carrers plens d'escombra-
ries i que fan molt mala
olor, perquè com que hi ha
pocs contenidors i estan
tots plens la gent tira les
escombraries al carrer;
endemés molts nins una
mengen caramels, pipes,
etc. sempre tiren els pa-
pers a terra, encara que
tinguin una paperera molt
prop. Molt poca gent es
preocupa d'això i com no
comencin a donar—li
importancia ens quedarem
sense medi ambient, i com
ja he dit: sense medi
ambient no hi ha vida.

Marga Prieto Hernando

Falta un institut
públic a s'Arenal

A s'Arenal hi ha molta
gent jove. Molts d'ells,
després d'acabar l'EGB,
decideixen seguir estudi-
ant ja sigui per aconseguir

un diploma de tècnic en
qualsevol treball (FP o
REM...) o per poder estu-
diar la carrera que els
agradi (BUP).

Moltes famílies no po-
den pagar un institut pri-
vat, i per això els al.lots
s'han de desplaçar a altres
pobles o a Palma per poder
seguir estudiant.

Si s'han de desplaçar ja
no és el mateix, perquè es
necessita un transport que
els dugui d'un lloc a un
altre, perquè els uns i els
altres no es coneixen i no
tenen la companyia i l'a-
juda que necessiten quan
fan aquest canvi tan gros,
etc.

Per aquestes causes i
moltes més hi ha joves que
es desanimen i decideixen
posar—se a fer feina en alió
que troben abans que segui
estudiant.

Peró avui; els estudis
són molt importants. A
qualsevol feina demanen
un certificat o títol d'es-
tudis; si es presenta molta
gent a una mateixa feina,
agafaran la persona que
tengui més estudis o més
coneixements.

Per solucionar aquest
problema (pel bé dels pa-
res i joves) seria conve-
nient posar un institut
públic a s'Arenal, on es
pogués estudiar FP, REM i
BUP.

Així, els joves es conei-
xerien els uns als altres i
no tendrien por de quedar
tot sols (sense ningú cone-
gut), en un institut o poble
per ells desconegut.

D'aquesta manera, els
joves de s'Arenal tendrien
més oportunitats per se-
guir estudiant i més enda-
vant aconseguir una bona

feina. Ma. Teresa Mora
Vuitè d'EGB

El nostre medi ambient

La civilització contem-
porània té molts avantat-
ges, però un dels seus
majors inconvenients és
haver allunyat l'home del
medi ambient que u era
propici. La nova civilització
urbana influeix decisiva-
ment en la salut, ja que,
com és sabut, l'entorn físic
té una forta influencia
sobre l'organisme humà. El
mateix Hipócrates va par-
lar d'aquesta relació al seu
treball: "Els aires, les ai-
gües i els indrets" en el que
estudiava el medi ambient.

En l'actualitat, la in-
dústria, els productes quí-

mies, la tecnologia... la
nostra civilització en
summa, han portat amb
ells un gran creixement en
els índexs de contamina-
ció. El planeta perilla que
desaparegui d'ell tota vida.
L'home és conscient del
perill i encara está a temps
de posar remei al mal
causat.

Ha creat moviments
ecologistes que forcen el
govern a prendre mesures
que impedeixen la degra-
dació total del medi ambi-
ent, s'està conscienciant
que és necessari tenir cura
de la naturalesa o morirá
amb ella.

Sisé concurs de redacció en llengua catalana

Es convoca el VI Concurs de redacció en llengua catalana entre els alumnes
de les escoles i instituts públics i privats del terme municipal de Llucmajor
i els pobles de s'Arenal, es Coll, es Molinar, Son Ferriol i Sant Jordi, del terme
municipal de Ciutat.

L'extensió de la redacció será de tres quarts de foli manuscrits, de tema
lliure, preferentment sobre el respectiu barri i necessitats dels redactors.

Es premiaran amb inetáLlic, regals i la publicació a S'ARENAL DE MALLORCA
les cinc millors redaccions de cada centre escolar.

El jurat qualificador estará format per la direcció de cada centre i per la
direcció de S'ARENAL DE MALLORCA.

lit SEU!
EMBOTITS

EL BON GUST DE MALLORCA

e arrer Tomás Montserrat, 6-8

Tel. 66 01 57 - LLUCMAJOR
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soci, en Josep Maria Moyá González. La raó per la qual em	 - Quin tipus de clientela teniu?
vaig decidir a posar un gimnás i no un altre tipus de	 - Els nostres preus són molt assequibles, la nostra
negoci va ser perquè sempre estava malalt, sempre tenia clientela la definiria com a molt normal, aquí ve des d'un
una cosa o altre, des que tenc el gimnás i faig exercici empresari amb cent empleats, fins un empleat seu. Aquí
estic molt bé. tenim lloc per a tothom, sigui un misser o un picapedrer.

Entrevista amb Joan
del Gimnàs Apolo

En Joan és l'amo del gimnás Apolo situat al carrer
Guillem Massot de Ciutat. En Joan va ser policia nacional
i va participar en l'aventura d'una publicació setmanal
anomenada "Esport Base", que no va arribar al mig any
de vida.

- Joan, perqué et vares decidir a posar un  gimnàs?
- Jo era policia, vaig estar destinat a Madrid,

Barcelona... Però em va pegar l'enyorança i vaig tornar,
i després de l'aventura de "Esport Base" vaig posar aquest
gimnàs, molt més modest això si, juntament amb un altre

- Quins serveis oferiu als vostres clients?
- Nosaltres tenim obert de 8 del matí fins a 10 de

la nit, els clients paguen una quota mensual i el client
pot venir guantes vegades vulgui. El gimnás está espe-
cialitzat en musculació, és a dir per a la preparació
d'altres esports. Fa molt poc hem obert un altre servei
als nostres clients, es tracta d'un pàrquing públic al
carrer Bartomeu Pou, que també podrá ser utilitzat per
el públic en general.

- També teniu clientes?
- Sí, també, cada horabaixa hi ha sessions d'allò que

ara s'anomena aeròbic, i que no és més que una
preparació física, encaminada al fet que la gent se senti
bé físicament.

- Hem vist moltes màquines...
- Sí, aquí tenim màquines per tocar qualsevol part

del cos, des del coll fins al peu.

Col.legi Sant Vicenç de Paül-s'Arenal
L'home fa passar pels

seus pulmons 1.200 litres
d'aire al dia. Una atmosfe-
ra neta i saludable és la
que está formada per dif e-
rents gasos en la següent
proporció:

Nitrogen: 7809%
Oxigen: 20'95 %
Argó: 093 %
Gas carbònic: 0032 %
Neó: 00018 %
Gasos diversos: 1'9962 %
La contaminació --és a

dir, la presencia a l'aire
d'elements aliens a la seva
composició-- és la cau-
sant directa de moltes
bronquitis cròniques, al-
lérgies, rinitis, faringitis,
asma i altres afeccions de
l'aparell respiratori. Per
també, és cada vegada més
necessari lluitar contra
ella.

