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Malgrat la manca de recolzament de l'Ajunta-
ment de Ciutat les indecisions de darrera hora,
el Carnaval de s'Arenal, va ser més lluït conco-
rregut que mai. Cal recordar que el nostre, fou el
primer carnaval de Mallorca i que avui, conta
amb el recolzament dels arenalers i de tots els
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pobles que ens enrevolten com Es Coll, Es
Pil.larí i s'Aranjassa.

El primer premi fou, precisament pels aranjas-
sers, amb la carroça i comparsa FARINA DE
FORÇA. Els aranjassers feren i regalaren ensaï-
mades fins que les varen acabar.

De Punta'n'tet: allorca) a Sant C;ien (França).

LA OLIMPIADA DEL 36
Un !libre que us recordará importants episodis de

la nostra història recent.
El podeu trobar a les llibreríes.

Teléfon de l'autor: 20 03 42.

Un exemplar d'aquest periòdic será re-
partit a totes les cases de Son Ferriol,
S'Hostalot, Pla de Na Tesa, Sa Casa

Blanca, Sant Jordi i S'Aranjassa.
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Seguretat i Extintors Europa
Protegiu-vos contra els lladres i xoriços!

OFERTA ALARMES MES DE MARÇ
65.000 ptes. instal.lada

A més us regalarem un extintor

Revisions, càrregues i proves hidráuliques dé

tota casta d'extintors.
Central: piala 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



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
Policia Municipal de s'Arenal 	  490503
Tele-Taxi 	 401414
Radio-Taxi Platja 	 755440
Associació d'Hotelers 	  267654. Fax: 491012

A la part de Llucmajor
Ajuntament 	 660050. Fax: 662081
Oficina de s'Arenal 	 264071
Bombers 	 660756
Policia Municipal 	 661767
Guardia Civil 	 264121
Taxi 	 263745 - 263538
Aigua potable 	  265272 - 265980 - 660640
Grues Sampol 	 264193
Servei Municipal d'aigües SOGESUR .. 262493
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Co•loquis impertinents

Bufen mals vents per a la humanitat. Les guerres, els
odis entre els pobles, demostren la nostra incultura i la
nostra falta de sensibilitat.  Perquè hom pot estar molt
a dalt i no gaudir d'aquest difícil do que és l'equanimitat
i la justicia, i en canvi es pot estar a baix sent un simple
pagà i sentir aqueixa sensibilitat que fa que ens troben
més agermanats, que fa que desitgem fervorosament la
pau. Amb aquests últims, amb la massa grisa que sols
compta cada quatre anys, és amb els que m'aparello. I
cree que centenars de sers humans pensaran el mateix...
però?

I dic per() perquè en aquest mes passat s'acomplí un
dese aniversari. Crec que no és alegre, com el que celebra
la seva publicació amiga S'ARENAL DE MALLORCA, fa un
parell de mesos.

No, efectivament, aquest és un aniversari trist. Ara
es recorda un fet que pogué canviar la vida de molts dels
nostres conciutadans. Aquest fet no és cap altre que
aquell 23 de febrer de 1981. Nit de fred. Nit en qué molts
ciutadans es quedaren de pedra quan a través de les ones,
unes altisonants veus romperen la monotonia que hi ha
quan al Congrés dels diputats se sotmet algun tema
important a votació nominal.

Aquell "todo el mundo al suelo" talla com una navalla
l'ambient d'aquella caldejada sala on els pares de la
patria acomoden les anques.

Segurament el general Pavía es remogué en la seva
centenaria tomba en veure que un altre uniformat, un
segle després, prenia el seu exemple intentant decapitar
el règim democràtic i la sobirania popular.

Pero, els ciutadans, estaven d'acord amb aquesta
discutia acció? Doncs, per ser sincers, no. Es ben cert que,
per no faltar a la veritat, alguns grupets i alguns individus
ben coneguts il.luminaren la cara en veure aquest cop que
faria que un altre timoner comandés la nau, que segons
ells anava a la deriva.

Només durant aquella nit, en aquell segrestat
Congrés, tres personatges no es doblegaren davant el fort
crit de "al suelo". La fermesa d'aquestes tres persones:

Manolo Man ón

Adolfo Suárez, Manuel Gutiérrez-Mellado i Santiago
Carrillo, fou el detonant perquè la pacífica ciutadania,
aqueixa que viu en la tediosa quotidianeitat diaria,
aqueixa que tan sols compta, com deia al principi, en
temps electorals, aqueixa que creu en el sindicalisme de
classe, en els nacionalismes i, com no, en la democracia,
en passar les hores veieren un llum d'esperança i
asserenaren els ànims.

Avui, grades a la premsa, aquesta professió que
garanteix les llibertats públiques, des de la llunyania dels
deu anys, amb els ànims completament calmats, con-
templem com el nostre arxipèlag, aquella nit, les coses
no foren tan normals com haurien d'haver estat. En
alguna cambra de banderes, en algun despatx d'un alt
oficial general, s'estava confeccionant un ban que
sintonitzava en part pel promulgat per Milans del Bosch
en la III regió militar, la de Valencia.

Ara, que som en temps de vaques magres, al contrari
que en aquells anys, m'agradaria saber que haurien
pensat de nosaltres els turistes en veure circular per les
nostres carreteres els guerrers tancs i els gallards soldats
amb els fusells a l'espatlla, però sense clavells als seus
canons. Tots aquests britanics, alemanys, holandesos,
francesos, etc. segurament pensarien que enlloc de ser
a Mallorca, eren al Txad, a les Filipines o a Liberia.

Per al bé general, els tancs quedaren als seus
aparcaments i els soldats als seus quarters. La vida
segueix com sempre i tan sols esperem que no haguem
de recordar aniversaris tan penosos com aquest.

No recordar-los vol dir que no es tornin a repetir, ja
que en cas contrari entrarem malament en el negre túnel
de la Història, encara que els caigui malament a alguns
il.luminats salvadors.

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 Plaça del Pro-
gres, Llibreria Jaume de Montso, estanc
piala 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 Condor,

de Felanitx
* Ca Na Blanch, de Sant Joan

Els 10 anys, o el 23-F
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(D'esquerra a dreta: Alfonso, Juan i Antonio). Els Guerra, típica colla de xoriços

dalusos afiliats al PSOE, partit que esclafa Mallorca i se'n du els doblers a Espanya.

1 DE MARÇ DE 1991
SÁrenal

de Mallorca  

Alfonso Guerra, el presumpte capità de Iladres i
xoriços andalusos, finalment ha hagut de dimitir a causa
de l'escàndol que va esclatar dia 30 de novembre de
1989, quan es varen destapar els negocis bruts  (tràfic
d'influències, especulacions immobiliàries etc.) del seu
germà Juan. Després de resistir un any i tretze dies els
esquitxos de la corrupció, Guerra, s'ha vist  empès a
tirar la tovallola davant les crítiques, unánimes i
generals, de la societat civil, premsa, intel.lectuals i
resta de partits polítics. Paral.lelament, Andalusia sen-
cera s'ha vist implicada en un frau massiu, la qual cosa
demostra que Espanya és un clot de fems infestat de
putrefacció en qué no hi ha un pam de net i del qual és
imprescindible partir com més aviat millor. Estic par-
lant, és dar, de l'estafa de les peonadas, un furt massiu
de molts milions de ptes. que ha consistit en la utilit-
zació il.legal del pla d'ocupació rural (PER). Segons els
sindicats espanyols (CC00), s'estima que estan emmer-
dats en aquesta estafa més de 100.000 jornalers i
càrrecs públics de més de 750 municipis (1). Aquest
afer posa de manifest que el PSOE ha utilitzat el PER
com un sistema de compra i suborn de vots dins l'estil
del clàssic caciquisme andalús. Igualment evidencia que
totdéu hi está implicat: Governadors Civils, Diputacions
Provincials, INEM, UGT, CCOO, CNT etc. Ara, els sin-
dicats amenacen cínicament de fer rebentar el camp
andalús en "un esclat social" a fi de diluir les seves
responsabilitats fraudulentes un cop s'ha destapat el
bony purul.lent. El més curiós d'aquest assumpte, penó,
són estat les justificacions que determinats polítics
espanyols han fet de la corrupció: MANUEL CHAVES
(President de la Junta de Andalucía i ex-ministre de
Treball): "independentment del que diguin els
tribunals, cosa que jo acato, vull expressar la meva
comprensió per determinades actuacions que, en
definitiva, han anat fonamentalment dirigides a
afavorir persones marginades o persones sense ingres-
sos" (2), ALFONSO GUERRA , per la seva banda, ha
criticat que "la picaresca del PER provoqui més ir-
ritació que el frau fiscal" (3). L'Associació, Jueces para
la democracia, ja ha anunciat que demanarà l'eximent
d'estat de necessitat per als inculpats que han defraudat
l'Estat per poder sobreviure (4). Entretant, els baties
d'IU (5) també han dit que continuaran firmant jornals
falsos tot i que el portaveu del grup socialista de Pinos
Puente, José Luis Fernández, ha reconegut que "hi ha
persones que s'anomenen jornalers del camp i surten a
la televisió per demanar el subsidi agrari mentre tenen
un cotxe BMW al garatge" (6)

Una pregunta que no ens podem estar de fer, és la
següent: ¿d'on surten els mils i mils de milions que van
al frau agrari d'Andalusia o al bluf de l'Expo 92,
auténtica presa de pèl, deliri nostàlgic de grandeses im-
perials caducades? A veure, d'on surt tota la doblerada
que els andalusos, butxaques foradades, van tudant
d'una manera tan alegre? Dones aquests doblerets sur-
ten de les colònies com els Països Catalans, víctimes
d'una espoliació fiscal sense pietat. Som nosaltres els
qui amb els imposts pagam les disbauxes, els capricis i
la corrupció d'Andalusia. Podeu estar ben segur que si
els andalusos s'haguessin guanyat aquests doblers amb
la seva suor, aniñen molt més alerta a l'hora d'ad-
ministrar-los. Però, és clar, c.:~ que són uns
depredadors acostumats des de temps immemorials
xuclar la sang de les colònies com a sangoneres, a l'hora
d'administrar no miren prim i viuen a cor que vols cor
que desitges. Per exemple, Espanya s'ha gastat 3.800
milions de ptes. per construir un vaixell de regates per
al Desafio Copa de América, una activitat esportiva
programada amb motiu del Quinto Centenario; un
vaixell , tot s'ha de dir! que a les poques setmanes de
navegar ha perdut part de la quilla enfront de les costes
de Cap Enderrocat (7). Després, és clar, Madrid diu
que no pot construir l'Hospital Comarcal de Manacor
perquè ja s'ha acabat el pressupost i no Ni ha dis-

ponibles els 900 milions que costa (8). Conseqüència
d'això és que, per exemple, els traumatòlegs de la
Seguretat Social tan sols poden dedicar sis minuts a
cada pacient (9) i que Balears és el lloc d'Espanya on la
població s'inclina més pel servici hospitalari pagat amb
assegurances privades (10). ¿Com no ha d'esser així, si
tenim una sanitat pública tercermundista? Recordem,
per a més afronta, que tenim un dels índexs més baixos
de llits hospitalaris per habitant, 2'33 per mil, mentre la
mitjana estatal és del 3'17 (11). La situació és tan
precària que Joan Verger ja ha amenaçat de tancar
l'Hospital Psiquiàtric si l'Insalud no amolla els duros
que li pertoca (12). Madrid diu que no hi doblers  però,
a dir veritat, tenen doblers per al que volen. El passat
mes de gener, el Govern del PSOE, presidit pel xoriço
gitano andalús poca-vergonya que malcria panxes ver-

gonyants, Felipe González, ha aprovat 117.000 milions
per al PER d'Andalusia i Extremadura (13). És clar!
Com que és any d'eleccions! La política del PSOE no
ofereix dubtes: els doblers de les colònies per a An-
dalusia i als mallorquins que els donin pel cul! A callar
i a pagar! Muts i a la gàbia! Segons Alexandre For-
cades, la inversió estatal ha minvat un 50% des de l'any
1983 (14)

I és que a hores d'ara, la injustícia que ens fan és tan
grossa que alguns polítics mallorquins a poc a poc i a
força de bastonades i humiliacions, van agafant coratge
i s'atreiveixen a denunciar-ho obertament: JOAN
VERGER (President del Consell Insular de Mallorca):
"el nostre problema és el que deia el conseller Gaspar
Oliver, en un número anterior de S'ARENAL DE MAL-
LORCA: que som una colònia fiscal de Madrid, cree
que no hi ha dret al que está passant a la nostra illa,
mentre hi ha altres comunitats autònomes espanyoles,
(lue sí que és cert que se'ls havia d'ajudar més que a
les altres, pero) una cosa és això i l'altra és que ens
prenguin el pèl. (...) jo crec que hem de ser solidaris
amb altres comunitats autònomes d'Espanya, per() no
beneits, i en aquests moments ens estan prenent per
beneits. Jo sé que amb Andalusia, Extremadura i
Múrcia s'havia de ser més generós, per veure si sortien
"des poll" d'una vegada, però si en dotze anys no n'han
sortit, no en sortiran mai. Si tenim en compte que
nosaltres contribuïm enormement a les arques de
l'estat, aquest hauria de ser més generós. Jo crec que
ens hauríem de plantejar una actuació seriosa. (...)
crec que ens veurem obligats a fer dues coses, una cam-
panya enorme per la nova assumpció de  competències i
per un finançament adequat per a les nostres illes.
Aquesta campanya haurà d'incloure mobilització
popular" (15). MATEU MORRO (Secretari General
del PSM i batle de Santa Maria): "El Govern espanyol
ens roba. No inverteix el que recapta, exerceix una
auténtica espoliació fiscal sobre les Balears, no ens vol
donar les transferències en competències tan significa-
tives com educació, sanitat... Ara el Parlament ha
aprovat la reforma de l'Estatut, però a Madrid és im-
possible que prosperi; ens han fet la guitza amb el
tema de Cabrera, amb el tema de la protecció de
menors, amb el finançament de les carreteres, ens ex-

clouen del fons de compensació interterritorial... Efec-
tivament som una colònia" (16).
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A l'hora de justificar la depredació fiscal dels Països
Catalans, els espanyols convenen a usar idèntics argu-
ments d'entre els quals destaca el de la "solidaritat". Els
colonitzadors ja poden esser de dretes o d'esquerres,
tant se val, però quan han de legitimar l'explotació de
les colònies gairebé tots coincideixen i s'assemblen com
dues mosques blaves, la Cochiliomyia lwminivorax
(devoradora d'homes) copulant damunt la closca pelada
d'un cretí: FELIPE GONZALEZ (PSOE): "l'enfronta-
ment entre les administracions autonòmiques i el
govern central comença a perdre sentit. L'estat té dret
a actuar directament en els territoris autonòmics.
L'estat no renunciará a la coordinació  necessària per a
garantir la solidaritat" (17), ALFONSO GUERRA
(PSOE): "sempre ha estat molt murri, ha sabut
amagar la seva manca de comprensió cap a les
nacionalitats històriques amb l'excusa de la in-
solidaritat. Com ja va dir l'octubre del 1985: "Canarias
ha sido más solidaria que Catalunya, porque tiene más
por recibir que dar", oblidant, sens dubte, que
Catalunya és la nació que paga més impostos a l'Estat"
(18), JOSE M AZNAR (PP): "Euskadi y Navarra,
tienen históricamente unos conciertos económicos con
el estado, pero los otros territorios tienen que ser
solidarios unos con otros y contribuir a las cargas del
estado" (19), CRISTINA ALMEIDA (IU), per la seva
banda, va considerar que el debat sobre l'autodeter-
minació del mes de desembre de 1989 "encubria una ac-
titud insolidária" (20).

Cal posar en relleu, que el recurs a la solidaritat és
propi dels discursos espanyolistes des de sempre. L'any
1923, Indalecio Prieto (PSOE), en una conferencia
pronunciada al Centre de Lectura de Reus, ja va dir:
Catalunya "ha de dar la mano a las regiones deca-
dentes, que viven muriéndose, sometidas a las ar-
bitrariedades de un caciquismo desenfrenado y
oprobioso" (21). És irritant comprovar quotidianament
la inexperiencia, la bonhomia i la candidesa angelical
dels líders polítics mallorquins a l'hora de criticar els
colonitzadors espanyols. Tots ells fan el negoci de na
Peix Frit: que el comprava a cinc pessetes i el venia a
quatre. Tanmateix tots els indicis apunten que encara
no han après la Hiló amarga de l'experiència histórica:
si no mires per tu, no hi mirará ningú. GABRIEL
CANYELLES: "- Quan es podrá invertir al foravila mal-
lorquí la mateixa quantitat de doblers que Madrid inver-
teix Andalusia?