Alicia López
Vuitè d'EGB

La droga

• ¿Qué és la droga? La
droga és una substància
que s'utilitza en la quími-
ca, la indústria, la farmà-
cia... La droga és també un
preparat d'efectes es-
timulants, depriments. o
narcòtics. Desgraciada-
ment també la utilitzen
per a altres coses, per a les
quals no l'haurien d'uti-
litzar.

Els drogaaddictes, per-
sones que estan habitua-
des a les drogues, sobretot
prenen estupefaents. Els
estupefaents usats en
major quantitat són:

1. La marihuana
2. L'heroïna
3. L'opi
4. L'LSD
5. La cocaína
6 El haixix

Els drogaaddictes es
droguen a través d'una
xeringa, i així aconseguei-
xen d'ells mateixos un
rendiment superior a
l'esperat. Aquestes subs-
tàncies fan perdre o esti-
mulen la sensibilitat o
produeixen al.lucinacions,
i l'ús no ordenat per pres-
cripció facultativa está
severament penat a quasi
tots els països.

També, aquestes subs-
táncies es venen molt ca-
res al mercat de la droga.
Es ven clandestinament,
per això són mercaderies
prohibides, i com hem dit
abans el preu és distint a
l'habitual.

La droga és un dels
problemes que ataquen als
món, els anomenats
"camells" són els que
s'enriqueixen venent la
droga.

- L'heroïna s'obté de la
morfina, en forma de pols
cristal.lina blanca i amar-
ga amb propietats narcó-
tiques.

- L'opi és opac, moré,
amarg i d'olor forta carac-
terística, i s'utilitza com a
narcòtic.

- La morfina és un
sedant i anestèsic. Pro-
dueix hàbit i dependències
amb gran facilitat.

- El haixix actua sobre
el sistema nerviós. En
grans quantitats produeix
al.lucinacions.

- La cocaína és un al-
caloide de la coca, que
s'usa com a anestésic i
també com a droga i estu-
pefaent.

Totes aquestes drogues
preocupen molt a la co-
munitat, perquè si per
exemple una amiga teva es
droga, et pots enganxar.

Mónica Martínez

Aquí vos desxifraré
des fet és significat
que va esser aprofitat
per aquell qui pa tengué;
al seu cos servia bé
abans d'entrar sa Corema:
tenia sa sala plena
i de xot ple el sementer.

No se trobava tan bé
es pobre treballador
que un parpal i picó
emprava per feina fer;
una cançó vos diré
que en aquell se cantà,
molta gent recordará
pel significat que té.

Amb molta pau i concordi
férem es Dijous Jarder,
set infants i ma muller
sopàrem d'un panet d'ordi.

El qui tenia s'atipava
de xot i conill torrat,
era dia assenyalat
i el ric molt ho celebrava;
peró no tothom es trobava
amb mateixes condicions
a pesar de molts pregons
sa boca al vent badava.

Una llei va imperar
quan venia sa Corema
que tenguent sa perxa plena
sols la podies mirar;
no ne podies menjar
de llom, tampoc sobrassada,
una llei te condemnava
la teva ánima castigar.

An aquell trist repertori
es pobre respectaria
i a treballar aniria
amb oh i panet d'ordi;
tenia dins sa memori
s'alarma del bon rector
que amb el seu resolt sermó
les preparava la glori.

Si sofriu molt a la terra,
les deia el predicador,
en el cel, Nostre Senyor,
vos dará la mel amb gerra;
no hi ha dreta ni esquerra
allá a l'eternitat,

Es dijous Llarder
és un món coordinat
allá no existeix sa guerra.

El qui podia matava
un porc per poder menjar
i l'havia de companejar
perquè l'any molt s'allargava;
però si ell respectava
set setmanes de Corema
li venia a la nata,
endemés que no pecava.

Es mando en aquell temps
a sa gent mol alarmava,
dins el seu cap hi aficava
aquests sagrats manaments;
eren deu omnipotents
que Déu les 'via dictat
i havien d'esser respectats
perquè se salvás les gents.

Queia en pecat mortal
tot aquell qui carn menjava,
si sa Corema burlava
el jutjava un tribunal;
a damunt un cadafal
l'incrèdul era jutjat,
severament castigat
de forma molt immoral.

Mirau qui modo d'obrar
en aquell temps que s'usava,
es mando molt se cuidava
de molta gent controlar;
les procurava fermar
dins un gros nuu corredor,
carregant-los de temor
pel cel poder alcançar.

A sa gent fugir sa por
després de passar molts anys;
a dins uns moments estranys
canviaren lo seu so;
les rebentaren el cor
an els qui se desviaven,
però no se resignaven
de l'infern no ne tenc por.

Aquella llei va prescriure:
menjar carn no és pecat,
lo que s'usà temps passat
són coses que nos fan riure;
menjant porc, també bou miure,
i a s'ánima no sent pesar,
procurau no dejunar,
cuinau quilo i no lliura.

Deixau ses supersticions
i es sermons que puguen fer:
es cos alimentau bé,
això són ses condicions;
aquell qui vengui amb cançons
que vos vulgui protegir,
de ell n'heu de fugir
que vos creará transtorns.

S'adorar Déu consisteix
a no robar ni matar,
tothom ha de treballar
a lo que li requereix;
cada qual si així compleix
farà una obra a Déu:
el qui roba lo que és teu
un gros càstig se mereix.

Mirem el bell camp cuidar
que n'és el Déu vertader,
tota sa facultat té
per poder-nos sustentar;
el bon aire respirar
i contemplar la rica flor,
nos enalteix nostre cor
el modo de disfrutar.

Déu a tots nos regalá
un gran jardí molt florit
de tot arbre ben guarnit,
l'animal no descuidà;
va dir: Vos heu d'estimar
perquè no hi fa falta res,
de tot Ell hi té compres:
podeu menjar carn i pa.

Però sa Humanitat
ha desviat sa consigna,
es camí que se trepitja
a Déu cerca destrossar;
cada qual a lo seu va,
no existeix sa germandat,
s'ambició nos ha arribat
que un amb s'altre es vol matar.

Si es dia arribás
que se declarás sa guerra,
el món de dreta i esquerra
i lo creat se destrossás
no valdria lo sagrat,
els miracles presciurien,
per igual lo passarien
el pobre i l'acomodat.

Climent Garau i Salvà
17-4-1988



Aquests anuncis poden ser remesos a la nostra
redacció, Comí Pedreres 132. Tel. 265005 i a totes
les agencies de Publicitat.

Cada paraula, 10 pessetes.

BORSA
INMOBILIARIA

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

ANUNCIAU-VOS DE FRANC A S'ARENAL DE MALLORCA

No m:
Cognom:

D.N.I.

TELF:

ATENCIÓ
-Escriviu un sol anunci por cupó.
-Usau l'otros majúscules.
-Escriviu dins el requadro el toxt.

Ompliu aquest cupó i enviau-lo a:
S'ARENAL DE MALLORCA: Comí de les Pedreros, 132 - 07600 -

SES CADENESDE S'ARENAL
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PETITS ANUNCIS

PISOS I XALETS
per Bogar a la comarca

de s'Arenal
FINQUES SASTRE

BARCELO
Carrer Mil, 15.

Tel.: 260649.
S'Arenal de Mallorca

ES VEN bocí de terra de 2
quarterades a Bunyola,
casa d'eines, llum, aigua i
telèfon; vista meravellosa
des del Cap Blanc a Cala
Figuera. Cridau al tel. 75 44
79.

ES VEN finca de 5 quarte-
rades a Bunyola, Ilum,
aigua, telèfon; adequada
per tenir-hi cavalls. Cri-
dau al tel. 75 44 79.

ES VEN finca de 5 quarte-
rades a Bunyola, casa per
reformar, aigua, llum, te-
lèfon, vista meravellosa.
Cridau al tel. 75 44 79.

Informática, venc datta-
sets (enregistradores),
jocs originals en cinta i
jocs i utilitats en disquet.
Per a Commodore 64 K,
així com un interface per a
la duplicació. Tel. 50 14 73.

VENC una quarterada de
terra de seca a Ruberts
(Sencelles). Informació al
telèfon 43 85 63.

VENC pis 2 dormitoris,
devora el club nàutic de
s'Arenal, lluminós, en
perfecte estat, particu-
lar. 6.500.000 ptes.
negociables. Telefonau de
17 a 20 hores al 77 15 16
Demanau per na Francisca

IMMOBILIÀRIA

MIHMENGUAL
COMPRA-VENDA

LLOGUER DE TOTA
CLASSE DE BÉNS

IMMOBILIÁRIS

Carrer de Sant
Cristòfol, 16
Tel: 26 92 50

S'ARENAL

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

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,
cuina ampla, bugaderia,
sala-menjador molt llu-
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.

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

VENC solar primera linia a
Badia Cel, al 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 Moli-
nar) un aparcament
(cotxeria de quatre
propietaris). Tel. 41 61 43

,	 zon,;
tica, a	 km. del poble, tot
amoblot. Mir Amenguo! 26 . 92
5'?
APARTAMENTS a Badia Blava,
zona esportiva, de 1 i 2
habitacions, cuino, bany,
jora vistes ciares, des de
4.250.000. Mir Amengua' 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 5é 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 0333.

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

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

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.

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 ptes. Ga-
ratge opcional, 1.100.000
ptes. amb traster. Tel. 26
21 84. A partir de les 17
hores.

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

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

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

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

Traspàs bar-pizzeria a
primera línia de s'Arenal.
Preu raonable. Tel. 36 06
49.

VENC planta baixa,
només 3 anys, entre Can
Pastilla i Cala Estancia,
3 dormitoris amb armaris
empotrats, cuina total-
ment equipada, bugade-
ria, terrassa, jardí, 2
banys complets (1 a la
suite), sala menjador,
gran garatge individual
(cabuda de 2 cotxes),
Mir-Amengual 26 92 50.

LLOGARIA pis a s'Arenal,
amoblat, 2 dormitoris, 1
bany, sala menjador,
cuina equipada, encale-
ntidor, gas buba, renta-
dora, ascensor. Mir-
Amengua' 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-
tancia, 1.200 m2, quasi a
primera línia. Mir-
Amengual 26 92 50.

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

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

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

TRASPIS negoci zona Club
Nàutic, cafeteria total-
ment equipada, 100 m2,
extractor de fums, con-
gelador, microones, billar
propi, equip de música,
tv, llums 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 9250.

VF,NC XALET a Badia Blava,
próxima construcció,
tipus dúplex i solárium, 3
dormitoris dobles (2 amb
terrassa), 2 banys com-
plets, cuina no equipada,
porxo, garatge i jardí. A un
preu excepcional:
13.700.000 ptes. Mir-
Amengual 26 92 50.

VENC apartament, excel-
lent situació, davant bal-
neari 6, precioses vistes al
mar, moblat, calefacció,
gran terrassa i aparca-
ment inclòs. Tel. 26 51 21.

Traspàs joieria, zona Can
Pastilla, la. línia, molt ben
muntada, superfície 45 m 2

i 29 ni 2 de terrassa, caixa
forta, soterrani, máquina
registradora, aire condi-
cionat, etc... Amb genere:
10.250.000 pts; sense ge-
nere: 4.850.000 pts. Tel. 26
51 21.

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.

ANIMALS DE
COMPAN VIA

CONSULTOR' VETERINARI.
Carrer Exercit Espanyol,
23 - baixos. Tels: 491736 -
De dilluns a divendres,
de 17 a 20 hores.

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



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

NECESSIT Magatzem,
casa velia o solpr a Ses
Cadenes, Pilarí o Merave-
lles. Ofertes al 261246 -
261052.

OUS FRESCS
de gallina rossa

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

Granja Acosta.
Liucmaior

Tel. 660432.

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

PERRUQUERIES

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

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

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

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

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

VlATGES
VIATGES NALOKI. Ba-
llets de vaixell i d'avió.
Telèfon: 26 7450.

VIATJES S'ARENAL
Billets d'avió i de vaixell

Vols xirter
Crediviatge.

Lloguer de cotxes.
Reserves per telèfon i en-
trega de billets a domicili.
Telèfons: 266673-26 1265.

S 'Arenal.

VENDES
Es ven escales de caragol
de ferro usades, de 350
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
pams, ben equipat, motor
Solé de 50 Hp, deix amarro-
ment. Tel. 24 38 07, de 13
o 14 hores.

LLI3RT.',.4 DE VERD EN
ELAU. Ubres en catatá i
castellà Especialitat en
lectures juvenils i infantils.
Comandes de Ilibres en 24
hores. Avinguda del Cid,
56. Te!". 248360 - Sor Pe-
rno!

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

HERBA SANA, plantes
medicinals, herboriste-
ria, dietética, productes
naturals, cosmética, rè-
gims. Carrer Joan Munar,
11. Tel. 75 74 83. Ciutat.

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

PORTES PRADES. Portes
muntades, armaris, per-
sianes, fusteria en general.
c/ Tinent l'erra Fiol, 6
baixos. Tel. 76 11 41. Pal-
ma.

VENC exemplars vells de la
revista ''Cauce 2.000",
especialitzada en enginye-
ria de camins, canals i
ports. Molt bon estat.
Demanar per en Juan José
al tel. 75 15 27

PERSONALS

CAVALLER 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.

OCASIó. Traspàs cafe-
t.eria, balneari O (Can
Pastilla). Completament
equipada, gran magat-
zem, lloguer 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,
reina 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
anys,- 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 7990.

Secretaria
d'administració, 32 anys,
rossa, bona presencia,
fadrina, vise sola, pis
propi, cotxe; vull conèi-
xer senyor per formar una
llar, bo, amant de la casa.
27 79 90.

ADMINISTRATIU, 150.000
ptes al mes, resident a
poble, 39 anys, prim,
importants estalvis: vull
conquistar senycreta;
senyora bona, intel.ligent,
per casar-nos. 721494.

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.

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

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 comerços,
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
conèixer senyoreta sem-
blant. 27 779 90.