- Jo crec que aba) és difícil  perquè existeix una cosa
que se diu solidaritat, i Andalusia i Extremadura són
comunitats que tenen difícil trobar una sortida
económica, per la seva tradició, per la seva història,
per la seva falta de possibilitats per trobar activitats al-
ternatives" (22). JOAN VERGER: "jo crec que hem de

• • •

Mossegades
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INVERSION ESTATAL(*) EN BALEARES 1983-1990

AÑO
PESETAS

CORRIENTES
PESETAS

CONSTANTES (**)

1983 8.492,2 8.492,2
1984 8.883,2 8.039,0
1985 6.791,8 5.669,3
1986 4.848,8 3.070,0
1987 6.267,2 4.564,4
1988 7.571,7 5.261,7
1989 7.272,4 4.775„0
1990 7.035,6 4.359,1

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda (para pesetas corrien-
tes) y elaboración propia (para pesetas constantes)

Alexandre Forcades, conseller d'Economia i Hisenda, i altres polítics com Mateu Morro.
Joan Verger, etc. estan cansats de repetir que Madrid espolia i discrimina la nostra terra.
Foto: Baleares 8.XII.1990.

SÁrenal
.44 de Mallorca
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Mossegades
• • •

ser solidaris amb altres comunitats d'Espanya, per?) no
beneits, i en aquests moments ens estan prenent per
beneits" (23). JOSEP MOLL: "si ara denunciam l'ac-
titudi del senyor Caftellas com a victimisme vergonyós i

insolidari no és perquè tenguem una estúpida concep-

ció de la disciplina de partit que ens obligaria a

l'obediència cega, sinó per un sentit de la decencia i de
la pròpia dignitat que ens impedeix demanar el que no
ens correspongui" (24), SEBASTIA SERRA: "Jo, es-
sent nacionalista, mai no proposaria que ficassin els
immigrants en un barco de rejilla. (...) Els immigrants
s'han d'integrar a la nostra societat, però no tenim
dret a rebutjar-los ni a fer-los bromes cruels sobre la
seva situació. Ara bé, així com propone que s'es-
tableixin les vies necesáries per a la integració, també
Iluit perquè en la seva terra es donin unes condicions
laborals Optimes perquè no es vegin forçats a aban-
donar-la.

- És vostè un sant.
- Ni ho pensi. El que passa és que tinc molt clars els 

principis de la solidaritat internacional" (25).

¿Es comerlo entendre el fracàs del PSM i per que,
després d'anys i anys i més anys de fer feina, no connec-
ta amb la població mallorquina: "El medi en el que ac-
tuam ha estat i és dificultós. La consciencia nacional a
Mallorca és baixa i difusa" (26)? Que el Sr. Serra ten-
gui clars els principis de la solidaritat internacional no
tenim perquè dubtar-ho, ara, del que ha demostrat que
no en té ni idea, sobretot ell que va de nacionalista pel
món, és dels mecanismes de la colonització. Perquè ja
em direu si no és gros que s'atreveixi a dir que els mal-
lorquins no tenim dret a rebutjar als forasters. És
increïble! Això no té nom, no té ni cap ni peus! Ara
resulta que el cap del nacionalisme ens nega el dret a
l'humor i al sarcasme genial, meravellós i sublim del
Barco de rejilla. Serra denega el pa i la sal al seu poble.
Com pot dir aquest homenet que no tenim dret a rebut-
jar els forasters, pero), qui rebutja a qui, pregunt jo?
¿Qui és la víctima i qui és l'agressor? Francament, que
Gabriel Canyelles o Josep Moll, diguin incongruències
encara ho entenc ja que, al cap i a la fi, militen dins par-
tits espanyols, però, que l'historiador que és considerat
un dels teòrics del nacionalisme digui aquestes par-
dalades em sembla molt greu. Sobretot quan malaurada-
ment encara hi ha tants mallorquins de bona fe que l'es-
colten i li fan cas. ¿A quina conclusió han d'arribar,
pregunt, després de llegir-lo? Dones, a la que ja sabem:
la culpa sempre és del dèbil, la culpa sempre és negra.
És tan fácil donar la culpa a l'oprimit! No compromet a
res! Si Serra dóna la culpa a un altre mallorquí, és
perquè inconscientment sap que no passarà res, però
què pot passar si comerlo a ficar-se amb el rei, el
capita general, l'administració colonial o els forasters?
Uep, Tonina! AixO ja són paraules grosses i figues d'un
altre paner. I aquí sí que ja poden passar coses imprevis-
tes i desagradables.

Qui sí, en canvi, ja ho té molt clar és Francesc Ferrer
i Gironès, el qual ha escrit no fa molt: "l'Estat espanyol
no pot deixar de tenir les mans a la mamella que
nodreix la seva hisenda estatal. Heus ací el conflicte.
Catalunya está cansada de pagar per via fiscal, sense
rebre la devolució justa dels imposts mitjançant les in-
versions públiques, i l'Estat necessita poder sotmetre
els cataialls sota la jurisdicció de la seva Hisenda per
poder munyir eis reVirsos suficients que alimenten els
seus pressupostos.

Per poder justificar aquesta espoliació, també
l'Estat crea una doctrina. Corn que la ment humana
s'estira i s'arronsa, tot seguit es troba un prIncipl
polític per mitjà del qual es revesteix filosòficament
allá que no té nom. 1 així neix la doctrina de la 
"solidaritat". Solidaritat entre els rics i els pobres.
Solidaritat entre els benestants i els necessitats.
Solidaritat entre els opnlents i els indigents.

Com és obvi, la solittaritat es pot practicar una

vegada, un any, o en un termini concret. Però quan
aquesta solidaritat cal expressar-la, si us plan per
força, contínuament, des de fa anys, des de fa
centúries, aleshores això s'ha convertit en una
solidaritat entre treballadors i aprofitats, entre
previsors i captaires, entre feiners 1 pixavagants.

Qui paga mana, diu la tradició. Però aquí tampoc
no resulta la racionalitat. La solidaritat s'ha convertit
en l'eufemismes del dret de conquesta" (27).
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Generalment, dins tot procés de descolonització exis-
teix el que s'ha anomenat "punt sense retorn". Aquest
moment històric pot esser de duració variada i tant pot
esser qüestió d'hores, dies o setmanes. Si fa no fa, el
podríem definir com aquell instant en el qual el colonit-
zador perd els papers, fa un moviment en fals i fa
aflorar en el colonitzat sentiments de solidaritat tribal i
consciencia de nació que fins llavors romanien ador-
mits. El punt sense retorn, doncs, es caracteritza per un
acte de violencia tan brutal per part del colonitzador
que, en tant que representa una situació límit, és a dir,
que veu la mort de ben aprop, té la propietat de relegar
a un segon terme les discòrdies tribals, ja siguin de tipus
geogràfic, polític, social, cultural o religiós, i de
provocar un tancament de files enfront de l'enemic
comú.

Si analitzam la independencia de l'India, els experts
s'han posat d'acord a qualificar dia 13 d'abril de 1919
com el punt sense retorn. Aquest dia, el brigadier
general Dyer, va ordenar disparar als seus gurkhas con-
tra la multitud que assistia a un míting reunida pacífica-
ment en el Jallianwala Bagh de la ciutat d'Amritsar i va
causar mils de ferits i més de quatre-cents morts (28).
Amb aquest acte, la dominació anglesa va mostrar el
vertader rostre sanguinari í va provocar que milions
d'indis per un moment obrissin els ulls i s'adonassin de
les intencions autentiques dels ocupants. Entre aquesta
data i 1947, any de la independencia, varen passar

anvs oeró no hi ha dubte que dia 19.IV.1919 va ser-
vir perqu& tota l'incita prüngués consciencia de qui era
el principal enernic a batre i que noms a Ii71;',.,45, di:: 1 a
unió aconseguiríen deslIfurar-se del jou anglas.

Si estudiam el cas de la independencia d'Algèria, el
punt sense retorn va esser dia 1 de maig de 1945. Abans
d'acabar la II Guerra Mundial, molts algerins es feren
il.lusions pensant que la França de De Gaulle, que ells

constribuiren a alliberar allistats dins l'exercit francès,
Ben Bella, per exemple, faria justícia a les aspiracions
d'autogovern i de descolonització. La repressió indis-

criminada dels paracaigudistes francesos contra les
mobilitzacions populars varen causar mils i mils de
morts, el FLN va parlar de 40.000, i va provocar el
descrèdit definitiu de les tesis federalistes que alguns
polítics com Ferhat Abbas propugnaven, enfront de les
independentistes. El poble algerià mai ja no va oblidar
aquell dia. Les matances com la de Setif varen provocar
dos efectes decisius: a) La clarificació d'idees i la
cohesió de les diferents tribus, i b) l'aparició d'un fossat
entre francesos i algerins que ja mai més no seria traves-
sat. La victòria final no es va aconseguir fins l'any
1962, però és reconegut que "la guerra d'Algèria va
començar, en veritat, el maig de 1945" (29).

Lituania ha viscut fa poques setmanes un punt sense
retorn. L'assalt dia 9 de gener de 1991 de les tropes
soviètiques a la seu de la televisió lituana amb el resul-
tat de 13 morts i 144 ferits (30), ha acabat de decidir els
indecisos i els cagadubtes de sempre. A la llarga, l'acció
criminal dels soviètics será contraria als seus interessos
ja que han provocat una cohesió a prova de bomba
entre els lituans i que ara tots aquests tenguin ben
definida per on passa la línia divisòria entre les dues
trinxeres. Els efectes no s'han fet esperar. El
referèndum sobre l'autodeterminació realitzat dia 9 de
febrer següent va presentar només un 16% d'abstenció i
un 90'5% de vot favorable a la independencia. La crida
del comunista rus Gorbatxov a boicotejar el plebiscit va
fracassar totalment a excepció feta d'alguns barris i
ciutats d'alta concentració d'immigrants russos i
polonesos. Fixau-vos bé de com está la situació a
Lituania que, si hi ha un 28% de població estrangera, el
referèndum ha donat que molts dels equivalents als
forasters de Mallorca i als xarnegos del Principat han
votat a favor de la independencia ja que ho consideren
un mal menor. Com ha dit el president de la República
Báltica, Vitautas Landsbergis, "El poble de Lítuánia ha
demostrat, malgrat totes les pressions, que mantén
ferma la voluntat de defensar els seus drets i el seu
estat independent" (31). Com acabará Lituania? I&
111,nnés pot acabar d'una manera: independent! Els in-
vasors comuniIiCS russos podran endarrerir la data, poc
o niolt, això no ho sabem, peló podeu estar ben segurs
que un poble míniment unit acaba aconseguint els seus
objectius.

(Continúa a la página 22)
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Gabriel  Canyelles 

No renunciam ni a una competència ni a una sola pesseta
El President del Govern Balear i alhora president del

Partit Popular a les Balears, Gabriel Canyelles, féu aquest
discurs el passat dia 22 de desembre a l'acte de
presentació de la coalició PP-UM, al restaurant Son Amar.
Aquest és el text íntegre de la seva intervenció.

Bon vespre, amigues i amics del Partit Popular. Bon
vespre, amigues i amics d'Unió Mallorquina. Bon vespre,
tots quants aquí representau Unió Campanera i Unió
Calvianera. Gràcies per la vostra presencia, presencia
difícil en els dies en qué ens trobam.

Mirau, aquí, en vosaltres, hi ha representat el millor
de Mallorca: l'esperit de Palma i  l'essència de la Part
Forana. Vosaltres representau el seny, el sentit de
responsabilitat. Les vostres arrels es fiquen endins de la
nostra terra perquè són velles. Arrels de tradició, però
també arrels tendres - tanmateix fortes-- de gent que
ha triat ca nostra, lliurement, per sentir-se i ser per
sempre mallorquins.

Les vostres branques graten el cel, plenes de fruits
de la vostra il.lusió, de la vostra  constància, d'una mica
de caparruda tenacitat, d'un gran i continuat esforç, d'un
gran sentit de la responsabilitat. Sou responsables; sí, sou
responsables de tot el gran benestar que aquest país
nostre pot exhibir cara ben alta i que tothom ens enveja.

Avui és un gran dia per nosaltres i per ea nostra. No
voldria posar-me pesat, encara que els sentiments que
em bullen dins el cor, convertits en llàgrimes de
satisfacció, em pujassin al coll i als ulls, i em tallassin la
veu, cosa que podria bé passar.

Pero, si així fos, sé ben cert que podreu entendre que,
a qui ha lluitat durant més de deu anys cercant un camí
que ens juntás a tots, els sentiments Ii juguin avui una
mala passada. Perquè avui, per damunt de personalismes,
d'interessos particulars, per damunt de diferencies, ens
juntam en un esforç comú tots quants pensam i defensam
el mateix: aquell voler ser nosaltres mateixos. Encara que
només ho llaguen' fet a nivel] local de Campos i de  Calvià;
des d'un nacionalisme intel.ligent i prudent o des d'uns
principis de regionalisme avançat.

La meya emoció és tan sols comparable a l'orgull que
podeu sentir --i que heu de sentir-- tots els qui veis
triomfar l'interès general i rendir-se als vostres peus les
enveges i les rancúnies.

Enhorabona! Pero, enhorabona per qué? Enhorabona
per aquesta unitat. Unitat per defensar-nos contra
aquells que, des de Madrid, per la seva concepció de
l'estat, i des d'aquí els socialistes, submisos com xotets
de cordeta, ens impedeixen l'acompliment d'aquests
drets. Unitat perquè l'ampliació del nivel] d'autogovern
que hem preparat amb tant d'esment, amb la modificació
de l'estatut, no es vegi aturada per aquells que tan sols
volen dominar-nos des d'altres  instàncies perqué des
d'aquí mai no s'han rendit a ells. Unitat per plantar cara
i reclamar justicia per tenir el mateix nivell de serveis,
el mateix nivell d'inversions que tots els altres espanyols.
Unitat tan forta, que l'éxit que l'acompanyi basti per dir

ja está bé de només dur-se'n els doblers sense tornar el
que és just i ens pertoca! Unitat per posar les coses en
dar a qui ens nega el que és nostre i fica rná dins les
nostres butxaques. No renunciam ni a una CGInpe-
téncia, ni a una sola pesseta. Uri1at, idó, capaç de fer
veure a tots quants ens miren que el poble d'aquest país,
solidari com el que més, no de paraula sinó de fets,

reclama justícia i l'obtendrá per ell mateix, com ha
obtengut tot quant té.

El nostre és un poble tranquil, per() la injustícia
socialista ha creat i crea més esperit  d'independència en
pocs anys que tota la història del nostre regne en molts
de segles.

Des d'ajuntaments, des dels consells insulars i des del
Govern Balear, aplicant els mateixos principis  econòmics
que de sempre han regit la societat rural mallorquina,
hem col.laborat a marcar les fites per fer-nos amunt. Ho
hem fet tots plegats i els resultats són satisfactoris: els
més alt nivell de renda, el més alt grau de creixement
econòmic, un satisfactori benestar, una progressiva
prosperitat. En turisme, hi ha endevinadors que només
volen parlar de crisi, que troben malament que no
vulguem fer servir aquest mot. Es cert que hi ha
dificultats, a dins i a fora, però també és cert que s'hi
han posat els remeis i que tenim la confiança que, entre
tots, sabrem superar els problemes; el diagnòstic está fet
i les medicines despatxades.

Creuen que som tan beneits que no en sabrem sortir,
com sempre? La indústria i el comen caminen per
camins diferents d'aquells que eren els normals, però el
camí del disseny í la moda ens obri perspectives de trobar
mercats dins l'Europa del 93.

I ja sabem que l'agricultura és, tal vegada, la germana
pobra del nostre sistema econòmic, però no tenc cap
dubte que trobarem l'equilibri just entre produccions i-
rendes, que farà atractives les f:P',7Z de conrar a alguns
OvCs de drná, que han d'estimar tant la terra com
l'estirnam quasi tots nosaltres; tant que, -eure-la com es
desfà entre els dits, és la més grau - les satisfaccions
i de les compensacions, perquè és part de nosaltres
mateixos.

La llengua, amb respecte i admiració,; la cultura,
perquè també és part de nosaltres mateixos; el patrimoni
històric, pel que representa; el paisatge, per conservar-
lo per als nostres fills; les estructures, les infrastructu-
res, tot ha tengut el seu tractament. Hi hem posat
capacitat i estimació.