AGENT DE SEGURETAT, 34
anys, fort, 1'83 d'alçada,
bona presencia, amable.
seriós, vull formar una
llar amb senyoreta /
senyora bona, alta, es-
tudis mitjans. 71 00 87.

AL.LOTA, cerca al.lota ín-
tima. Apt. 1.076 Palma.

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 79 90.

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

SEPARAT, 50 anys, ben
situat, 180 d'alçada,
diversos negocis, estudis
superiors, capital elevat;
voldria contactar arnb
senyoreta/senyora for-
mal, amb personalitat,
per casar-me. 27 79 90.

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 aus.

Tenc 21 anys, em trob tot
sol, amb desig de trobar
una al.lota de 16 a 22 anys
per a relacions de futur.
L'interessada, que cridi al
72 28 36.

AL.LOT 22 anys, empre-
sari, alt i prim, atractiu,
cabells castanys, ulls
blaus; voldria conèixer
al.lota de 16 a 22 anys per
amistat. Interessades,
podeu cridar al 72 28 36.

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 en mi
la felicitat que mai no
tengueres. Pere, c/
Santa Florentina, 55, 1-
4 07008 Palma. Enviar
foto.

FADR1., agent comercial,
ingressos elevats, seriós,
estudis, apartament, xa-
let, carácter alegre, sin-
cer, cap vici; senyoreta de
24 a 38 anys, educada. 27

. 7990.

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

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

A TU, DONA, si cerques la
Leva mitja taronja,
informa't gratis, sense
compormís. Apt. 1.823
Palma.

ARRELS, Associació CM-
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.

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

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

SOCI que disposi de local
300 metres quadrats
mínim o aparti capital
per explotació negoci
d'automòbils. Telefonar
de 14 a 15 i de 21 a 22
hores. Telf. 248979.

JOVE 32 anys, divorciat,
sense fills; voldria conéixer
al.lota per fer amistat, fins
matrimonials. Escriviu a:
Ramon, c/ Sant Rafael, 141
baixos-esquerra, 07008
Ciutat.

Som una aLlotade 22 anys,
pareix que ert tenc menys,
167 d'alçada, castanya-
rossa, ulls marrons, 54 kg
de pes, simpática; treball
de secretaria i eerc al.lot
agradable per a relacions
formals. Interessats cridar
al telèfon 71 00 87.

FADRINA. 34 anys, feinera,
senzilla. arriant de llar;
cerca senyor senzill, tre-
bailador, per formar una
familia feliç. Apt. 10.221

Atenció: Professora d'EGB
cerca gent per intercanvi
cultural i amistat. Apt.
1.792 Palma.

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 conèixer senyoreta 20
a '25 anys, seriosa. 72 14
94.

S'Arenal
4•4 de Mallorca



PER IL•LUMINAR
LA SEVA LLAR

ELÉCTRICA
NYEGOS
Jaume Balmes, 45
Telèfon 29 56 18 -

07004 Ciutat de Mallorca

MENJARS CASOLANS

TROPIC

lág~lt

SOM ESPECIALISTES
EN.XOT I PORCELLA
FEIM PRESSUPOSTS

PER A BATETJOS,
COMUNIONS 1 BODES
APARCAMENT PROPI

ELS DILLUNS
TANCAT

AVINGUDA DE
CARLES V - TEL.: 661117

LLUCMAJOR

S'Arenal
411/ de Mallorca  1 DE FEBRER DE 1991

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

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

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

de senyoretes i senyors entre 50 i 72 anys que volen trobar la seva maja taran-
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.

PERSONA LS
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, aleada i pes
corrents, m'agradaria
entaular relació seriosa /
matrimoni amb senyora

de 30 a . 40 anys, simpáti-
ca. 72 14 94.

110I,A AL. 1,0TS, tenc 36
anys i cm 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 informática,
23 anys, seriosa, respon-
sable, amb les idees
ciares; m'agradaria
formar parella amb
senyor amb sentiments
amorosos, matrimoni. 72
1494.

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, 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.

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

FADRí, de 28 anys, deco-
-rador professional; vull
formar parella, senyoreta
dels termes de Felanitx,
Cala Ratjada, Petra, etc.
sana i amorosa. 27 7990.

VULL casar-me, estic molt
sol, divorciat de 42 anys,
professió guia turístic,
moré, 183 d'alçada, planta
baixa i cotxe; voldria co-
nèixer senyora o senyoreta
de 30 a 40 anys per a fins
seriosos. Tel. 29 25 12.

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.

FADRí, 173 d'alçada,
bona posició, estudis
universitaris, 35 anys,
feina fixa, seriós, respon-
sable; vull conèixer se-
nyora amb aquestes qua-
litats. 27 79 90.

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
bona, fins amistat

indiferent que ten-
gui fills. 27 79 90.

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-
ornes, 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 7990.

Som un cavaller comer-
ciant, amb la vida resolta,
amb la soledat que no
desig, però a causa dels
meus negocis no tenc
temps per dedicar-me a
les conquistes de salons, i
perquè som abans que res
formal. Voldria senyora o
senyoreta de 25 a 40 anys,
seriosa. Em pot escriure a
l'apartat 10 231 de Palma
07080.

SEPARAT legal, 39 anys,
sense fills, resident a
Mallorca, som de bona
familia, m'agrada la casa,
el camp; senyora sem-
blant, fins formals. 72 14
94.

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

Al.lota de 28 anys, odontó-
loga, divorciada, agrada-
ble, educada i simpática;
cerca jove de 27 a 38 anys
de les meves característi-
ques, seriós, per a fins
formals. No importa fills.
Escriure a l'apt. 10231 -
07080 Palma de Mallorca.

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.

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
sedosos. Deixar missatge.
Telf. 722235.

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

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

Jubilat jovenívol i en plena
forma voldria amistat ín-
tima amb senyora planto-
sa, d'uns 55 anys i amb
afeccions literáries de la
nostra llengua. Demanar
per en Tófol al tel. 40 16 75.

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

Titulada en Pedagogia
psicologia s'ofereix per a
gabinet psico-pedagògic o
centre d'orientació matri-
monial. Tel. 460093. Cridar
de 530 a 630 dels capves-
pres.

FADRí, vise 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 00 87.

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, arnb 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 cubà, 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.

SENYOR alt, fort, molt sa
en tot; voldria conèixer
una senyoreta de 18 a 35
anys amb la intenció de ser
feliços en parella o
matrimoni. Tenc tot el
necessari i unes 350.000
ptes. al mes. Qui
s'interessi, em pot es-
criure a l'apartat de cor-
reus 10.221 de Palma.
Estrangera o espanyola.

FADRINA, dinámica,
intel.ligent, 28 anys,
174 d'alçada, senzilla,
sense vicis; voldria for-
mar parella, fins serio-
sos, senyor bon, amorós.
72 79 90.



CASASNOMS

de Vista
OPTIC08-OPTC4MTIIISM8

C./ General Riera, 48

Telf. 29 83 88

C/ Aragón, 42

Telf 24 21 01

Academia
BARCELO

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

BORSA DEL
MOTOR

. VENC Ford
Scort-Laser 1.300, PM-
AB. 600.000 ptes. Bon est.
Tel. 66 0125,
SI DESITJA UN COTXE
nou de la nostra gamma,
vingui i en parlarem.
AGENCIA OFICIAL RE-
NAULT. Tel. 413867 -
Son Ferriol.

ENSENYANCES

Si vols classes d'anglès,
pots tenir una professora
titulada. Demanau per na
Marga. Tel , 46 00 93, de 9 a
10.

CLASSES particulars de
ball, individual o parelles,
cha-cha-cha, rumba,
fox-trot, samba i altres.
César, llista de correus de
Can Pastilla.

491916

MECANOGRAFIA

OPOSICIONES   
BANCA
CALCULO  

C. BALEARES,25.2

-01 _Aren-al

T'oferim cursos de pro-
gramaciC, en:

BASIC
dBASE III PLUS

COBOL
TURBO - PASCAL

TURBO - C
TURBO - BASIC

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

ABILITY 2000
OPEN ACCESS II

SYM PHONY
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. 49191E  - S'Arenal de
Mallorca.

Repàs català, francés, ha-
tí,	 lcastellá,	 socials,
natura: ls,	 EGB (to-
tes les assignatures), BUP.
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PERSONALS
ENGINYER, 27 anys, el
meu cor batega cada dia
més fort perqué sàpigues
que et necessit, no sents el
seu batec?! Doncs acosta't
més, et necessit, dona, tu
serás el que més apreciará
el meu cor, ánima, pensa-
ment i altres. Com abans

fins totalment serio-
sos. 710087

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

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

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

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

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

PROPIETARI FABRICA,
43 anys, alt, mallorquí,
170.000 ptes. al mes, estal-
vis elevats, prim, cabells
negres, bona presénbia, in-
quietudes culturals; vull for-
mar parella amb 1---)nynra
responsable. 1--

VIUDA, 60 anys, alta, vise
sola, pis propi, estudis
mitjans, vida tranquil.la;
senyor alt, de 50 a 70
anys, sa, actiu, que se
senti jove. Cridar al 27 79
90.

Dona d'una quarentena
d'anys, s'ofereix per ne-
tejar cases a la zona de
s'Arenal. Tel. 49 13 75.

GASTRONOMIA

MGDONALD'S S'ARENAL.
Celebra el teu aniversari
amb nosaltres en un am-
bient familiar. Avinguda na-
cional, 34 (entre els bal-
nearis 8 i 9). Tel. 491891.
Srta. Susana.

RESTAURANT JAMAICA,
cuina mallorquina, especia-
litat en paellas. Carretera
Militar, davant l'ambulatori.
Tel. 262923. S'Arenal.

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

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

E31.17ill-Fl LE CA
café - restaurant 

•

Tnui. s. A. .CIF. A07 - 223 068

Teléfono 66 02 79 - LLUCMAJOR

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

MADACAIBO,
cuina mallorquina casola-
na. Devora les Escoles de
Can Tel. 2,43017.

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

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

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

SERVEIS
PROFESSIONALS
TINTO R E RIA CA LTOR
Netetja de catifes, mantes,
cortines, cobertors i tota
classe de peles de vestir.
Carrer Torrent, 9 - S'Are-
nal. Tel. 265447.

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

rts. Avinguda del Cid, 73.
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.

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

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 meva de
s'Arenal. Horari a convenir.
Tel. 262197.

ES PAGÉS
Manteniment de Jardins

Tala de palmeres I
bardisses

Sembre de gespa

Netege de terrenys,
estudi I progettes,

decoració de jardins
terraces

Tlf 9A I A AlL

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

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

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

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

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

INSTAL.LACIONS eléctri\-'
ques i sanitarias
CE.JU.CB., instal.ladors
oficials de gas ciutat, propà
butá. Garrar Marqués de

Tenerife, 77. Tel. 242593 -
Son Ferrio.

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

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

TELEVISORS, vídeos, ra-
dio-cassettes,	 arreglam.
ELECTRONICA J. GAR-
CIES. Carrer Francesc
Frontera, 10. Tel. 264335-
Coll d'En Ralyrssa.
MATERIAL DE CONS-
TRUCCIO, rajoles i pavi-
mentació. JOSEP MARTI-
NEZ. Carrer Canonge M.
Rotger, 9. Tel. 260091. •

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

PNEUMATICS BRASIL,
pegats ràpids, bateries, co-
rreges de ventilador, cam-
vis d'oli, greixar, rentats de
motor. Carretera de Mana-
cor, 391 - Son Ferriol. Tel.
270645.

ARREGLAM rentadores,
màquines registradores, rá-
dio-cassettes de cotxes,
porters electrònics. Elec-
tronica EL GAUCHO. Ca-
rrer Mallorca, 2. Teléfon:
263423.

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

SÁrenal.
4,,y de Mallorca

EL MILLOR
SUPORT

PUBLICITARI
DE LA SEVA
EMPRESA

A LA NOSTRA
COMARCA

Tel. 26 50 05 

PELLERIA PEUS

Confecció en pell a mida

Qualitat total 

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

CA'N PASTILLA 

F ONTANERIA

ONTBLANC C.B.  
•n•••"""•••••••••n•••••"'",n•••".....n"",n••"n_ 

ANTONIO ORDOÑEZ GARCIA  

Abans FONTANERIA AMER 

INSTAL-LACIONS - VENDA DE MATERIAL SANITAR: -
CONTRAINCENDIS - PISCINES - CALEFACCIÓ 

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



ne, potenciant els teus
encants magnètics; i ara
podrás conèixer aquella
persona que vols conèixer i
conquistar-la. Qualcú et
confiará un secret, o et
demanarà que li tornis un
antic favor. Has de ser
feliç! El millor dia és di-
lluns. El pitjor dia és di-
mecres.

Aquari (del 21 de gener al
19 de febrer)
El sector de les amistats és
favorable per a tu, els teus
amics comptaran amb tu
per a tota cosa; aprofita
l'ocasió per fer feines
col.lectives. Pluja de pos-
sibilitats formoses a ¡'área

sentimental; pren-te més
seriosament els senti-
ments dels altres. Els mi-
llors dies són dilluns i
dimarts. El pitjor dia és
dijous, que será dolent.

Peixos (del 20 de febrer al
20 de març)
La lluna plena és al teu
sector de la casa X, que
regeix les coses socials i la
feina, la popularitat i la
imatge. Treu-ne partit, de
les teves bones vibracions.
Prepara't per contraata-
car en el terreny amorós,
ja que ara te toca dur la
iniciativa. Has de ser feliç!
El millor dia és dilluns,
treu-ne avantatges. El
pitjor dia és dimecres.