I creim que és necessari continuar lluitant per poder
dur endavant el nostre programa. •

L'alternativa. Hi posin qui hi posin i s'ajunti qui
s'ajunti només té un nom: alternativa socialista. Una
alternativa poc convenient, per qué? Perquè fa llei de la
falta de respecte a les persones; fa llei de servir-se de
la política i no d'estar en política per servir; fa llei de la
mentida de predicar una cosa i fer tot el contrari; pujada
d'imposts i de taxes municipals; desenrotllaments urba-
nístics; protecció d'espais; despeses supèrflues i faraò-
niques; fa llei de la miseria i de l'explotació d'Andalusia,
Múrcia, Extremadura; fa llei de la manca d'idees que
copien i després no saben aplicar, com en el turisme,
iquan en tenen qualcuna de lluminosa, la repeteixen per

tot, per() les faroles pareixen mistos; fa llei de la
pocavergonyeria, i no parl de "guerras" ni de vots captius
per jornals agraris, sinó de fets com el cadastre que es
retira perquè hi ha eleccions.

I si trobau que he fet llarg, pensau per un moment
qué passa als municipis allá on governen,  perquè ens hi
han robat el dret que 'electorat ens va dar per gover-
nar: Calvià, Alcúdia, Llucmajor, Manacor, Santa Maria,
Vilafranca i qualcun més.

I venga de gastar: ajuntaments grossos, funcionaris
per omplir-los, berenars gratis, ràdios, televisions,
empreses d'UGT i de les altres„ desenrotllament urba-
nístic a balquena --res no importen els paisatges-
amunt les marines encara que caiguin platges i terres
diendins, molt de pressupost, molts de deutes i molt de
tocar les butxaques.

Però cap avantatge, ni millors serveis per al ciutadà.
Les bacines i els capellans, a les esglésies,  perquè allá
unes i altres mereixen respecte, i ja sabeu per qué ho dic.

Per als nostres pobles volem justícia i serietat. Per
això acudim a tots vosaltres a l'hora de  començar una
nova campanya. Per demanar-vos un esforç i
col.laboració. Res no está fet. Hem d'anar de casa en casa
a convencer els indecisos; a explicar el nostre programa;
a ajuntar els of esos o empipats; a ajudar els que no saben
com fer-ho. Tenim una gran responsabilitat, però estic
segur que, com sempre, tenim una font de recursos
inestimables.

Em referesc a vosaltres, dones, unes joves i d'altres
que ho sereu ja sempre. Tan sols un cor com el vostre és
capaç de posar en marxa la serie de dinàmiques que fan
falta per motivar una familia, un barri, una associació,
un poble o una ciutat. Tal sols la vostra intel.ligència és
capaç d'enfilar motivacions. A bastament perquè el cor
pugui justificar més que sobradament els seus batees.
Vosaltres sabeu el respecte que per a les nostres
fonnacions pol tdáraiíiia, la religió en llibertat,

tradicions, el respecte als majors i l'atenció a la
joventut. Vosaltres sou més i més fortes, siau les primeres
a lluitar i guanyarem.

I tots, que tant feis; i tots, amics i amigues: Mallorca
necessita una majoria absoluta de les nostres idees, i no
solament els propers quatre anys.

Gràcies.
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Josep Manel Luna de Rojas, nascut a Llucmajor, és
l'amo de l'agencia de viatges Xaloki, de s'Arenal i recent-
ment ha estat elegit membre de la directiva de Conver-
gencia Balear de la junta local de Llucmajor—s'Arenal. Es
també membre de l'executiva del partit Unió Balear.

—Quin és l'origen del vostre nacionalisme?
—Nacionalista ho és pràcticament tothom, el que

passa és que la paraula nacionalisme és mal interpreta
massa vegades, molta gent té una idea equivocada del que
és nacionalisme. Els mateixos nacionalistes moltes vega-
des no hem sabut explicar qué vol dir ser nacionalista,
el fet de ser nacionalista no vol dir que siguis un radical
o un separatista.

— Quin tipus de nacionalisme predica el vostre partit?
—Un nacionalisme generós, les Balears són un lloc

discriminat. Aquí s'ha creat una bona quantitat de
riquesa i de llocs de treball, en canvi amb tanta riquesa
no s'ha creat la infrastructura  necessària; per això ens
trobam en una situació molt problemática, ja que s'ha
d'invertir ara tot el que no es va invertir anteriorment.
Aquest és un problema que tenim a nivell de la comunitat
autónoma, peró també a nivell de s'Arenal. Ens falta
infrastructura a tots els nivells, necessitam millors car-
reteres, més zones verdes, unes platges molt més netes.
A s'Arenal mateix, després de trenta anys de turisme, en-
cara no tenim un passeig digne per anar a fer una volta.

per aquí, per oferir tots els serveis.

—I de qui és la culpa que hi hagi aquesta mancança
de serveis?

—De l'administració, començant per l'Ajuntament i
acabant per Madrid, passant pel Govern Balear.

—Pero, per quina raó passa això?
— Jo pens que és degut al fet que la gent que ha ocupat

càrrecs de responsabilitat política no han pres plena
consciencia del que tenia entre les mans. Per altra part
també és cert que ens fan falta més competències, i més
doblers per poder—les gestionar bé.

—Quin model de relació creis que haurien de tenir
les illes Balears amb l'estat espanyol?

—La meya opinió particular és que s'haurien de
mantenir totes les relacions amb l'estat. Cree que s'hau-
ria d'avançar cap a un estat federal. No crec que el nostre
benestar passi per la independencia. Cree que se pot
mantenir un equilibri molt gran en aquesta qüestió.

—Quines perspectives electorals té el vostre partit?
—Nosaltres som optimistes, som una força política

nova, que neix per un dia governar. Estam en procés de
creixement, estam inaugurant moltes seus a molts de
pobles de Mallorca.

—Jo som a CB precisament perquè m'he trobat amb
gent que pensa que no s'ha de ser forçosament de dretes
o d'esquerres. Cree que s'ha d'intentar cercar les coses
bones de la dreta i les coses bones de l'esquerra.

—Sou de centre, doncs?
—Sí, dins de Convergencia hi cap gent d'una dreta

moderada i gent d'una esquerra moderada. Qui no conviu
amb nosaltres són els extrems, perquè de fet els extrems
difícilment entren en el pensament de la majoria de gent.

—Sou un partit d'empresaris?
—Som un partit format per tot tipus de persones, hi

ha empresaris, hi ha treballadors, hi ha gent del món de
l'ensenyament.

—Veis en Gori Mir president de les Balears?
—Tot això está per decidir: com seran les Distes, qui

les encapçalarà, etc. Per() jo cree que no és tan important
qui encapçalarà la llista, com la llista en si. A vegades
donam massa importància a la persona que ha d'encap-
çalar la llista, quan de fet aquesta persona ha de ser el
portaveu de tot un equip.

iT.11

Entrevista a Manel Luna de Rojas

Nacionalista ho és tothom

—Convergencia Balear és una força política amb
—A s'Arenal hi ha una quantitat enorme de gent vocació de partit frontissa?

venguda de fora que no s'ha integrat, creis que aquest és 	 — No, nosaltres som una foro política que neix amb
un problema important? 	 la vocació d'algun dia governar aquestes Illes.  Lògicament

—Jo conec molta gent venguda de fora que s'ha som conscients de les nostres mancances, i haurem de
integrat molt bé, el que passa és que els falten mitjans treballar molt; però a mig termini podem esdevenir la
per acabar d'integrar—se totalment, s'han de fer molts primera força política de Mallorca. Nosaltres, a més,
més actes socials per potenciar la integració. Per exem— tenim l'avantatge que no depenem de cap partit de fora,
ple, a s'Arenal de Llucmajor hi ha uns 7.000 habitants, i a la llarga això ens será bo.
qualsevol poble mallorquí amb aquest nombre d'habi-
tants té moltíssims més serveis. La integració comença	 — I vosaltres, que sou de dretes o d'esquerres?
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El
debat
de
l'Autodeterminació

Dia 19 d'abril de l'any passat es va debatre en el Par-
lament de les Illes Balears la proposició no de llei relativa
al dret d'autodeterminació presentada pel Grup Parla-
mentari Nacionalista i d'Esquerres el darrer mes de 1989.

Donada la importancia que pels nacionalistes va sus-
citar aquest debat, tenint en compte el magre seguiment
que els mitjans de comunicació local feren de la sessió
plenaria, i ates l'interès que cree que pot tenir pels lec-
tors de S'ARENAL DE MALLORCA  conèixer la postura que
prengueren els diferents grups poPtics davant la propo-
sició, reproduesc a continuació una serie de fragments,
al meu parer significatius, de les intervencions que es
produïren al Saló de les Cariátides aquell horabaixa de
primavera.

Convé refrescar una miqueta la  memòria i recordar
el text integre de la proposició no de llei del Grup Par-
lamentari Nacionalista i d'Esquerres. Vet aquí el seu re-
dactat:

"1. El Parlament de les Illes Balears declara que les
Illes Balears formen part d'una realitat nacional diferen-
ciada del conjunt de l'Estat.

2.El Parlament de les Illes Balears manif esta que l'a-
catament del marc constitucional vigent, resultat del
procés de transició política de la dictadura a la demo-
cracia, no significa la renúncia dels pobles de les Illes al
dret a l'autodeterminació, tal com estableixen els prin-
cipis dels organismes internacionals.

3. El Parlament de les Illes Balears afirma, com a
conseqüència, que en el moment que ho cregui oportú i
a través de les actuacions previstes al mateix ordenament
constitucional, podrá incrementar les quotes d'auto-
govern fins on cregui convenient, amb la perspectiva
lliurament assumida de la federació dels pobles de l'Estat
i cap a la consecució d'una Europa unida, adequant la
regulació dels drets nacionals a les circumstàncies de
cada moment històric".

Cal, aquí, fer un comentari. L'esment a "la perspec-

tiva lliurement assumida de la federació dels pobles de
l'estat" és una "aportació" del menorquí Joan F. López
Casasnovas, motivada per la seva obediencia a Izquierda
Unida, que no va caure gens bé dins l'Executiva del PSM,
ni va agradar, em consta, a algun membre del Grup
Parlamentari que, com sabeu, compartim amb l'Entesa
de l'Esquerra de Menorca i l'Entesa Nacionalista i Ecolo-
gista d'Eivissa. No importa dir que, dins el PSM, no som
pocs els qui optar!em, en arribar l'hora d'exercir el dret
a l'autodeterminació, per la constitució d'un estat inde-
pendent de Països Catalans. Es molt clara, en aquest
sentit, la definició que es fa en l'article 2n dels estatuts
del partit: "El PSM és una organització política que té com
a objectiu fonamental l'alliberament nacional i la justicia
social del poble de Mallorca dins el marc d'unes Illes
Balears i d'uns Països Catalans lliures i socialistes...."

Observau, per altra banda, l'escrupolós respecte que
es t en el text de la proposició a la Constitució espanyola
i a la legalitat vigent, l'ambigüitat de certes expressions,
la invocació dels drets dels pobles reconeguts pels orga-
nismes internacionals, o la temperança de les preten-
sions, amb la clara intencionalitat de fer la proposta
assumible i aprovable per la resta de grups pol!tics.
Contrasta això amb la virulencia amb que contestaren els
portaveus dels partits espanyolistes, més que mai, per
anunciar el seu vot contrari. Presa de postura, per altra
part, imprescindible per preservar la sagrada unitat de
la seva patria. UM nacionalista?, Canyelles cap de la tribu?
Corrent nacionalista dins la FSB? Llegiu, llegiu.

Vos reproduesc, a continuació, una serie de frag-
ments d'intervencions interessants, tot respectant l'or-
dre del torn de paraules. Teniu en compte que la trans-
cripció del debat perd, inevitablement, l'espontaneitat i
la riquesa de l'expressió oral.

-JOAN F. LóPEZ CASASNOVAS (Crup Nacionalista i
d'Esquerres): "Qui pot negar que les Illes Balears, els po-
bles que composen aquesta Comunitat Autónoma, tenim
unes característiques nacionals, unes característiques de
poble que passen no només per qüestions de carácter
lingüístic o cultural, sinó també per tota una qüestió

social de composició solidaria amb una història darrera
que ho avala i un projecte de futur al qual no hauríem
de renunciar mai? Constatar des d'aquest Parlament que
les Illes Balears formen part d'una realitat nacional
diferenciada del conjunt de l'Estat hauria de ser una cosa
òbvia, hauria de ser una cosa que caigués pel seu mateix
pes i que no fos necessari posar-la a votació.(...)

(...)Mentre existeix aquest poble té el dret impres-
criptible i inalienable, és a dir, que no es pot arrabassar,
que no es pot alienar -tanmateix s'aliena, tanmateix
s'arrabassa- a l'autodeterminació amb tota llibertat i
sense cap ingerencia externa, segons diu la Declaració
Universal dels Drets dels Pobles.(...)

(...)Qui no vol per al seu país una normalitat si fa no
fa com aquella de la qual disposen els habitants de
Castella, de Dinamarca, de Grecia, d'Hongria, d'Uruguai?
Normalitat vol dir majoria d'edat com a poble(...)

(...)Aquesta facultat s'acostuma a anomenar dret a
l'autodeterminació. Les fronteres europees han canviat a
bastament els últims dos segles, podríem dir que a la fi
de cada guerra mundial han aparegut estats nous, com
també s'han produït annexions i ampliacions territorials
importants.(...)

(...)L'Estat Espanyol, que ha restat al marge
d'aquestes conflagracions -em referesc a les conflagra-
cions europees, les dues grans guerres- com també ho
ha fet essencialment dels progressos materials i espiri-
tuals d'Europa, no s'ha vist involucrat tampoc en aquests
canvis territorials. Resta, idó, la seva vella carcassa com
una pesada llosa, com una presó de pobles, com deia un
poeta, encara que no agradi sentir aquestes cites. (Perqué
no prendre, idó, la declaració d'aquest Parlament de les
Illes Balears, si avui s'aprova aquesta Proposició no de
LLei, com es pot prendre la declaració que ha fet el
Parlament d'Euskadi o el de Catalunya, com la manifes-
tació d'acostar-nos a una Europa en transformació,
d'involucrar l'Estat Espanyol dins aquesta Europa? Per-

•que si lituans i eslovens, per exemple, poden plantejar-
se avui obertament de constituir-se en Estat, (en nom

• • •
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(...)Per tant, no estam en absolut d'acord amb el re-
duccionisme que vostè ha volgut aplicar en nom del
Govern a aquest dret d'autodeterminació, reduccionisme
que al nostre entendre —i és una opinió— només demostra
el complex d'inferioritat, no assumit, nacional que té
aquest Govern a les Illes Balears."

de quin principi podrá negar—se aquest dret als ciutadans
i ciutadanes de les Illes Balears, catalans, gallecs o
bascos, que vivim en un Estat aparentment democrà-
tic?(...)

(...)E1 dret d'un poble a decidir lliurement el seu futur
en tots els terrenys és consubstancial a la seva existencia,
és un dret que no es pot separar del concepte de demo-
cracia, de tal manera que si un sistema polític no reco-
neix el dret d'autodeterminació del poble o pobles que
regeix no es pot considerar democràtic, ja que en nega
un element essencial.(...)

(...)EI Grup Nacionalista i d'Esquerres considera que
cal avançar en aquest sentit amb una práctica diaria de
l'autodeterminació. Tenim en aquest moments per davant
tot una serie de reivindicacions que impliquen modifi-
cacions de l'Estatut d'Autonomia per augmentar el sostre
de l'autogovern i també tenim alteracions del text
constitucional que caldria fer, que serien necessàries, que
s'han d'anar fent paleses realitats.(...)Aixó, per exemple,
hi ha la modificació del sistema de finançament, l'as-
sumpció de majors i més importants  competències, la
relació directa amb la Comunitat Económica Europea,
l'establiment de nous mecanismes de conf ormació de la
voluntat estatal(...)

(...)Es necessari parlar també de tot això  perquè a tot
l'Estat Espanyol vivim ara una situació d'esgotament d'un
model autonòmic que comença a ser molt insatisfactori,
amb unes tendències neocentralitzadores clarament im-
procedents i unes aspiracions dels pobles cada vegada,
açò sí, més vertebrats, aspiracions autogovernar—se més
enllà de les limitacions estatutàries.(...)"