ISALY

per això convé que t'es-
pavilis. D'acord? Si no tens
parella, no la trobaràs ja
que t'espera una etapa
dedicada a altres feines. El
millor dia será un dimarts
regenerador. El pitjor dia
és divendres, tendrás bre-
gues.

vs
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Lleó (del 23 de juliol al 23
d'agost)
La lluna plena et durà sort
en amors i plaers en gene-
ral, i òbviament en els jocs
d'atzar. Aprofita'l. Amb un
poc de sort tornarás a la
càrrega amb les passions
d'ahir o amb passions
noves. Endavant! El millor
dia és entre . dilluns i di-
marts. El pitjor dia és
entre dijous i divendres.

entre dimecres i dijous,
amb pèrdues.

Verge (del 24 d'agost al 23
de setembre)
En l'àmbit familiar passa-
ràs per mals moments,
segurament producte de
l'egoisme col.lectiu. Et ti-
raran a la cara més d'un
defecte. Admet qualsevol
retret amorós per evitar
una ruptura realment
beneita. El millor dia és
entre dissabte i diumenge.
El pitjor dia és entre dime-
cres i dijous.

Balança (del 24 de setem-
bre al 23 d'octubre)
Les relacions familiars
passaran per un mal
moment. Esforça't! La llu-
na plena és en un sector de
la teva casa III, que gover-
na els vehicles, els viatges
curts i els amors afortu-
nats. El millor dia és entre
dilluns i dimarts. Durant la
resta de dies tendrás pro-
blemes.

Escorpí (del 24 d'octubre
al 22 de novembre)
A la casa II, la del diner i els
béns materials, es pro-
dueix un canvi favorable, i

Aries (del 21 de març al 20
d'abril)
Fins a la lluna plena de dia
30 el teu panorama és
bastant regular, rutinari i
desproveït de marxa. Fre-
na els teus nervis. El millor
dia és entre dijous i diven-
dres. El pitjor dia és el
dimarts.

Taure (del 21 d'abril al 21
de maig)
Petites alteracions en la
teva salut, un poc débil i
desanimat. En l'amor has
de ser més creatiu. La teva
economia esta debilitada i
no et convé gastar. El
millor dia és entre dilluns
i dimarts. El pitjor dia és
entre dimecres i dijous.

Bessons (del 22 de març al
21 de juny)
El teu mapa astral conté
tendències accidentals des
de fa unes setmanes;
pren-te les teves activi-
tats amb més calma. En
l'amor tot funciona la mar
de bé, has de ser més
tolerant. El millor dia és
dimarts, que tendrás una
alegria. El pitjor dia és
divendres.

Cranc (de 22 de juny al 22
de juliol)
La lluna plena et retornará
la moral i la tranquil.litat.
Et vendran alleujaments
monetaris. T'esperen dies
de romanticisme; escull
bé, treu a fora les teves
depressions i confia més
en tu mateix. EL millor dia
és entre diumenge i di-
lluns, en qué tendrás
guanys. El pitjor fiia és

deganat del teu signe (els
deu darrers dies) i prota-
gonitzaràs el conjunt còs-
mic. Ha arribat la teva
hora esperada per solu-
cionar els teus problemes
amorosos. Endavant! El
millor dia és entre dissabte
i diumenge. De pitjors, no
en tendrás gairebé cap.

Sagitari (del 23 de novem-
bre al 21 de desembre)
Felicitats! La lluna plena de
dia 30, a les 430 hora
solar, es produeix el tercer

Neixement d'una
barriada
(Del llibre "50é aniversari de la parròquia Santa Catalina
Thomás i barriada Boris Aires", de diversos autors i editat
per la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern Balear.)

Abans de l'any 1900 Palma registra un gran creixe-
ment demogràfic. El casc antic estava completament
urbanitzat i després d'haver esbucat les murades anti-
gues ubicades a les actuals avingudes i que feien un
cinturó que envoltava la Ciutat, es varen començar a
edificar les noves eixamples per les vies de comunicad-e ,

cap a la part forana.
La barriada que volem descriure pertanyia a les

possessions de Can Brusca, Can Mianbs, Bons Aires, Cas
Capiscol, L'Amanecer, etc.

Començaren amb algunes edificacions no agrupades
(així la finca, situada a la placa de la Conquesta, núm. 3,
pertanyia a la parròquia de Santa Creu; més endavant
s'anaren agregant a les parróquies més  pròximes). Més bé
es tractava de construccions  aïllades, sobretot davant la
Síquia Reial, que passava just pel carrer de Blanquerna
número imparells o senars i era la que duia l'aigua a la
vila; darrera hi havia un gran descampat.

La barriada, en realitat, va sorgir quan posaren la
primera pedra de l'església de Santa Catalina Thomás, dia
16 de febrer de 1941. Des de llavors s'aixecaren, poc a poc,
les obres de la parròquia i, simultàniament, les finques
de la barhada.

Però durant els primers deu anys de la nova
parròquia la barriada era un descampat i el rector no
comprenia com la junta d'edificacions d'esglésies cons-
Utïa una església en un punt tan poc cèntric.

La planificació de la barriada s'orientava a través de
vies radials, 31 de Desembre, Blanquerna i General Riera,
creuades per amples vies (per exemple Ausias March).
Aquesta forma geométrica está subdividida per carrers
transversals estrets, tal com Ramon Berenguer III, Ticiá,
Pare Molina, etc.

Existia a la cantonada de Blanquerna i Ramon
Berenguer III un hotel; se li deia "Hotel Anglès". Molts
d'anglesos s'hi allotjaven. Això mostra que la barriada
també fou afectada per la vinguda del turisme que

canviaria tant la nostra illa. Nins i nines que jugaven pel
carrer, s'acostaven als estrangers i mal parlant els deien:
"Inglis, spik inglis?" Els estrangers els donaven qualque
bombonet i una monedeta.

El centre de tan vasta barriada pareixia descentrat,
però una volta fetes les desmembracions, l'edificació i
benedicció del Nou Temple, dia 9 de maig de 1954, queda,
una barriada perfectament definida.

Però aquesta barriada es caracteritzava per una
manca d'infrastructures; la població s'aglomerava a les
altres finques ubicades en els estrets carrers, és a dir,
es convertia en una barriada amb un alt índex de
població. Els habitants tenen a la seva disposició tota una
serie de serveis que amb els temps s'hi han anat establint,
comerços, i la primera entitat bancaria que s'obrí, "Sa
Nostra", fent paret amb la  parròquia. Allá, don Francesc
hi duia les bacines i els donatius que els veíns Ii donaven
per la construcció del nou temple. Sorgiren clíniques; hi
havia escoles privades perú no de públiques. Per altra
banda, destaca la manca d'aparcaments i espais verds.
Durant els anys s'han fet projectes per arreglar aquestes
deficiències, per exemple construir aparcaments subter-
ranis a la placa París o convertir l'escorxador en zona
verda, per() tots aquests projectes encara no han passat
a ser realitat.

Durant els primers anyS de la  parròquia tampoc no
hi ha associacions de veïns, però els habitants
s'agrupaven entorn de la parròquia. Així, un grup, a l'any
1960, demanà al senyor Batle un nom per la placa on hi
ha la parròquia, proposant-li el nom de Santa Pagesa,
raonant la petició d'una forma poética i histórica, i que
va esser atorgada.

A don Francesc Jaume li va tocar la tasca, no tan sols
de proclamar la paraula de Déu, i dur una vida
sacramental, sinó també esser el constructor, juntament
amb els vicaris cooperadors i amb tot el poble, del Nou
Temple parroquial, sales de reunió pels veïns, obres
marginals, cinema, quadres  escènics, biblioteques, es-
ports, i tenir compte d'una administració correcta i sana.
Tota aquesta obra social estava desatesa per
l'administració.

Com es veu, el naixement i la maduresa de la barriada
van ben aparellades amb el naixement de la parròquia de
Santa Catalina Thomás, i no deim amb la seva maduresa
perquè ella será eternament jove.

L' Horòscop

Capricorni (del 22 de de-
sembre al 20 de gener)
Venus entra en el teu sig-
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Foraster comdemnat
a catorze anys de
presó per violació

La Soledat organitza Xusma forastera
mobilitzacions per desembarca
fer fora gitanos	 a Mallorca
narcotraficantsEulogio Jorge Carlos

Fernández Rodríguez, de
32 anys d'edat, ha estat
condemnat a catorze anys
de presó com a autor d'un
delicte de violació conti-
nuada. Els fets tengueren
lloc el passat dia 28 d'abril
de 1990 a Palma.

El condemnat i la vícti-
ma hagueren de passar la
nit a la mateixa casa per-
qué no la dona no tenia
mitjans per arribar fins a
s'Arenal, que és on habitu-
alment viu. Quan aquesta
anà a la cambra d'Eulogio
per demanar-li una man-
ta, aquest l'agafà amb vio-
lencia, li tragué la roba i la
colpejà a la cara.

La víctima, una arena-
lera que coneixia l'acusat
des de feia temps, patí
dues penetracions sexuals
en contra de la seva vo-
luntat i va ser retenguda
dins una habitació de la
qual aconseguí escapar
aprofitant que l'acusat
dormia.

Detenguts per
agredir les seves
ex-esposes

Ciutat, quan una dona va
ser escomesa per l'horne
amb el qual havia estat
casada. Segons la declara-
ció de la dona, l'home
l'amenaçà amb un gran
ganivet, acusant-la de
tractar malament una filla
d'ambdós.

El segon cas va tenir lloc
en un carrer de la barriada
d'El Terreno, quan un
home agredí a cops i coces
la seva ex-dona que estava
passejant pel carrer. La
dona intentà amagar-se
en la consergeria d'un
edifici, però l'home la féu
sortir a coces i bufetades.
L'home ja havia estat de-
tengut en ocasions ante-
riors pel mateix motiu.

Dos anys de
presó per un
atracament

L'Associació de Veins de
la Soledat prepara mobi-
litzacions per fer fora del
barri els venedors de dro-
ga, entre d'altres accions,
es preveuen mobilitza-
cions davant les cases dels
implicats i pintades amb el
lema "aquí es ven droga",
a més de repartir cartells
als comerços i cases de la
Soledat sobre el mateix
tema.

Cosme Adrover, presi-
dent de l'associació, asse-
nyalà que "volem que la
majoria possible surti al
carrer en manifestació,
recorrent una a una les
cases on sabem que viuen
els narcotraficants i mar-
cant amb pintura les faça-
nes". També assenyalá que
"tots hem de posar alguna
cosa de la nostra banda si
volem acabar amb la venda

L'Associació de Veïns de
la Soledat ha rebut diver-
ses adhesions a la seva
campanya en contra de la
venda de drogues. Els

de droga als nostres car-
rers".

Els vas han manifestat
que hi ha dues cases on és
segur que es ven droga,
una al carrer Teix on viuen
el clan de "el Pablo", i
l'altra al carrer Cabrera on
fa poc s'ha instal.lat una
nova familia que es dedica
a la venda de droga.

Per acabar, els veïns de
la Soledat han volgut con-
tractar els serveis d'una
agencia de seguretat per-
que patrullas constant-
ment per la zona durant
les vint-i-quatre hores
del dia. Emperò, el cap de
policia de les Balears envià
una instancia a l'Asso-
ciaciá de Venís dient que
aquesta mesura era il.legal
i que, per tant, no es podia
autoritzar.

col.lectius de veïns de Bons
Aires, el Partit Popular de
Palma i Tolo Güell han
expressat la seva adhesió a
la mesura propugnada per
l'Associació de Veïns de la
Soledat.

Joan Fageda, portaveu
del PP a l'ajuntament, ha
enviat una carta al batle,
Ramon Aguiló, en la qual
s'assenyala que "davant
l'alarmant situació d'inse-
guretat que es viu a la So-
ledat, crec que seria en-
certada (...) la celebració
d'una reunió informativa
sobre la problemática,
amb l'assistència del mo-
viment veïnal i de tothom
que pogués aportar detalls
sobre els greus casos
d'inseguretat en aquesta
barriada, per elaborar amb
urgencia un pla d'acció

Antonio Vázquez, de 36
anys d'edat, va ser ferit de
bala quan intentava
disparar amb una escopeta
de canons retallats sobre
un policia que havia anat a
ea seva per detenir-lo. La
policia detengué Antonio
Vázquez després d'haver
detengut José Capacete, de
38 anys i resident a s'A-
renal, acusats ambdós de
ser els autors de diversos
atracaments a m à armada
efectuats a diversos esta-
bliments comercials de l'i-
lla. Ambdós havien sortit
dels penals d'Orense i Bur-
gos respectivament, on
estaven tancats.

Les primeres investiga-
cions de la policia sobre
una serie de robatoris
efectuats a rná armada
donaren com a resultat la
suposada implicació d'a-
quests dos individus. Els
atracaments havien tengut
lloc al polígon de Son Cas-
telló, on aconseguiren fer-
se amb dos milions de
pessetes després d'ame-
nacar els empleats amb
una escopeta de canons
retallats. Així mateix, se-
gons la policia, són els
autors de l'atracament
efectuat contra una su-
cursal bancaria d'Algaida
el passat mes de desembre,
d'on havien tret més d'un
milió i mig de pessetes en
aquesta ocasió anaven
armats amb una pistola i
un ganivet i amenaçaren
els empleats i agrediren el
director del banc.

La policia localitzà i
detengué Juan Capacete
Moreno a la zona de s'A-
renal i es procedí a regis-
trar la casa que té al car-
rer Aragó de Palma, on
trobaren prop de sis-cen-
tes mil pessetes en efectiu,
procedents de l'atraca-
ment efectuat al polígon
de Son Castelló.

Posteriorment, la poli-
cia aconseguí identificar
l'altre implicat, Antonio
Vázquez Vázquez, i es pre-
sentaren al domicili
d'aquest, situat a la bar-
riada de la Soledat. Quan la
policia truca a la porta,

Vázquez i els policies s'i-
dentificaren; en aquest
moment la dona intenta
tancar la porta donant
crits d'avis al seu home. De
sobte comparegué aquest
individu amb una escopeta
de canons retallats amb la
qual efectua un tir dirigit
al cap d'un dels policies,
sense aconseguir l'objec-
tiu. Els agents de policia
feren ús de les seves armes
reglamentáries i el de-
linqüent resulta ferit al
pit.