—JOAN HUGUET (Vice—president del Govern): "(...)Com
a parts que som de l'Estat i del poble espanyol, sembla
indubtable que les Comunitats Autònomes són autodeci-
sóries, penó aquest dret Es sempre subjecte al sotmeti—
ment a la voluntat de la majoria d'aquest poble i no és
possible que el posseeixin per separat.(...)

(...)S'ha de remarcar que en cap cas els pobles que
avui formen la Comunitat Autónoma de les Illes Balears
podem afirmar que som un poble sotmès a un Estat
contra la nostra voluntat, ja que la Constitució avui vigent
per a tots els espanyols, entre  ei ials ens comptam els
habitants d'aquestes illes, va ser ratificada per tots
nosaltres mitjançant un referéndum democràtic en l'e-
xercici de la nostra sobirania com a poble espanyol —vam
exercir el que reconeix la Constitució a l'article 1.2—, ni
és possible dir que els pobles de les l}le hjn quedat
sotmesos a la sobirania d'altres pobles que conformen
Espanya, ni que aquests altres pobles han estat els que
volien l'actual Constitució, però que les Balears no
estaven d'acord amb les normes que s'hi establien, ja que
nosaltres, repetesc, votàrem majoritàriament en aquest

referéndum l'acceptació del text constitucional.(...)
(...)Per tant, el fet de reconèixer el dret d'autode-

terminació com a dret a la independencia política seria
anar en contra de la unitat de la nació i, en conseqüència,
en contra de la Constitució que democràticament i
lliurement el poble de les Illes Balears es va donar a si
mateix, i si continuam aprofundint en all que diuen més
endavant aquests tractats de doctrina política, ens

adonarem que quan es reí ereixen a territoris colonials,
que és també allò que argumenta l'ONU, no ho oblidem,
perquè en cap moment l'ONU o qualsevol altre organisme
internacional s'han referit al dret d'autodeterminació de
regions, províncies o Comunitats Autònomes.(...)

(...)Quant al primer punt de la Proposició no de Llei,
"les Illes Balears —diu— formen part d'una realitat na-
cional diferenciada en el conjunt de l'Estat". Respecte
d'aquest punt hem de dir que sí que en som part, per()
de l'Estat, no d'aquesta "realitat nacional diferenciada".
Totes les Comunitats Autònomes per si mateixes són
realitats diferenciades, ja que no estan entremesclades.
Si el terme és utilitzat com a antònim d'igualtat, quant
a realitat nacional referit a Espanya, pens que incorrem
en un tema que podria vorejar la inconstitucionalitat, ja
que aquest és un dels valors superiors del nostre orde-
nament jurídic, repetesc, com diuen els articles 1.1 i 14
de la Constitució. No som part de cap realitat diferen-
ciada, ja que som per nosaltres mateixos una Comunitat
Autónoma i no part d'una altra, ni de Catalunya.(...)

(.1 perqué el Grup Parlamentari entén que el dret
d'autodeterminació és, tal com es defineix i hem dit
abans, el dret d'un poble a no ser sotmès a la sobirania
d'un determinat Estat contra la seva voluntat i de
separar—se d'aquest Estat quan aquest poble ho vulgui,
és a dir, el seu Grup entén, perquè és així, el terme
d'autodeterminació com el dret  d'independència políti-
ca.(...)

(...)l'acció de l'ONU al definir aquest dret s'encamina
a aconseguir que les potencies colonials concedeixin la
independencia a les seves colónies, no a rompre total-
ment ni parcialment la unitat d'un país.(...)

(...)Encara que ara es digui que no es pretén aquest
dret amb el fi d'independitzar—se, el que sí és clar que
només el fet de posseir—lo dóna la possibilitat de fer—
ho.(...)"

—JOAN F. LóPEZ CASASNOVAS (Grup Nacionalista i
d'Esquerres): "Autodeterminació no és  sinònim d'inde-
pendència, encara que es pot arribnr 2 la independencia
a través de l'autodeterminació i Lutuueterminació no és
un gest, és un dret, és un dret i un dret s'ha de  reconèixer
i s'ha de poder exercir. Aquí no votarem el reconeixement
d'un dret, el que votarem és la possibilitat de no renun-
ciar a l'exercici d'aquest dret quan sigui necessari.(...)

—CARLES RICCI (Grup Mixt): "(...)Aquí ens trobam en
un punt de pressió, ens podem transformar en indepen-
dentistes cent per cent si la pressió de Madrid sobre la
deixadesa de la nostra autonomia continua en aquest
nivell. Podem acabar demanant una independencia a crits
tan forts com ho pugui fer el país català, però açò será
el resultat i en definitiva la responsabilitat del qui governi
a Madrid."

¡libre a Catalunya on deien "l'Estat Espanyol és un estat
multinacional on una nació dominant oprimeix les na-
cions basca, gallega i catalana. Els socialistes defensam
inequívocament el dret d'aquestes nacions oprimides a
exercir l'autodeterminació i a constituir—se, si aquesta
és la seva voluntat democràticament expressada, en
Estats independents".

Nosaltres no canviam el llenguatge, no canviam de
postura, no canviam de camisa; som allò mateix(...)

(.1 l'Europa unida que nosaltres volem no és l'Europa
del Mercat únic, no és l'Europa dels mercaders, és
l'Europa de les nacions, és l'Europa dels pobles, lliure-
ment, i Eslovénia, i Lituania, i Bohemia, i Ucraïna i tots
els països que avui encara no tenen la sobirania
plenament assumida i estan en procés d'aconseguir—ho.
Tant de bo que els oratges de l'Est arribin també a aquest
Llevant(...)

El resultat de la votació fou aquest: 6 vots a favor —
els 5 del Grup Nacionalista i d'Esquerres, i el del Grup

Mixt— i 51 vots en contra —PP, UM, CDS i PSOE. No hi va
haver cap abstenció.

Si algú está interessat en la transcripció íntegra del
debat la pot trobar al núm. 68 del Diari de Sessions del
Parlament de les Illes Balears.

Que cadascú en tregui les conclusions que vulgui.

Antoni Llabrés Fuster (membre de la Comissió
Executiva del PSM—Nacionalistes de Mallorca)
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Premi pel llançador de fems
Al noi de la crida:
Es nazis, en general,

soleu esser elements
amb mals arrambatges
i sofriu un procés crò-
nic: així com veis que es
poble no vos fa cas i vos
dóna branca, acumulau
rabia i odi dins es cos
fins que no podeu
aguantar més. Llavon-
ses, quand sou a punt
de rebentar, llançau tot
es fems de cop i s'es-
pectacle sol esser bas-
tant desagradable.

Això és lo que t'ha
passat a tu, que has
omplit de brutor sa pla-
na 10 de sa revista S'A-
renal de dia 1 de febrer
passat. He mirat de
cercar un sol argument
(remenant amb una
pala, per no embrutar-
me ses mans) i no n'he
trobat cap. Just t'has
dedicat a llançar s'odi
acumulat de fa temps.
Es teu col.lega Jaíme
Sastre fa lo mateix,
però encara té una mica
de gracia. Tu, ni això. I
encara te sorprèn que
El Día 16 no te publicás
sa carta? Mira, noi: es
diaris normals servei-
xen per informar i opi-
nar democràticament,
no perque un nazi cata-
lanista llanci sa matè-
ria putrefacta que duu

dedins. Això darrer
queda reservat a pam-
flets marginals com
aquest, conegut popu-
larment com El Sorral
de Catallorca.

Posar en dubte ses
xifres d'es diaris és un
exercici de seny ele-
mental: En Francesc
Seguí (Última Hora) i
En Juan Riera Roca (El
Día 16) varen dir 1.000
persones; En José A. de
Haro (Baleares), 500; es
Diari de Mallorca, 300;
i N'Andreu Manresa (El
País), 200. Maldament
es teu cervellet no sia
capaç d'entendre-ho, és
matemàticament im-
possible que totes
aquestes cantitats sien
vera. I en cap moment
vaig dir que «no hi ha-
via ni cent persones»,
sinó «a tot estirar, un
centenar». A veure si
n'aprendràs, de Iletgir!
Que El País vos regali
altres 100 manifestants
no té importància, però
que s'Ultima Hora i El
Día els multipliquin per
10 és una animalada
que mereixia una recti-
ficació rápida i aclari-
dora. I me'n fot si re-
mugues, si treus fum
p'es queixals o si llances
fems amb forma de
carta.

Ara resulta que es
periodistes que redac-
taren ses informacions
són «bons professionals»
tot just perque vos re-
galaren un caramull de
manifestants. Idó posa't
d'acord amb En Jaíme,
perque an es pamflet
anterior, de dia 15 de
gener i a sa plana 6, va
calificar En Riera Roca
de «periodistetxo» que
ha fet un «judici pa-
ral.lel» contra es terro-
rista Macianet. Ca-
dascú conta sa pel.lícu-
la d'acord amb ses seves
neures.

Per acabar, me per-
metràs un consell:
tranquil.litza't, ten cal-
ma i pensa si ho paga,
llançar tant de fems. Sa
meya carta l'ha lletgida
tot Mallorca; es teus
fems putrefactes no els
ha ensumat ningú (jo
duia careta antigás). Ho
dic p'es teu bé. Si fos
per jo, te diria just lo
contrari: segueix així
talment, insulta tot-
hom, mostra't intole-
rant, descalifica't tu
mateix. Faràs un favor
a sa causa mallorqui-
nista!

Lluís Cerdó
Fernández

Fins on arriba la
incongruència i
1' esquizofrènia

Els catalans de la Cata-
lunya Nord pateixen l'o-
pressió d'un estat que ac-
tua amb els pressupòsits
de la por i les contínues
amenaces. Els professors
de català han d'aprovar els
exàmens de llengua caste-
llana (0) per poder ense-
nyar català, i Ilavors no
poden incloure els progra-
mes a la memòria oficial ja
que l'única llengua que es
pot ensenyar oficialment
és el francés.

El cas que us exposam
reflecteix aquesta esqui-
zofrenia dels cappares
educatius: el gran estat
francés té por d'uns edu-
cadors que reivindiquin els
seus drets i la gent viu en
un continu estira i amolla
per esser congruents amb
la història i la realitat cul-
tural i social en qué viuen.

Des d'aquí encoratjam
aquests educadors i estu-
diants perquè no amollin
en la seva tasca i en la
reivindicació dels seus
drets.

Felip Munar i Munar
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El jurat qualificador estará format per la direcció de cada centre i per la
direcció de S'ARENAL DE MALLORCA.
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Escola pública de Son Ferriol
Son Ferriol i la
urbanització nova

El que m'agrada més de
Son Ferriol és el col.legi
que estan fent nou, que
está situat a la urbanitza-
ció nova de Son Ferriol.

Es un col.legi molt dife-
rent dels altres, perqué per
la forma que té sembla
més modern; el pati és
molt més gran i els pàrvuls
tenen el seu pati separat
de l'altre. té una biblioteca
que será del col.legi i per a
tothom del poble que vul-
gui emprar els llibres.

Hi ha molts xalets i
apartaments molt a prop,
on han vengut moltes
famílies d'altres pobles per
viure—hi. No fa molt de
temps que varen fer un
poliesportiu molt gran, on
es pot fer tota mena d'es-
ports, com bàsquet, volei,
tennis, hándbol, futbolet,
futbol. Dins el poliesportiu
hi ha un bar on la gent del
poble hi aniran a passar el
temps.

Joan C. Gracia Pujalte

son Ferriol

Son Ferriol és una petita
barriada de Palma, és una
barriada molt tranquil.la i
amb molts pocs habitants.
També hi ha molts de
comerços, dues o tres pla-
ces, una església, un camp
d'esports molt gran, dues
escoles i bastantes coses
més.

Son Ferriol, ara, es di-
videix en dues parts: Son
Ferriol Vell i Son Ferriol
Nou, aquest darrer és una
urbanització nova que está
plena de xalets i també hi
ha un ambulatori molt
gran.

Aniran fent moltes ca-
ses i això ens atracará més
aviat a Palma, però la
meya opinió personal és
que no m'agrada que facin
això, perquè amb el temps
Son Ferriol és tornará com
Palma, on hi haurà molta
circulació, molts acci-
dents, moltes finques amb
molts pisos, etc. I només es
podrá respirar fum, com a

d'interés ne tot això abans
que sigui massa tard.

Joan Amer Dumas

Son Ferriol

El meu barri, Son Fer-
riol, és un barri molt ani-
mal Hi ha grans carrers i
una placa amb gronxadors
i altres atraccions infan-
tils. Abans hi havia un
problema; aquest proble-
ma era que no teníem un
lloc per fer esport, a part
del camp de futbol—sala de
la placa.

Les festes que més se
celebren són: la cavalcada
dels Reis, les Beneïdes i
carrosses de Sant Antoni i
el carnaval. Enguany hem
fet una carrossa per Sant
Antoni i hem anat a Palma
i a Son Ferriol; per Sant
Antoni cada any feim una
festa i una tómbola. En-
guany hi ha hagut una
polémica amb el carnaval
perquè Ciutat havia a-
nul.lat la festa i no ens do-
nava subvenció per - fer—la
nosaltres.

Bé, ara ja tenim un lloc
per fer esport, és el camp
municipal d'esports de son
Ferriol, allá on juga el C.D.
Ferriolenc. Aquest camp
també l'utilitzat l'ajunta-
ment per fer les escoles
esportives.

Finalment, *us diré que
el que jo trob que més Ii fa
falta a Son Ferriol és un
casal de joves i un club
d'esplai.

Tem Salvà Pons

Son Ferriol

Son Ferriol és una bar-
riada de Palma. Está si-
tuada al pla de sant Jordi
i té molts de comerlos i
dues escoles, una de sub-
vencionada i una de públi-
ca. Jo estudio a la pública
i m'agrada molt, encara
que sigui petita. L'escola
subvencionada és molt
gran i allá hi ensenyen
EGB, FP, BUP i COU. L'ajun-
tament té en projecte una
escola nova, que será molt
més gran que la vella.

Els carrers de la barri—

nou té unes guantes zones
verdes, per() jo pens que
n'hi hauria d'haver més i
tot servir més bonic.

Hi hauria d'haver més
seguretat, tant a nivel] vial
com ciutadana, ja que hi
segueix havent accidents i
robatoris. A la barriada
també hi ha un camp
d'esports municipal molt
gran. També hi tenim un
centre de salut on es rea-
litzen les funcions medi-

ques. Maties Ferrer Mas

Son Ferriol

Vaig néixer a una bar-
riada de Palma, Son Fer-
riol. Als tres anys em vaig
traslladar a viure a Palma.
La meya il.lusió era passar
els caps de setmana o les
vacacions a casa dels meus
padrins, ja que ells seguien
vivint a la mateixa barri-
ada on jo havia nascut.

Allá sortia a jugar al
carrer amb els meus
amics, ja que no hi havia
perill. Fins i tot ens mun-
tàvem partits de futbol
enmig del carrer i una
serie de jocs que a Palma
eren molt limitats.

Després d'uns cinc anys
vaig tornar a viure a Son
Ferriol. Havia canviat un
poc, però seguia essent tan
tranquil com sempre.

Fa un any que ens varen
construir un poliesportiu
amb totes les instal.lacions
necessàries com el camp
de futbol, de futbolet, bás-
quet, tennis, etc.

El col.legi on vaig és un
poc ruïnós. Les pissarres
de la meya classe a l'hivern
gotegen d'humitat que te-
nen, el pati és molt petit
però té alguns pins i a l'es-
cola on anava a Palma no
hi havia ni un trist arbre.
S'està construint un colle-
gi nou a Son Ferriol Nou
amb un gran pati, àmplies
classes i envoltat de mol-
tes zones verdes.

El patró del barri és
sant Antoni Abat. Per al seu
sant, s'organitzen activi-
tats amb la participació de
tots els vas. Desig que el
pas dels anys no espenyi
l'ambient que respir aquí.

Son Ferriol, no canviïs
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Gori Mir i Mayo!, nascut a Campos, casat amb Maria
Antònia Suau, amb dos fills. Ell és el fundador d'Unió
Balear i el seu secretad general. Gori Mir va ser senador
i també diputat pel PSOE. Principal negociador de l'es-
tatut d'autonomia de les illes Balears, és autor de di-
versos llibres d'història i assaig polític, entre els quals
destaca "El mallorquinisme polític"; ha participat com
assessor de dues series televisives sobre història con-
temporània.

—Quins varen ser els vostres inicis com a polític?
—A finals dels anys 60 jo feia feina a Barcelona i vaig

entrar en contacte amb moviments nacionalistes, com
l'Assemblea de Catalunya, i sobretot culturals, degut a la
meya feina. Després de la mort de Franco, em varen venir
a veure un grup de mallorquins, entre els quals hi havia
en Climent Garau i en Pep Meliá, jo havia firmat un ma-
nifest d'adhesió al PSC, en la línia de construir el nacio-
nalisme d'esquerres. En aquest context, em van venir a
veure aquest grup de mallorquins, dels quals record en
Climent Garau i en Josep Meliá, per fer alguna cosa aquí
a Mallorca, d'aquí va néixer Unió Autonomista. Al final,
pero, jo no hi vaig participar.

—Per qué?
—No hi vaig participar per una cosa que ara no té

gaire importancia. En aquell temps em resultava molt
difícil anar amb una persona que encara era "Procurador
en Cortes". Per la gent que havíem lluitat en la clan-
destinitat això era un problema no ja polític, sinó visceral.
Després jo vaig continuar un treball que estava fent, a
Barcelona, un poc apartat de la política, i em va venir a
cercar el PSI, a través d'Antoñi Tarabini, perquè jo fos el
candidat unitari del PSI. Jo m'hi vaig negar rotundament.
Cada vegada que venia a Mallorca tenia contactes amb la
gent que, almenys, tenia fama de nacionalista, Sebastià

CARRER GRUA, 6
LA RIBERA

Serra, Félix Pons. Jo sempre havia cregut que el nacio-
nalisme a les Balears havia de ser d'esquerres, perqué la
dreta mallorquina mai havia volgut jugar cap paper ni tan
sols autonomista, i en canvi, històricament, sí que hi ha-
via, almenys, personalitats de l'esquerra que sí que havien
mantingut una Iluita per la recuperació de les llibertats
nacionals. Jo, com a historiador, potser estava una mica
deformat per les meves pròpies investigacions. Pel Nadal
del 1978 em va telefonar en Félix Pons i em va dir "Gori,
hi haurà ele-ccions aviat (febrer del 79) i necessitam re-
forçar la imatge nacionalista del PSOE, podem comptar
amb tu?", jo, és clar, si era "per reforçar la imatge na-
cionalista" del PSOE, vaig acceptar i vaig sortir elegit
senador.

—1 una vegada a Madrid, no us sentíeu incómode?
—No, em vaig sentir molt còmode, per una raó molt

senzilla: jo era el portaveu de qüestions autonómiques al
Senat, és a dir que molts d'estatuts d'autonomia que avui
estan en vigencia, tenen la meya  mà. Tot el procés de
passar d'un estat centralista a un estat de les autonomies
era un tema que em va interessar molt. A més vaig ser

el principal negociador de l'estatut d'autonomia de les
Balears. Aquesta época, del 79 al 82, va ser per a mi una
época molt creativa.

—Es, doncs, a partir del moment en qué el PSOE
guanya les eleccions que us començau a sentir incòmode
dins el partit?

—Sí, em vaig trobar molt incómode perquè em varen
marginar, el PSOE em va usar mentre em va necessitar
per la qüestió autonómica, però una vegada aquesta
qüestió va quedar liquidada, jo vaig seguir mantenint els
meus principis i per aixó em van anar marginant cada
vegada més. A més, el PSOE funciona amb una minoria
fortament identificada amb el líder, l'anomenat "grupo
del Betis"; i jo, la veritat, no em sentia gens identificat
amb ells.

—Hi havia més diferencies amb el grup dirigent, a
part de les nacionalistes?

—Sí, jo vaig tenir una serie d'enfrontaments polítics
per una llei, que encara no s'ha aprovat, sobre el control
del ciutadà a través de la informática. Jo era un dels
ponents de la llei, i la vaig avortar dues vegades, per mor
que era una llei molt repressiva. Es on em vaig adonar
que aquesta gent que ens governa té un sentit molt
limitat de la democracia. A. tot aixó va seguir un procés
de distanciament, fins que el divorci va ser inevitable.

—I vàreu deixar el PSOE.
—Sí, perquè creia que en dos punts importantíssims

per a mi com són la visió de com ha de ser un estat
descentralitzat i l'aspecte de les llibertats individuals en
una societat de finals del segle E hi havia, per part del
partit, una situació regressiva. Després hi va haver altres
qüestions molt importants, com per exemple la querella
contra Banca Catalana. Cree que la querella contra Pujol
va ser un error polític històric incommensurable, aquí és
on jo vaig veure l'autèntica naturalesa del PSOE.

—L'opinió que les illes Balears són una colònia
d'Espanya cada dia és més acceptada...

—Jo som historiador, i per aixó he de ser molt rigorós;
crec que des d'un punt de vista históric no som una
colònia.

—Però Espanya ens tracta com si ho fóssim.
—El que sí és cert és que el poble de les Illes no fa

res per deixar de ser—ho. Crec que si fóssim una colònia,
que ja he dit que crec que no ho som, hauríem de
començar - a elaborar una táctica i una estrategia per
deixar de ser—ho.

—Això ho han de fer els partits nacionalistes.
—Evidentment, però aquí hi ha hagut tres tempta-

tives de partit nacionalista, Unió Autonomista, PSM, i UM,
cadascuna amb unes modulacions ideológiques i doctri-
nals molt diferents. Només enqueda el PSM com a partit
nacionalista, el PSM no recupera vots, més aviat va a la
baixa. Ara ha sortit Unió Balear, nosaltres ens definim
com a nacionalistes, i acceptam el marc de la Constitució

espanyola. Es a partir d'aquest marc que nosaltres volem
deixondir el poble mallorquí. Ara bé, si el poble mallorquí
el pròxim mes de maig torna a votar PP i PSOE i una opció
nacionalista com la que nosaltres estam dissenyant fa
quatre anys amb grans dificultats de tot ordre, arnb un
gran sentit de la realitat sociológica i económica d'a-
questa terra nostra, no propera i no va endavant, que sig-
nifica això? Significa que la nostra societat está tan
autoalienada que no vol ni tan sols que surti ningú
salvar—la.

• • •

Entrevista a Gori Mir
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- Pensau que Canyelles ha variat el seu discurs i l'ha
tornat més nacionalista?

- El senyor Canyelles ha sofert un procés, això és
indubtable. Cree, però, que ningú aquí té autoritat moral
per dir si aquest és nacionalista o no ho és. Es més, crec
que tothom té dret a la conversió, fins i tot a la re-
conversió. Evidentment que el discurs del senyor Canye-
lles que jo vaig conèixer quan negociava l'Estatut, que no
volia que es digués "llengua catalana", a un senyor que
avui está fent uns plantejaments nacionalistes, fins i tot
amb l'acceptació de determinats valors que pels nacio-
nalistes havien estat sagrats, com la llengua, l'autonomia,
les relacions amb els altres  països de llengua catalana.
Jo, com a ciutadà d'aquestes illes, me n'alegr molt que
el senyor Canyelles hagi assumit aquests valors, que
abans, si els tenia, no els mostrava.

El problema és que, i ara ja pan l com a polític, el se-
nyor Canyelles ha equivocat completament  l'estratègia.
Per raons de seny, per raons de responsabilitat, per raons
de correlacions de forces, avui aquestes illes necessiten
un altre tipus de relacions amb Madrid, nosaltres no som
ni el País Basc, ni Catalunya, ni el País  Valencià, nosaltres
som una comunitat petita a tot estirar de 650.000
habitants, som de les comunitats més petites de l'estat
espanyol, i no ens podem estar enfrontant contínuament
amb Madrid.

- Qui comanda més a Balears, el PP o el PSOE?
- El PSOE, via Abel Matutes, i Abel Matutes és l'home

que li diu a Canyelles que és el que ha de fer. Per tant,
per la via indirecta, el senyor Matutes té unes grans
relacions amb el senyor Benegas i amb la cúpula del PSOE
a Madrid. El PSOE pot potencialment aturar iniciatives del
senyor Canyelles.

- Creis que Madrid ens roba?
- Jo crec que és un error, com algun conseller ha fet,

discutir amb Madrid si a través de la delegació d'Hisenda
a les Balears entren per exemple cent mil milions de
pessetes, i a través de la delegació d'Hisenda ens en
tornen només cinquanta mil milions. Aquest no és el
plantejament correcte per discutir el problema de la
descompensació fiscal, perquè molts de negocis que avui
es fan a Mallorca tenen el seu domicili fiscal a Barcelona,
a Valencia a Madrid, a Brussel.les. Moltíssimes empreses
que avui estan guanyant doblers a la nostra terra tenen
domicili fiscal a fora. Per tant, jo sempre he dit que no
s'ha de discutir sobre els ingressos i pagaments, sinó que
s'ha de fer sobre la capacitat fiscal d'aquestes illes.

- I tenir un concert econòmic com tenen els bascos,
no seria una solució?

- Es un problema molt complicat, nosaltres som
favorables a un concert  econòmic. No podem oblidar que
Mallorca és una zona molt important de recol.lecció de
divises.

- Mallorca i els Països Catalans en general...
- Bé, no oblidem que València, Catalunya i les illes

Balears són la primera potencia turística mundial.

- I aquest país amb onze milions d'habitants no creis
que podria ser perfectament independent?

- A nivell de laboratori, es pot pensar que si fos
possible crear un estat format per Valencia, Catalunya i
les illes Balears, cree que aquest estat tendria un nivell
de riquesa semblant al de Dinamarca, Holanda, és a dir,
seria un dels estats més rics d'Europa.

- Qué pensau de Lituánia, Letónia...
- Tenen dret a l'autodeterminació, tenen dret a la

separació, perquè varen ser annexionades per la força de
les armes.

- Igual que nosaltres!
- Jo seguesc insistint que el procés de formació de

l'estat espanyol no es pot comparar al de l'imperi  soviètic,
no tenen res a veure un procés amb l'altre.

- De totes maneres els serveis que depenen de Madrid
no funcionen, estic pensant en Correus, serveis sanitaris,
i un llarg etcétera. No creis que tot això s'hauria de dur
des d'aquí?

- Sí, hi estic d'acord, crec que tot el que puguem
gestionar des d'aquí, no ens ho han de gestionar des de
f ora:

- Gestionar només?
- Dic gestionar en el sentit d'administrar, qui

gestiona decideix. Jo sempre he dit una cosa, que el gran
problema del PSOE és que té més confiança en l'estat que
no en la societat civil. El PSOE actualment está aplicant
la teoria d'Ortega i Gasset de "I'Espanya invertebrada".

- Pensau, doncs, que necessitam competències
d'educació, de sanitat...

- Competéncies de tot. Hem de ser valents, una
persona que és nacionalista i que creu en un estat
descentralitzat ha de ser valenta, i ho ha de voler tot,
sense cap mania.

- I quan es va redactar l'estatut, perquè no es va fer
així?

- Nosaltres estàvem a l'oposició, a més hi havia un
partidet petit, que només tenia un parlamentad, però que
era un parlamentari molt important, que era el senyor
Abel Matutes, que constantment es va oposar a un estatut
d'autonomia fet des de Palma. Els illencs no presentàrem
un front únic, i això era molt important. Per qué s'ha
respectat sempre Catalunya i el País Base? Perqué a
l'hora de la veritat tots fan pinya. Cal tenir en compte
que durant el procés d'elaboració dels estatuts hi va
haver el cop d'estat, i tothom es va espantar, i es
reconsiderá tot, apareix la LOHPA, "café para todos" etc.

- Com valorau a vuit anys vista l'aplicació de
l'Estatut?

- Jo diria que ha estat molt irregular, perquè ini-
cialment la gent que l'havia de gestionar no hi creia. L'any
83 i 84 el senyor Canyelles no sabia qué fer amb l'auto-
nomia. La política, no només es fa amb voluntat, sinó que
també es fa amb imaginació i el senyor Canyelles no n'ha
tenguda mai.

- Fa uns dies ens va deixar l'eminent filòleg Francesc
de Borja Moll, tots els mitjans de comunicació ti feren
homenatges i parlaren molt bé d'ell i de la seva obra.
Però, com va dir un comentarista de ràdio, continuaran
sortint sis diaris en espanyol i un amb  anglès, les ones
de ràdio continuaran ocupades per  ràdios forasteres, etc.
Com veis el tema dels mitjans de comunicació i la llengua?

- Jo som molt partidari d'una televisió  pròpia, con-
nectada amb la televisió valenciana i la televisió catalana,
som partidari d'una radio pròpia. L'altre dia vaig anar a
Manacor i em va caure la cara de vergonya de veure que
a la terra de mossèn Alcover fan radio en castellà. S'ha
de dir que el Govern Balear no ha tengut política en
mitjans de comunicació. Per altra part, crec que un diari
en català a les illes és perfectament viable. Crec que des
del Govern s'han de donar suport a totes les iniciatives
en aquest sentit.

- A en Macià Manera l'han condemnat a sis anys de
presó per pertinencia a "banda armada" sense que hagin
pogut demostrar que hi hagués banda, i que tengués
armes...

- Tal com ha anat el tema, jo crec que la sentencia
és clarament una sentencia política.

- Com definiríeu el projecte de Convergencia Balear?
- El projecte de Convergencia Balear és un projecte

a llarg termini. Nosaltres volem posar en marxa un procés
nacionalitzador seriós i arrelat, amb voluntat d'algun dia
governar aquesta terra.

M.J. i T.M.

TALLER DE REPARACIONS

MIQUEL
CRESPI
CAMPINS
Servel de Benzlna-DIessel - Canvi d'oil I filtres -
Pre-revlslons ITV - Frenómetre - Banc comprova-
dor de frena - Banc comprovador d'amortIguadors

- Detector d'amplárles

Carrer d'Hèrcules, 2- Tel. 428211
07198 SON FERRIOL

Germans TORRENS
Feines agrícoles

Maquinària d'espedregar
Camions grúa

Transports de materials
Venta de terra vegetal i fems

Pala excavadora
Transports trailer

Camí Vell de Sineu Km. 4
Hort Sa Cadernera Vella
Tel. 42 78 77 - SON FERRIOL

Entrevista a Gori Mir

Volem totes les competències
• • •
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Quan vaig llegir als diaris la informació que es
donava del judici a Macià Manera, vaig quedar ben
sorprès de com havia anat tot. La meya sorpresa
inicial es va anartransformant en indignació a mesura
que anava informant-me dels fets.

Pel que pareix, en Maciá era jutjat per pertànyer
a una banda armada, i per possessió d'explosius. Idó

Continua la polémica de l'escola del Molinar

Comunicat del Grup
d'Acció Social

Sr. director de S'ARENAL DE MALLORCA
Després d'haver llegit a la publicació que vostè diri-

geix l'article sotasignat per l'equip de redacció "Vanda-
lisme a l'escola del Molinar", del 15 de gener de 1991, li
agrairíem la publicació del nostre parer.

Ens dol, en primer lloc, que un equip de redacció d'un
maj à de difusió vagi vessant unes afirmacions tan greus
com les que es diuen en aquest article sense abans haver-
se assabentat de la veracitat d'aquestes informacions; no
ens sembla ètic i sols ho comprenem des d'uns interessos
comuns amb els qual fan treure fum al seu  telèfon.

Ens dol constatar com es van vessant descaradament
unes actituds racistes cap a una gent (gitans, fills de
policia) pel fet de ser qui són.

Ens dol que es facin afirmacions de vandalisme, pa-
llisses, rompuda de bracos, robatoris, treure un ull,
pells... acusacions vessades falsament sobre una gent pel
sol fet de pertànyer a una etnia o estament sociolaboral
diferent.

Voldríem dir que precisament ens afecta  perquè
estam col.laborant, en la mesura de les nostres possibi-
litats, en el programa d'integració escolat gitana --i ho
coneixem de prop--, el qual pretén que aquesta gent
pugui tenir un lloc en la nostra societat i unes mateixes
possibilitats. Es dutxen, ja que a casa seva no disposen
d'aquests mitjans; dinen al menjador, ja que a casa seva
no disposen de l'hàbit normal ni de l'espai físic del
menjador (viuen en "xaboles"); tenen llibres, ja que no
han disposat mai d'ells, i un material seu; procuram que
tenguin calcat i roba digna que a casa seva els manca...
Ens sembla que és necessari donar suport a una in-
tegració.

Ens dol veure que els demana per integrar-se en una
societat que, dissortadament, ja d'entrada, els rebutja pel
fet de ser d'una altra etnia.