Ambdós detenguts són
considerats com a molt
perillosos, pateixen una
malaltia comuna i estan
fugats de dos penals de la
península. El seu historial
delictiu és molt ampli i des
de 1979 han actuat sobre-
tot a Mallorca.

Per altra banda, la po-
licia també ha detengut
dues altres persones im-
plicades en el cas. Es trae-
ta de la companya de Váz-
quez, Rosa GR., de 19 anys
d'edat, i José S.S., de 29
anys, acusat de vendre
l'escopeta de canons reta-
Ilats als atracadors.

Dos atracaments
a mà armada a
Palma

Dos atracaments a mà
armada han tengut lloc
durant un mateix dia a
Palma. Un individu dema-
nà els serveis d'un auto-
taxi a Can Pastilla per ser
traslladat al carrer Homer
(una travessia de la carre-
tera vella de Sineu), a la
Soledat. Quan arribaren, el
client amenaçà amb un
ganivet el taxista i es féu
amb la recaptació del dia.

L'altre atracament
tengué lloc a una apoteca-
ria de la placa de la Reina,
quan un individu hi entra i
posa un ganivet al coll de
l'empleada, exigint que li
donassin tots els diners. El
lladre es féu amb unes deu

L'Audiència Provincial
ha condemnat a dos anys
de presó a Alfonso Matías
Rodríguez, un cambrer de
26 anys d'edat, per un
delicte de robatori amb
intimidació i un altre de-
licte d'ús d'armes.

Alfonso Matías atraca. el
Jesús G.S. i José Antonio 25 de març de 1987 un

E.G., de 26 i 43 anys d'edat vianant al carrer Nure-
respectivament, han estat dunna, a Palma, amena-
detenguts ' per la policia lant-lo amb una navalla.
acusats de ser els autors El lladre aconseguí unes
de les amenaces i agres- tretze mil pessetes. La
sions a les seves ex-espo- sentencia declara provat
ses. que l'acusat era addicte a

El primer cas va tenir l'heroïna quan passaren
lloc al carrer Sant Marc, de els fets.

La Soletat rep diverses
adhesions en la seva
lluita contra a droga
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Góte Lindemberg,
«el viti»: Cinquanta
vacances a Mallorca

Bibi, el primer premi
del concurs de cartells
Ses Beneïdes 1991

a9 -29 2916

La primera vegada va
romandre al Riazor, i des-
prés successivament al
Tívoli, Bons Aires i Versa-
lles, essent el darrer el
Royal Cristina. Es suec i és
molt divertit. Tots els diu-
menges, quan és a Mallor-
ca, no falta mai als toros.
Es també molt afeccionat
al futbol i sap sempre la
marxa en la classificació
del Reial Mallorca.

Les seves debilitats són
la paella valenciana, les
truites de pernil, el vi de
tots els colors, la platja
nova... Viu en un poble
molt petit de Suecia, Kro-
kom, i és l'entrenador i
caporal d'un equip de fut-
bol, el Krokom 55.

Diu que mai no ha ten-
gut cap problema a Ma-
llorca: "Inte problem pa
Mallorca". De tot cor de -
sitjam que pugui tornar

Aquest és part de l'equi
humà del taller Joan Frau,
situat al carrer Pere Mar-
tell en qué arreglen motors
de tot tipus, des de la més
petita moto o el més senzill
dels cotxes, fins a grans
embarcacions. El taller és
un dels més antics de tot
Mallorca, ja que va ser
fundat l'any 1921.

El nou col.laborador de
S'ARENAL DE MALLORCA, el
dibuixant Bibi, ha guanyat
el concurs de cartells de
Ses beneïdes 1991, orga-
nitzat per l'Associació de
Comerciants del carrer de
Sant Miguel i l'Ajuntament
de Palma.

Bibi presentà una obra
realitzada amb ceres en la
qual figuren els quatre
protagonistes del famós
conte "Els Músics de Bre-

Ell és en Rafel Vidal, veí del
Pla de na Tesa i amo de la
tenda de foto-cine "Foto
Iris Blanquerna" situada al
carrer Blanquerna.

men", és a dir, un ase, un
ca, un moix i un gall. "Em
vaig inspirar en aquest
conte --en paraules del
mateix Bibi- - perquè em
va parèixer molt pictòric".

"No som gaire amant
dels concursos --mani-
festà Bibi- però s'ha de
reconèixer que guanyar un
premi ajuda molt". Bibi ja
ha obtengut altres triomfs
amb els seus dibuixos, com
el logotip del pare natural
de l'Albufera i el cartell de
Cançons de la Mediterrà-
nia. Amb les setanta-cinc
mil pessetes del premi,
Bibi pensa pagar el seu
sastre.

cinquanta anys més a Ma-
llorca i és que amb perso-
nes com en "Viti" fa goig
fer feina.

Joan Moragues

En Fradera, el millor defensa del Mallorca, és un
dels veïns més populars de la barriada. El varem
trobar passejant la seva filia, i Ii va agradar molt
el nostre periòdic.

En un torneig de Squash nadalenc que organitza anual-
ment el Tennis Arenal, enguany la classificació ha quedat
així: Miguel Antich i Andreu Canals, guanyadors absoluts;
Josep Maria Pala i Damià, premi de Consolació. A la
fotografia, els guanyadors i participants, després del
dinar d'entrega de trofeus. Que seguesqui la sort!

Guanyar el temut Cala d'Or per tres a zero va fer que les
"guapes aficionades" tornassin unes enardides entusias-
tes dels colors del s'Arenal. La foto parla per ella mateixa.
Es veu que el canvi d'entrenador ha significat el revulsiu
que necessitava el nostre equip titular. Endavant s'Arenal!

En Mateu Barceló i Pastor
va guanyar un premi orga-
nitzat per la revista "Tie-
mpo" i patrocinat per
l'empresa Scotex. El premi
va consistir en un viatge
per a dues persones a Lon-
dres. En Mateu és l'amo de
la botiga "Rudy's" del car-
rer Blanquerna.
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A s'Aranjassa, un bon fogueró de Sant Antoni.

Aquest matrimoni format
per en Pere i na Maria An-
tònia són els encarregats
de la gerencia de la Casa de
Menorca.

Els regidors de l'Ajuntament de Ciutat Rifà 1 Mádico prengueren part a les festes de

Sant Antoni a Son Ferriol. Les criatures de la barriada Bons Aires-Blanquerna, ben cuidats a les diferents
guarderies de la barriada.

El nostre amic collaborador Pere Gil va oferir una conferencia glosada al local de
la tercera edat de Llucmajor durant les festes de Sant Antoni. Aquest acte fou molt
exitós 1 no podia ser menys donada l'afició que tenen els Ilucmajorers per les glo-

ses.

A Can Verdera de Les Meravelles de s'Arenal, sonaren les ximbombes durant els

primers dies de carnaval.