Voldríem que el seu telèfon fes fum per dir-li que
mentre hi hagi gent així, que cremen la possibilitat que
es puguin integrar, que tanquen, d'entrada, les portes,
que abans de veure en ells en Daniel, en Manolo... veuen
un "gità", no podem mai queixar-nos que no s'integrin,
simplement no els deixam integrar; aleshores sí voldríem
nosaltres parlar de "vandalisme en el Molinar", vanda-
lisme creat per la que es creu amb el dret de treure fora
de l'escola infants perquè no contaminin els seus,
oblidant que són ciutadans amb els mateixos drets que
nosaltres. Ens sembla que mentre paral.lelament no es
faci un treball d'humanitat amb aquests que tenen tan
clar la societat, si aquesta és la societat que ells volen,
evidentment fa ganes de no integrar els gitanos en
aquesta sol!; sortosament, altra gent que no li telefona
no pensa com ells.

Ens dol encara més si aquests que fan fum pel seu
teléfon es diuen creients i són capaços de pregar a Déu.
Suposam que també el seu Parenostre deu ser Pare dels
nostres, Pare no dels gitans, dels fills de policia; deuen
pensar que aquests s'han de cercar un altre Déu,  perquè
només faltaria que haguéssim de compartir el mateix.

Grup d'Acció Social

Judici a Macià Manera

Quina barra!!
resulta que l'acusació no ha pogut presentar proves
contundents que assegurin fora lloc a dubtes que en
Macià militás dins cap banda armada, i ni tant sols
está comprovada l'existència de cap organització
semblant dins Mallorca. L'únic que li trobaren a ca
seva foren papers de propaganda política.

L'altre acusació era també greu: possessió ilalícita
d'explosius. I resulta que arriba el dia del judici, i la
prova més consistent d'aquesta acusació és que la
policia va trobar un paquet amagat a una finca de son
pare d'en Macià, i a l'agent que el va trobar u va
semblar veure-hi tres cartutxos de Goma-2. Bon
olfacte!, sí senyor. Perquè de tan segur que va estar
aquell personatge, ni tant sols es preocuparen de
comprovar què era realment el que havien trobat, i
el dia del judici, un any i mig després de la detenció
d'en Macià, resulta que no poden afirmar
objectivament que alió que trobaren fossin explosius
perquè no han ordenat cap anàlisi del material. Així
mateix he de pensar que si Ilavors resulta que els tres
cartutxos eren de plastilina, de fang, de pasta d'àngel,
o de qualsevol altra cosa semblant, el ridícul dels
doctors de la Ilei seria espantós, de manera que, hores
d'ara, possiblement han cregut que els val més fiar-
se de l'expert ull clínic de l'agent.

Pens que als acusadors d'aquest judici, saber si
les acusacions que s'imputen a en Macià són reals o
no, els és totalment indiferent. Per ells el pecat més
gran que ha fet en Macià, ha estat no fer el seu joc,
i no voler cridar amb ells "arriba españa y viva la
constitución, i visca el Rei" amb el braç estirat. I com
que això la llei no ho condemna, han cercat de quina
manera el poden castigar. De moment ja l'han tingut
un any i mig empresonat entre delinqüents de veres,
II uny dels seus i de la seva terra, que és també la meya.

Un terrorista és una persona que imposa o
intenta imposar l'imperi del terror. En aquest cas,
l'actuació més terrorista l'han duita a terme els cossos
de seguretat de l'estat, i els servidors de la justícia.
Perquè si algú s'ha sentit aterrit ha estat en  Macià i
els seus amics i parents, pel tracte que ha rebut.

Fins i tot jo, que creia no ser fIcil d'espantar per
això, vaig córrer a fer desaparèixer la mitj a dotzena de
bales que els vaig pispar als militars com a record de
la mili, perquè som militant del Partit Socialista de
Mallorca, de tendència clarament nacionalista. És
que si jutgen en Macià per ser militant d'un partit
polític nacionalista (Catalunya Lliure) i tenir un
paquet dt qui sap qué amagat a foravila (i que qui sap
qui li va amagar), són capaços de jutjar qualsevol
nacionalista que trobin amb un trinxet dins la butxaca,
encara que el dugui per pelar una poma i no tingui
punta.

Finalment en Macià ha estat condemnat a sis
anys de presó per pertànyer (segons l'estat) a una
banda armada. De la possessió ilalícita d'explosius
l'han trobat innocent. Experts en la  matèria han fet
declaracions no oficials dient que en Macià no podia
ser declarat innocent, no perquè fos culpable, sinó
perquè en aquest cas la justícia espanyola quedaria en
ridícul. Que la justícia antiterrorista espanyola no
vulgui acceptar un error l'hi costará a en  Macià uns
quants anys de presó. Tot sigui per quedar bé davant
l'opinió pública, i penjar-se medalles.

A part de tot això, tots sabem que les
comparacions són odioses, penó a vegades no queda
més remei que fer-ne: Aquell babau de nom Kaime
Martorell, convicte i confés de cremar una propietat
privada d'interés públic, pastura per ciutat ben
tranquil, i en parlar de la justicia ben poca cosa li fa
por. Però aquest sí que crida ben fort "arriba españa",
i per això está salvat, i la justícia espanyola (la de
Palma, no la de Madrid com amb en Macià), l'hi ha
respectat la seva patent de Cors i li ha passat per alt
aquesta actuació, molt més acostada al terrorisme
que la d't 1 Macià.

Joan Sastre Joan
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Traspàs lloc o venc
CAFETERIA-RESTAURANT

amb casa a primera línia de la
vorera de mar. Tel. 26 20 71.
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El poderós no té entranyesSi volem jutjar s'história
de temps que nos ha passat,
es benefici ha anat
al qui tengué sa victòria;
se va ell cobrir de glòria
castigant els perdedors,
que d'esclaus va emprar-los,
el mort va entrar a la glòria.

Va dur molta sort es mort
perquè ells no l'emprarien,
dels vius ells se'n serviren
com a bístia de transport;
cuidaren el bell hort
i el resplendent jardí,
pel ric la flor escollir
visquent a lo gran milord.

América va esser poblat
per una raga nativa,
indios, aquest nom tenia
des temps no especificat;
cuidaven el seu embat
respectant seves costums,
no visqueren mai dejuns:
tenien fruita i blat.

Un agent compta s'adonà
posant-se típics desfressos,
irlandesos i anglesos
allá varen ensumar;
es perfum los va agradar
de tota sa rica terra,
en que haguen de fer guerra:
d'aquí no nos hem d'anar.

Com que eren instruïts
en cap i material
combinaren tot detall
per sortir-ne preferits;
sentiren forts aglapits
d'aquella gent que hi havia,
grossa lluita hi hauria
defensant el seu país.

Després de molts anys lluitar
els natius sucumbiren,
a millons ne matarien

com a conills se caçà;
i els pocs que varen quedar
a ses ordes les posaren,
i per feina los empraren:
s'havien de guanyar es pa.

S'americá s'aplica
estudiant ben de ver
i el que allá va entrar-ne
un títol va presentar;
Manuel no s'acceptà,
es natiu ja u sobrava,
i tot molt bé controlava
perquè res pogués fallar.

De Cuba tenia record
que a Espanya pertanyia
i una guerra s'hi mouria
deixant allá molt mort;
un dels que va esser més fort
nos va fer capitular:
s'esquadra nos destrossà,
nos daren el passaport.

Filipines posseïa
Espanya en aquell temps
i amb sos aconteixements
com Cuba també perdria;
a altres mans passaria
de cap an es poderós,

pesar de ses raons
ningú nos defensaria.

Quan se va modernitzar
el món amb sa maquinaria
s'arnericá fé inventari

- v i molt terreno sondetjá;
a dins Arabia bobà
gran quantitat de petroli,
això és grossa victori
i lo haurem d'explotar.

La gent d'aquell territori
anaven molt retrassats;
a adorar Al.lá ensenyats
que los duria a sa glori;
aficats dins sa memori,
duien aquell pensament,

vivia aquella gent
a dins un trist purgatori.

S'americá hi muntà
una grossa maquinari
donant un petit salad:
es natiu s'hi conforma;
bastant de temps va durar
aquest ritme aconseguit
se ne treia gros profit
en or se va transformar.

Passat temps, compte es donaren
els natius d'aquella terra
i començaren sa guerra
i es terreno reclamaren;
ses instal.lacions deixaren
aquests grans explotadors
i dins un món gloriós
els natius d'allà tornaren.

Emperò s'america
los va posar condicions
que ses grosses produccions
les havia d'usurpar;
se n'havia de dur allá
tot el que hagués de mester
donant-los molt poc dobler,
es tracte se concreta.

Els judios començaren
dins Palestina a comprar
terreno que los 'grada,
a fer nació pensaren;
com que molts doblers donaven
d'aquell terreno desert,
era personal expert
i els duros se los sobraren.

Quan ja ben consolidats,
els judios dins ca seva
varen moure sa querella
contrari an se seu velat;
de s'americá ajudat
invadiren Palestina,
sa guerra des sis dies

va ser èxit consumat.

S'america ha obrat
com aquell hábil falcó
que posa s'atenció
a on hi ha bon embat;
es treure'n bon resultat
a això té interés,
no estima els demés,
cerca dur-lo controlat.

S'americá construí
el Canal de Panamá
per escurçar es camí
i América comerciar;
amb en Torrijos tractà
que l'any dos mil se tornaria,
es gran acord s'escriuria
per garanties donar.

Fa mol poc temps que passa,
s'acusa el president
que era un delinqüent
i amb drogues va traficar;
molta de força envià
en sentit provocatiu,
es fet va donar motiu
a en Moriega tancar.

Amb so conflicte que hi ha
entre Kuwait i Iraq,
ara ell ho ha pensat
que molts guanys ne traurà;
responsable ell se fa
d'aquesta terrible guerra,
anirà 'ferra qui 'ferra
i els amics forts ferirà.

Ara ja sol demanar
un caramull de millons
a moltes de nacions
per sa guerra respaldar;
ell allá hi enviará
molta de gent que li sobra,
aquesta és una obra

per dur sa gent a matar.

El rei de Kuwait cobreix,
Ii dóna bona esperança,
el pesa amb sa balança
així com li procedeix;
ell que diu: -D'aqueix comes
ne trauré gros benefici,
des petroli faç judici:
molta de gent se'n serveix.

Quan ja sa guerra acabada
que tranquil tot romandrà,
allá el senyor americà
trobarà taula posada;
sa gent dura controlada
perquè li va ajudar,
no se podrá renegar:
sa cosa está ben clara.

I totes aquelles nacions
que varen contribuir,
prendran es mateix camí
de cap en els seus retorns;
prengueren ses nacions
que s'havien d'ajudar:
només un se menjarà
sa carn des grossos jamons.

Si en Hussein la guanyás
a aquesta fatal guerra,
molta de gent que governa
passaria pel sedas;
diria: -Altre compás
que haureu de practicar,
s'orde meya heu d'escoltar
sinó tendreu un fracás

En el món ha succeït
qui guanya té sa gran fama,
ad) ses guerres se detalla
pr-parant altre sofrit;

lo que havia existit
li posen grossa censura,
fa molt de temps que això s'usa:
el vençut perd el sentit.

Climent Garau i Salva.
de Llucmajor. 12-2-1991

Coses que criden justicia
Es "Baleares" he llegit
del diumenge vint—i—set
i ses conclusions Ieš trec
del senyor Pere Felip;
Que és hora d'algar es crit
contra sa gran delinqüència,
ningú los fa resistencia
per això s'ha ensenyorit.

A Ciutat han convertit
com si estás assetjada,
sa gent roman ben tancada
tremolant tota sa nit;
espera sentir cruixit
que li espenyen sa porta,
això a ningú conhorta
tant si és pobre com si és ric.

Musa tolerància arriba
sa gent a degenerar
i s'arriba a ensenyar
a fer tota fetxoria;
cap a robar bé s'inclina,
fer duros sense suar,
bona vida se dará:
tot això ell lo sospira.

1 el senyor que va lluitant
en negoci manual
no té seguit es jornal
que suant ha arreplegat;
se presenta un desalmat
amb ganivet en sa mà
diguent: — Jo te vull matar
si no em dónes lo aplegat.

I es lladre desalmat
l'assaltarà sense por
perquè hi está acostumat,
está inclinat a això
i a tu se te tanca es cor
veure que no li fan res;
segons sa quantitat és
diu sis mil duros són per jo.

Sa quantia assenyalada	-
sis mil duros pot robar,
a ell res li passarà:
és una llei declarada;
si tu ets persona honrada
que los vares manllevar
an es banc hauràs d'anar
ja per segona vegada.

Mallorca está ben ple
de policía guardant,
guàrdies civils passetjant
complint tot el seu dever;
ells no poden passetjar—se
escarritxant—se a un lladre,
és cosa que está privada,
sa llei ha de complir—la.

Es lladre i s'assassí
se los ha de respectar,
a aqueix treball lo fa
per ell poder subsistir,
degut a falta haver—hi
treball per executar;
aquesta llei se provà
es mando ho enfocà així.

Sa gent honrada és sa molta,
' es pot dir, novena part
i no hi ha ningú que los guard
ni se les té gens en compte;
saben que sempre fan bonda
i es viatge li han penjat,
ja comença a estar cansat
i an es carro dará coga.

Van estudiant es cas
des mando es comportament
i arribará es moment
diran: N'és un embaràs;
tot se nos va per avall
i es producte no val res,
demanau—ho an es pagès
es ritme que duu es ball.

Si no ets vols equivocar
estudia es partits,
veuràs que duen uns fins
an es públic despistar;
perden es temps en xerrar,
de res fan grossa muntanya,
diuen: Hi ha molta llana
per clotell poder pelar.

Fan lliga amb so contrari
que el tractà de fanfarró,
quan vendrá sa elecció
durà es mateix teman;
faran ell dos inventari
de lo que poden guanyar,
per millons arraconar
passen plegat el rosari.

Sa gent de coneixement
que no duu hipocresia
seva obligació seria
d'anar a s'enteniment;
i en arribar es moment
que vendrá sa elecció
a tot aqueix xerrador
no li parassen esment.

Qualcun ja n'ha de sortir
amb sos esperons 'filats
i an es desequilibrats
los sabin donar camí;
i los dirá: — Fins aquí
sa dolentia ha arribada,
sa gent bona está cansada
de que la facin patir.

d'assassí i navallers,
d'ells no en parlaren més,
sa por s'haurà acabada;
i aquella gent dedicada
defensant es drets humans
que apoien els qui fan mal
tendran sa boca tancada.

Dins Mallorca regnará
sa pau i tranquil.litat
que s'hi estava acostumat
dins un temps no molt Ilunyá;
sa porta mai se tancà
'vent—hi pa i sobrassada:
no existien es lladres,
si n'hi havia seis matà.



Quines són les seccions que més us
agraden de s'Arenal de Mallorca?

Joan Canyelles i Maria Mu-
let
—El trobam molt entre-
tengut. Estam orgullosos
de ser dels primers subs-
criptors.

Germanes Torrents (Sa
Cadernera)
—Ens agrada perquè és en
mallorquí. Ens agrada Ile-
gir els successos i les glo-
ses.

Shrenal
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Pere Homar
—El que més m'agrada són
les entrevistes que feis, el
periòdic m'agrada en ge-
neral tot, sobretot perquè
és en mallorquí.

Francesc Ramis i Pou
(Casablanca)
—M'agrada perquè és en
mallorquí, el que mir més
són els successos El Ile-
gesc tot.

Maria Palmer Nadal (Pape—
recia Punt i Coma)

Jo me'l Ilegesc quasi tot;
Y:obretot successos i totes

Tomeu Marí i Joan (de Can
Marí)
— Les gloses, les i;oses
nostres. Trob que b'	 de
posar rnÉs coses d-	 bol

Tomeu Bennássar i Català
(pagel)
—M'agrada tot, sobretot
perquè está en mallorquí.

Isabel Monte!! (confecció)
M'agraden les gloses,

m'agrada tot el que fa
referencia a les coses que
jo conec. Coses de Son
Ferriol i de s'Arenal.

Maria Angels Carmany 1
Sánchez
—El primer que mir són les
fotos, a veure si hi ha cares
conegudes. També m'inte-
ressen els anuncis breus.

Francisca Fornés Ramis
(Flors Fornés)
—El que més m'agrada Ile-
gir són els successos, tam-
bé les gloses. En general
m'agrada tot.

Joan Canyelles i Vich (pro-
fessor)
—El que m'agrada més és
que és un diari proper a la
gent, i a més a més esta
escrit en català.

Biel Joan Comes (Can Ri-
gan)
—M'agrada la part espor-
Uva. També m'agraden les
dones en pèl que hi posau.

Toni Morell (agencia de vi-
atges)
—El que més m'agrada són
les gloses, les Mossegades 1
les dones en pèl que hi
posau.

Guillem Jaume Tugores
(Restaurant El Hoyo)
—El que més m'agrada són
les gloses i els esports.

Pep Campins (Comercial
Campins)
— Es massa polític, les
notes de societat és alió
que mes m'agrada.

Toni Leon (Can Leon)
i que m'agrada rn:'-

donau informa
Cree que el

otryi r!'	 '
' mengual (Pneurná-

asil)
ene cap secció en

Cree cale es un

L'amo en Pere (Can Ptixet)
No el Ilegesc gaire.m.

que res mir les foi»,
També m'agrada per(;t1 ,

'I i Joan
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EMBOTITS
EL BON GUST DE MALLORCA

Retrat a l'oll del president
Canyelles. Els retrats de Cati Aguiló Cati Agulló retrata al

president Verger.

Retrat a l'oli de la familia Català -Sales.

Després d'uns anys de viure entre nosaltres, la
pintora Cati Aguiló és ja una ferriolera més. Treballadora
infatigable, enamorada de la llum i dels colors, dels seus
pinzells surten constantment quadres que adornen les
parets de moltes llars, a tot arreu de Mallorca. A les seves
exposicions han tengut sempre molt èxit els bodegons,
paisatges, marines... pero, tal vegada, la seva faceta més
admirada és la de retratista. Després d'uns comença-
ments tal volta indecisos --l'artista sempre cerca nous
camins--, el seu conegut "Autoretrat" de l'any 1982, la

Retrat a l'oli de matrimoni Torrens-Soler.

va consagrar com a una gran especialista en el tema. El
seu estil realista, perseguint sempre la major fidelitat
possible al model, ha agradat sempre al públic i, això és
molt important, també als clients.

Després d'una llarga sèrie de realitzacions per
encàrrec es va fer famosa pel retrat del president de les
Balears, Gabriel Canyelles, del qual va dir el periodista
d'Ultima Hora Planas Santmartí que "només Ii faltava
parlar". També el president del Consell Insular, Joan
Verger, ha posat per a la pintora. Són igualment molt de

Autoretrat de l'artista.

destacar els retrats realitzats últimament de famílies de
Son Ferriol, com és el cas dels matrimonis Català—Salas
i Torrens—Soler, transportats a la tela amb tota la
fidelitat possible, i aquest creim que és el millor elogi que
es pot fer d'aquest tipus d'obres.

La llista continua, perqué les peticions són contínues;
ho són tant que Cati Aguiló es veu quasi obligada a deixar
de banda altres treballs per seguir retratant, cada vegada
millor.

VENDA DE PISOS
A PALMA I A SON FERRIOL

Xalets adossats de luxe a Son Ferriol

Xalets amb piscina a Sa Cabaneta

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

Construccions MOL 

S'Arenal
417 de Mallorca
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SI COMPRAU EL COTXE

AL VOSTRE VEÏNAT,

TENDREU EL SERVEI DE

MANTENIMENT MILLOR I

MÉS PROP

SERVEI
OFICIAL

RENAULT

TALLERS
VALLESPIR
EXPOSICIÓ I TALLERS

Carrer Sant Joan de la Creu, cantonada Avinguda del Cid

Tel. 41 38 67

07198 SON FERRIOL

Comunicat del STEI

La llengua catalana
com especialitat a
les opcions d'EGB

L'STEI es congratula
perquè a partir d'ara i per
primera vegada es con-
templará l'especialitat de
català a les oposicions
d'EGB. Aquesta consecució
ha estat fruit de les reite-
rades peticions fetes per
aquest sindicat a les dife-
rents administracions e-
ducatives --MEC i Canse—
llena d'Educació del Go-
vern Balear-- i de les
pressions exercides a tra-
vés de la vaga dels interins,
ja que aquesta reivindica-

ció concreta figurava dins
la seva plataforma reivin-
dicativa.

El reconeixement d'a-
questa nova especialitat,
en peu d'igualtat amb la
resta, implica un major
coneixement del paper del
català dins l'ensenyament,
facilitar el procés de nor-
malització lingüística i,
especialment per als inte-
rins, un avantatge perquè
tindran una ampliació de
places en les oposicions.

COMUNITAT AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS

DIA DE LES ILLES BALEARS
"Valldemossa, 1991"

ACTES COMMEMORATIUS

	MARÇ
	

DIA 30

	DIA 1
	

a les 2200 h.

a les 2200 h.	 TEATRE REGIONAL

Concert de l'Orquestra Simflinica de
	

Representació de la comedia "El Marqués de sa

le Illes Balears,
	 Rabassa" al Teatre Principal de Palma.

al Teatre Principal de Palma.

Director: Luis Rernarn'nez

Solistes: Andreu Riera, piano.

Luis M. Corroa, violoncel.

Obres de: Mozart i Schubert.

ABRIL

	DIA 3
	

TEATRE REGIONAL

a les 1100 h.

Missa solemne presidida por l'Excm. i Rvdm.

Sr. Bisbe de Mallorca, a l'Església parroquial de

Sant Bartomeu de Valldemossa.

a les 1200 h.

Acte institucional i lliurament de les medalles d'Or

de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears

al senyors Josep CoU Bardolet i Bernat Julia Rosselló,

que tindrá lloc al Palau del Rei Sanxo de Valldemossa.

a les 12'45h.

Visita de les Autoritats al recinte on hi haurà instal.lats

els "stands" dels ajuntaments.

a les 1600 h.

Mostra folklórica a la plaça de Cartoixa.

Nota: A les 11'00 hores se inicia la visita per al public en general als "stands" dels ajuntcunents, situais a l'Avinguda Arsiduc Lluís Salvador

Representació de la comèdia:

"El Marques de sa Rabassa".

. Dies 1 al 7, al Teatre Principal de Palma.

Dies 12, 13 i 14, al Teatre Principal de Maó.

Dies 19.20 i 21, al Teatre Es Born de Ciutadella.

Dies 26, 27 i 28, a l'Auditóriurn de Cas Serres

d'Eivissa.

DIA 21

Trobada de Cases Regionals al recinte d'IFEBAL a1

Polígon de Llevant de Palma.
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CARRETERA DE S'ARENAL (CANTONADA
AVINGUDA DE SON RIGO)

TELÈFON: 261450/54
S'ARENAL DE MALLORCA

LA CARTA ESTÁ EN CATALÀ

OBERT TOT L'ANY
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PIANOS CA N'ELIES
FUNDADA L'ANY 1920

LLOGUER-COMPRA-VENDA
NOUS I RESTAURATS

ÚNIC TALLER ESPECIALITZAT EN AFINACIÓ,
REPARACIÓ l RESTAURACIÓ DE PIANOS,

CLAVES I HARMONIUMS
Correr Joan Mauro Blabe, 10- Tel. 46 20 16

Nacionalistes de Mallorca

1 DE MARÇ DE 1991
SAráfial
47 de Mallorca  

Nova junta directiva de
l'Av de Son Ferriol

Dies passats tengué lloc
l'elecció de la nova junta
directiva de l'Associació de
Veïns de Son Ferriol.

Els cinc-cents socis
d'aquesta associació ele-
giren Esteve Brunet com a
nou president, el qual re-
peteix per segona vegada
el càrrec de president. Els
altres membres de la di-
rectiva són els següents:
Guillem Orell, Rafel Morey,
Jordi Llabrés, Joan Pastor,
Jaume Crespí, Gaspar Oli-
ver, Begonya Almazán, Se-
bastià Coll, Joan Baucá,
Joan Vallespir, Miguel Mo -
rata, Francisca Serra,
Conxa Pons i Margalida
Noguera.

L'Associació de Veïns de

El regidor socialista a
l'Ajuntament de Palma
Josep Lluís Madico i Barto-
meu Barceló (Tolo Güell)
arribaren a les mans du-
rant la celebració de les
Beneïdes que tengueren
lloc a Son Ferriol. Al matí,
el regidor socialista i el
candidat a la batlia de
Palma per Independientes
de Mallorca ja s'havien
enfrontat durant la cele-
bració de les Beneïdes al
carrer de Sant Miguel.

El president de l'As-
sociació de Comerciants de
Sant Miguel, Carmel Po-
mar, mantengué una aspre

discussió amb el cap de davant el nombrós públic
cerimònies de Cort, Pau que assistia a les Beneïdes
Mateu, per una qüestió de de Sant Antoni.
protocol en el lliurament
de premis. El batle, Ramon Al capvespre, a Son
Aguiló, i Josep Lluís Madico Ferriol, també hi havia
no volien que Joan Fageda, beneïdes, i aquests dos
cap de l'oposició popular a personatges es tornaren a
l'Ajuntament, fos a la
presidencia de la tribuna
des d'on es lliuraven els
premis; tampoc no volien
la presencia en aquesta de
Tolo Güell.

Les bones maneres de
Pau Mateu i Carmel Pomar
impediren que Josep Lluís
Madico i Tolo Güell passas-
sin de la discussió als fets,

Esteve Brunet.

Son Ferriol compta amb un
grup de teatre, una escola
d'anglès, tallers de música,
de dibuix i de ball de bot.

Son Ferriol

Josep Lluís Madico i Tolo Güell s'enfrontaren
fort durant les Beneïdes de Sant Antoni

enfrontar. Després d'una
tanda d'insults mutus en-
tre els dos protagonistes,
la gent que estava presen-
ciant l'espectacle hague-
ren de separar-los ja que
s'havien acostat perillosa-
ment l'un a l'altre.
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-Escriviu un sol anunci por cupó.
-Usau llotros majúsculos.
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S'ARENAL DE MALLORCA: Comí de les Pedreros, 132 - 07600 -

SES CADENES DE S'ARENAL
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PETITS ANUNCIS

BORSA
INMOBILIARIA

PISOS I XALETS
per Hogar a la comarca

de s'Arenal
FINQUES SASTRE

BARCELO
Carrer Milà, 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.
Lloc aparcament cotxes i
motos, a prop de les esco-
les de s'Arenal
(Palma). Tel. 67 10 48 - 26
2046.
Lloguer de placa de garat-
ge a la cra. Militar (s'Are-
nal). Tel. 46 96 10.

ES VEN finca de 5 quarte-
rades a Bunyola, casa per
reformar, aigua, Ilum, 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

MIR-AMENGUAL
COMPRA-VENDA

LLOGUER DE TOTA
CLASSE DE BÉNS

IMMOBILIÁRIS

Carrer de Sant
Cristòfol, 16
Tel: 26 92 50

S 'ARENAL

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

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

LI VENEM un solar i
gestionam permisos, plà-
nols, mà :d'obra... per al
seu xalet, segons el seu
gust i la seva butxaca.
Informi's: Mir-Amengual
16 92 50.

S'ARENAL, apartament 2
dormitoris, poca comuni-
tat, reformat, amb mobles,
rentadora, etc. 4.750.000.
Referencia 2805. Mir-
Amengual 26 9250.

LES PALMERES, solar molt
ben situat, semi-tancat,
1.050 m2. Preu d'ocasió:
7.500.000 ptes. Referencia
2882. Mir-Amengual 26 92
50.

S'ARENAL, pis 100 m2,
moblat, sala amb xeme-
neia, reformat, a 75 m de
la platja. 8.500.000. Refe-
rencia 1191. Mir-Amen-
gual 26 92 50.

SON VERí, solar 750 1112,
tots els serveis. Referencia
2824-b. Mir-Amengual 26
9250.

LLOGUER a s'Arenal, apar-
tament primera línia, 2
dormitoris dobles, moblat,
vistes panoràmiques a la
mar, bany, cuina amb
electrodomèstics, terrassa
20 m2. 40.000 ptes. Mir-
Amengual 26 9250.

LLOGUER a s'Arenal, 4 dor-
mitoris dobles, 2 banys,
vistes a la platja, cuina
amb electrodomèstics,
terrassa 20 m2. 50.000
ptes. Mir-Amengual 26 92 .

50.

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

S'ARENAL, planta baixa,
sótil lliure, construïts 105
m, 3 dormitoris, bany,
cuina, soterranis, pati.
15.000.000 ptes. Referen-
cia 2877-b. Mir-Amengual
26 92 50.

SA TORRE, pis, 2 dormito-
ris, bany, sala-menjador,
cuina, jardí, piscina
comunitària, moblat. Re-
ferencia 2819-b. Mir-
Amengual 26 92 50.

BELLAVISTA, solar 500 m2,
entre s'Arenal i ses Cade-
nes. 4.200.000 ptes. Refe-
rencia 2403-b. Mir-
Amengual 26 9250.

PARTICULAR venc 5è pis
zona Ausiás March, 100
m2, tot renovat, tres
habitacions, sala menja-
dor, cuina de roure, 2
banys, pre-instal.lació de
calefacció, marbre, fusta
de nord, aparcament
opcional, abstenir-se
agencies. 9 milions. Tels.
71 23 23 i 74 0333.

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

Platjá de palma, traspàs
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.

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

XALET a les Palmeres, 3
dormitoris dobles, 2 banys,
solar 560 m2, molt bona
conservació, mobles nous,
jardí amb barbacoa, 2 ter-
rasses, xemeneia. Mir-
Amengual 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.

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

NECESSIT terreny d'unes
quatre quarterades per
muntar un camp de tir
prop de s'Arenal. Tel. 26
38 96.

APARCAMENT, lloguer de
cotxes i motos. Devora les
escoles públiques antigues
de s'Arenal-Palma. 67 10
48 - 26 2046.

Traspàs pastisseria a c/
Eusebi Estada, 77. Local de
60 m2, lloguer baix, con-
tracte indefinit; amb ma-
quinària: 2.500.000, sense
maquinària: 2.000.000. Tel.
24 02 70, a partir de les
20'30 hores.

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

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

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

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

VENC `• XALET a Radia 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 m 2 de terrassa, caixa
forta, soterrani, máquina
registradora, aire condi-
cionat, etc... Amb genere:
10.250.000 pts; sense gè-
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
rfietres de la platja, pos-
sibilitat de comprar
terres i negoci. Mir-
Amengual 26 9250.

ANIMALS DE
COMPANYIA

CONSULTOR! VETERINARI.
Correr Exèrcit Espanyol,
23 - baixos. Tels: 491736 -
De dilluns o 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.

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

Cada paraula, 10 pessetes.



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

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

OUS FRESCS
de gallina rossa

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

Granja Acosta.
Llucmajor.

Tel. 660432
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OC1Sló. Traspàs cafe-
teria, 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.

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.

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

Shrenal
.411 de Mallorca

INFERMERA oberta, alegre,
sincera; cerca al.lot sincer
i formal. Interessats es-
criure a l'apt. 10.331.

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

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

PERRUQUERIES

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

MAKA Perruquera. Pedi-
cura i manicura. Botemic
Germà B ian or , 19. Tel.
260756.

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

JAUME, barber de Ses Ca-
d'enes. Tel 262065.

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

VlATGES
,TIATGES XALOKI. Bit-
llets de vaixell i d'avió.
Telèfon: 267450.

VIATJES S'ARENAL
Billets d'avió i de vaixell

Vols 'cárter
Crediviatge.

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

S'Arenal.

VENDES

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

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

LLIBREA DE VERD EN
BLAU. Llibres en català i en
'castellà. Especialitat en
lectures juvenils i infantils.
Comandes de llibres en 24
hores. Avinguda del Cid,
56. Te/. 248360 - Son Fe-
rriol

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

He de menester sobres per
repartir reglaments es-
portius. Serveixen de
qualsevol casta i dimen-
sions. Si vostè en té i no
sap qué fer-ne, no els tiri,
passaré a recollir-los. De-
manar per Juan José 75 15
27.

BULTACO Metralla 250 Gts,
la venc. Tel. 29 73 27,
vespres.

Venc Interface Data CCTT,
jocs i utilitats per a Como-
dore 64 amb disc 501479.

Estic a l'atur. Si pot aju-
dar-me -econòmicament,
faci'm un ingrés (perpoc
que sigui) a Sa Nostra,
llibreta 436.698-58. An-
onimat recíproc. Moltes
gràcies.

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 00 87.

(Ve de la página 5)

I els Països Catalans, on ens trobam? Hem arribat ja
al punt sense retorn? La resposta no ofereix dubtes:
NO! Descaradament, NO! No cal esser un observador
espavilat per adonar-se'n que les nostres disputes inter-
nes, de tot tipus, impedeixen el compromís d'acció
unitària nacionalista. Per començar, no hi ha un objec-
tiu clar i ja se sap que quan l'objectiu no está ben en-
focat, la independència, els mitjans a emprar poden
esser confusos i fins i tot equivocats. Ara com ara,
predominen les tesis federalistes, nacionalistes o
regionalistes (Canyelles, Pujol, Félix Pons, Obiols, Gori
Mir, Sebastià Serra, Rafael Ribó etc.) en contra de les
independentistes. I per acabar, ni la majoria dels
polítics ni dels intel.lectuals, ni dels sindicalistes
catalans tenen clara la línia divisòria entre la qüestió so-
cial i la qüestió nacional, entre els temes que són d'in-

dole interna (rivalitat ideològica, lluita de classes,
diferència d'interessos econòmics, consciència ecologis-
ta, millora de la qualitat de vida, lluita contra la corrup-
ció, diferències entre ateus i cristians, entre clericals i
anteclericals, avortament, protecció del medi ambient,
reivindicacions dels obrers, inseguretat ciutadana,
pugna entre constructors i proteccionistes, etc, etc.) i el
gran tema pendent que-está per damunt de tot i que
afecta la totalitat de la tribu com és la colonització. Es
Inútil tancar els ulls a l'evidència! Mentre tot aquest em-
bolic immens no es clarifiqui, els Palos Catalans con-
tinuarem essent colònia d'Espanya per molts d'anys i
segles. I si qualcú considera que estic equivocat i té una
teoria millor, l'emplal que l'exposi per escrit i la sot-
meti a debat públic.
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Ja en poden pegar de bots, xecalines i cabrioles! Ja
en poden fer d'ais, gemecs, sospirs i remeulos! Tan-
mateix els fets ens donen la raó i els enemics han
d'amollar el mac, vulguin o no vulguin, els agradi o no
els agradi. Qui dia passa, anys empeny! Aviat farà un
any que vàrem iniciar les Mossegades i falta poc per fer-
ne dos d'ençà que escrivim a S'ARENAL DE MAL-
LORCA. Al llarg d'aquest temps, a poc a poc, per?)
d'una manera constant, intrépida i infatigable hem anat
construint una teoria que vol donar resposta dels mo-
ments que vivim. Que ningú no pensi que la cosa ve
d'ara. Massa bé es veu que amb improvisacions hom
acaba la corda aviat i nosaltres ja fa molts de temps que
recollim informació i maduram els nostres pensaments
diabòlics. Es podrá estar d'acord o en desacord en tot o
part del que hem dit, que no és poc, -peró corn a mínim
s'haurà de reconèixer, fins i tot per part dels enemics
més irreconciliables, que som dels únics que, braç
sonant i orella fumant, intentam explicar, desxifrar i
diagnosticar d'una manera global el malestar individual
i col.lectiu que ens atenalla. No dubt que som examinats
amb lupa, que comptam amb seguidors entusiastes i
amb detractors viscerals a qui just sentir el nostre nom
4e'ls infla la vena carótida del coll com si hagués de
rebentar, que inspiram admiració o odi pero mai in-

diferència, que hi ha lectors que malden febrosament
per trobar-nos en contradicció i d'altres que fan una
vega llegint-nos una i altra vegada etc. etc. A tots
vosaltres, bavosos lectors, jo us dic: perseverau, per-
severau, petitons i petitones meves! Permeteu-me, però,
ara que em rebolqui com un porc en la bassa de la
íntima satisfacció de veure corn fets que jo vaig
preveure fa temps, amb el pas del temps es van
acomplint i encaixant, com a peces d'un engranatge, en
una pirámide ciclópia i colossal. El mes de novembre
de 1989, des d'aquestes mateixes pàgines, em vaig
atrevir a denunciar: "Espanya abans passaportava els
gitanos cap a América. Ara que ja no ho pot fer, els du
a Mallorca. Ho tornam repetir: la colònia és la válvula
de seguretat de l'olla a pressió. Fa uns anys, els  veïnats
d'un poblet de Jaén, Martos, varen fotre de fora els
gitanos calant foc a les seves cases. Avui posadera mes-
sions, i segur que les guanyaríem, que aquests mateixos
gitanos són avui dins terra catalana" (32). Dones bé,

avui, un any i mig després, arran del judici contra els
autors que varen calar foc a la trentena de vivendes
gitanes, amb ubérrima satisfacció hem llegit a la premsa
ocupant "Els gitanos expulsats pel foc i la ira dels cas-
tellans cercaren una nova llar a Catalunya, Alacant,
Córdova, Jaén... (...) "A Martos no podem entrar ni als
bars perquè ens discriminen" dio Amador Cortés
Cortés, el Lolo, que va protagonitzar la baralla amb el
paio que va ser la gota que va fer vessar el tassó de la
discòrdia a Martos, la qual va culminar amb l'expulsió
de tots els gitanos resident a la barriada Fuente de la
Vila, de la localitat de Jaén" (33). Això, perquè després
els espanyols encara gosin dir que els racistes som els
mallorquins!

JAUME SASTRE

NOTES: 1) Avui 13.1.1991. 2) Id. 3) Id. 4) UH
31.1.1991. 5) BAL. 5.1.1991. 6) DM 28.1.1991. 7) D16
17.1.1991. 8) D16 15.XII.1990. 9) Bal. 10.1.1991. 10) DM
16.1.1991. 11) UH 22.1.1991. 12) D16 1.11.1991. 13) El
País 19.1.1991. 14) BAL. 8.X11.1990. 15) S'Arenal de
Mallorca 1.1.1991, núm. 210. 16) Id. 15.11.1991, núm.
213. 17) Josep Huguet, "L'espanyolisme de la A a la Z"
ed. El Llamp, Barcelona 1989, pág. 147. 18) Set Dies
18.1.1991, núm. 62, pág. 12. 19) S'Arenal de Mallorca
15.1X.1990, núm. 203. 20) UH 17.11.1990. 21) Jesús M.
Rodes, pròleg a "Catalanisme i Socialisme. El debat de
1923", ed. de la Magrana / Diputació de Barcelona,
1985, pág. XXII. 22) S'Arenal de Mallorca 1.1.1991,
núm. 210. 23) Id. 24) Josep Moll, "Qué volem els
socialistes?", D16 26.IV.1989. 25) Sebastià Serra a
Llorenç Capellà, Brisas 9.VII.1989, núm. 116. 26) Id. "El
futur del nacionalisme a Mallorca", DM 4.XII.1990. 27)
Francesc Ferrer i Gironès, "Insubmissió lingüística", ed.
62, Barcelona 1990, pág. 21. 28) Diversos autors,
"Protagonistas de la Historia", Difusora Internacional,
Barcelona 1989, p.p. 512-515. 29) Bernard Droz /
Evelyne Lever, "Histoire de la guerre d'Algérie (1954-
1962)", Ed. du Seuil, 1983, pág. 33. 30) UH 14.1.1991.
31) El País 11.11.1991. 32) Jaume sastre, "Balears: illes
penintenciáries", S'Arenal de Mallorca 15.IX.1989, pág.
3. 33) El País 20.1.1991.
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Si et vols casar o aconseguir una bona i neta amistat, no li donis més voltes.
No dubtis més ja que el que no aconsegueix mitjançant els serveis del Centre
d'Orientació Matrimonial, «La Pareja Unida», no ho aconsegueix de cap altra
manera.

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

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

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

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

PERSONALS
SEPARAT, 173 d'alçada,
bona presencia, cultura
alta, vida acomodada, 45
anys; voldria fer amistat
de moment, senyoreta
senzilla i elegant. 27 79
90.

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

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

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

FADRí, 31 anys, gran fu -
tur, pis propi, cotxe, alt,
sense vicis, amant de la
naturalesa, afeccionat a
navegar; vull formar
parella, senyoreta sen-
zilla, de 23 a 29 anys. 27
7990.

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

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

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

DECORADOR de guix, de 29
anys, cotxe, alt, bona pre-
sencia, forts ingressos,
som molt pefeccionista;
vull trobar al.lota fins als
23 anys per sortides i
amistat sincera. 27 79 90.

SUECA 32 anys, un nin,
forts ingressos econòmics,
casa pròpia; voldria con-
tactar amb senyor agra-
dable, culte i intelligenty,
segur que ens cauríem bé.
Crida'm: 27 79 90.

Em diuen que el joc de
l'amor és ardent i perillós;
el vull descobrir per mi
mateix. M'ajudes? No ho
lamentarás. Som formal i
bona persona, tenc 38
anys. 71 00 87.

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 79 90.

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.

Senyora de 34 anys. divor-
ciada, sense fills, sense
problemes de cap casta,
164 d'alçada, 57 quilos de
pes, amable; cerc senyor a
qui agradin els infants, fins
als 40 anys, per refer una
familia. Interessats, es-
criure a l'Apt. 10.231 de
Palma.

AL.LOTA 18 anys, simpática,
auxiliar administrativa, a-
legre, sincera, jovial; cerc
jove sense problemes per
sortir, primer amistat,
després fines matrimoni-
als si ens agradam. Si em
vols conèixer, crida al 27
7990.

RECEPCIONISTA d'hotel de
quatre estrelles, 24 anys,
168 d'alçada, morena
d'ulls clars, simpática,
alegre i sincera; voldria
trobar jove seriós i formal
de les meves característi-
ques. Cridau al 72 14 94.

JOVE, 18 anys, estudiant de
turisme, alegre i oberta,
m'agrada divertir-me i
tenir molts amics; vull
trobar un jove amb futur,
que sigui feel, net i sincer,
fins als 24 anys. Cridau al
27 79 90.

Guia turística, 26 anys,
170 d'alçada, rossa d'ulls
clars, simpática, alegre i
sincera; voldria trobar jove
seriós i formal a qui "ágradi

-Viáijar. 27 79 90.

HOSTESSA de l'aire, 38
anys, tenc el meu cos re-
servat per a l'home que em
faci tengui confiança i
tendresa per aconseguir
un matrimoni feliç. Si t'in-
teressa, crida'm al 71 00
87.

Director de banca, 38 anys,
divorciat, sense fills, ama-
ble, simpàtic, fidel, m'a-
grada l'esport i la pesca a
la platja; interessades cri-
dar al 27 7990.

Dentista, 63 anys, el meu
cor i la meya ánima estan
folls per conèixer-te, do-
na, sobretot amb ganes de
gaudir de cada segon, fins
al darrer, amb tu; no siguis
tímida i per favor crida al
27 79 90.

JOVE 34 anys, estudis su-
periors, cultura alta, a-
gradable; voldria conèixer
al.lota que estimi els nins,
la naturalesa, la muntanya
i la mar. Apt. 69'7 Palma.

Estudiant de Medicina, 19
anys, rossa d'ulls clars,
atractiva, alegre, sana i no
tenc vicis; cerc al.lot ama-
ble, simpàtic, sense pro-
blemes de cap casta, es-
portista. Cridau al 27 79
90.

SENYORETA 19 anys, rossa
d'ulls verds, atractiva, a-
morosa; vull trobar un jove
per unir-nos en un futur
en el matrimoni i ser feli-
ços. Els interessats, podeu
cridar al 72 14 94.

SENYORA de 30 anys, di-
vorciada, sense fills, m'a-
grada l'esport, sana, tre-
ball d'infermera en una
clínica. Vull trobar cavaller
fins als 38 anys, indife-
rents estat civil, que sigui
comprensiu i sincer. 72 14,
94.

JOVE de 18 anys, estudiant
de márketing, alegre,
oberta, sincera; cerc jove
sense problemes, amb fu-
tur, fins als 24a anys, que
sigui fidel, per a futur
matrimoni. Interessats
crida al telèfon 27 79 90.

MISSER de 34 anys, bons
ingressos, cotxe, xalet i
pis, viudo. Vull trobar una
senyora o senyoreta fins
als 33 anys que sigui
amorosa, alegre i neta; les
interessades cridau al 71
0087.

SENYOR 31 anys, empresa-
ri, bons ingressos, casa i
cotxe propis, amorós, a-
mable i comprensiu, m'a-
grada l'esport; cerc se-
nyora o senyoreta fins als
30 anys, indiferent estat
civil o fills, sincera, feel. 71
0087.

Em clic Susan, tenc 35
anys, divorciada, sense
càrregues familiars, tenc
un bonic treball, som pu-
ericultora; senyor interes-
sat, bona persona, educa-
da, vida solucionada; cri-
dau-me al 27 79 90. No
importa edat, fins seriosos.

SENYORA de 54 anys, estal-
vis de rendes. La meya
soledat et cerca, peró tu no
ets al meu costat. M'agrada
viatjar i vull trobar un
borne senzill i amorós. Em
podeu cridar al telèfon 72
14 94.

Mestre d'EGB, 43 anys;
, encara que no tenguis res,
tranquil.la, no t'ho solu-
cionaré, tenc el futur re-
solt. Vull trobar una dona
amant de la casa; si em
crides, et donaré seguretat
i afecte. 71 00 87.

SENYORETA 25 anys, model,
atractiva, alta i prima; tu
ets l'home (Die i ciia de
d's1-1à esper que em farás
feliç, si ets simpàtic, fidel,
net i honrat, de 25 a 32
anys. Crida'm i ens conei-
xerem. 27 79 90.

Comandant d'aviació, 45
anys, viudo, sense fills, vaig
deixar la tristesa a un
costat; amb mi serás feliç,
o almenys intentaré que ho
siguis. Em die Carles, et
vull conèixer. 72 14 90.

Periodista, 48 anys, fadrí;
m'agradaria conèixer dona
senzilla, amant de la casa,
de 35 a 50 anys, no importa
estat civil, ni si té fills. Com
més aviat cridis, millor. 27
7990.

Monitor de campament,
178 d'alçada, ros, ben for-
mat, m'agrada l'esport, les
excursions, tenc cotxe i pis
propis; m'agradaria co-
nèixer al.lotes de 23 a 25
anys per sortir, amistat
sincera. 27 79 90.

Aries, tenc 22 anys, vise a
Palma, conec molla gent
però no hi ha ningú que
m'ompli. Voldria contactar
amb al.lot solitari de bons
sentiments. Fins molt se-
riosos. Cridau al 72 14 04.

Moré, ulls verds, ben plan-
tat, intel.ligent; voldria
conèixer al.lota fins als 27
anys, simpática, neta,
senzilla, sana, sense vicis,
honrada, indiferents amb
fills. Interessades, cridau
al telèfon 72 14 04.

Tenc 27 anys, faig cultur-
isme, m'agrada anar de
compres, tenc una bona
feina, m'agraden molt els
animals i els esports. Si tu
tens els mateixos gusts i
ets d'entre 20 i 26 anys,
crida'm al 27 79 90.

Enginyer de 40 anys,
intel.ligent i seriós, amb un
bon sentit de l'humor,
treballador, no tenc vicis;
voldria conèixer dona sen-
zilla, amb classe, educada,
culta. 72 79 90.

Mallorquí de 45 anys, futur
assegurat, estalvis, dos
fills independents, culte i
educat; voldria conéixer
dona semblant per una
bona amistat i un possible
matrimoni. Crida'm al 71
0087.

Tenc 27 anys, morena,
atr@.ctiva, negoci propi,
estalvis. Es bell el Regne de
l'Amor i rri:es ericara si es
comparteix amb un borne
bo, a qui agradi i estimi la
vida. Cridakr al 72 14 94.

PER ILLUMINAR
LA SEVA LLAR

ELÉCTRICA
NYEGOS
Jaume Balmes, 45
Telèfon 29 56 18 -

07004 Ciutat de Mallorca



Academia
BARCELO

MECANOGRAFIA
CONTABILIDAD
OPOSICIONES

BANCA
CALCULOr1: 4 9 19 16

PELLERIA
PEUS

Confecció en pell a mida

Qualitat total

1
 ;,;--j::, Broé. Riutort, 7

Tel. 26 01 89 CA'N PASTILLA 

F ONTANERIA

ONTBLANC C.B.
ANTONIO ORDOÑEZ GARCIA

Abans FONTANERIA AMER

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

Carrer Diego Zatorteze, 4 - T.I. 26 48 73 - 07600 S'ARENAL DE MALLORCA

ESTACIÓ DE SERVEI
S'ARANJASSA
RENTAT AUTOMÀTIC
RENTAT DE CAMIONS
CANVI D'OLIS
PNEUMÀTICS

Carretera de Llucmajor, Km. 10
Tel. 26 52 72 - S'ARANIASSA

1 DE MARC DE 1991
SArenal
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PERSONALS

Mónica, cerc un home per
formar parella, seriós. In-
teressats escriure a l'a-
partat 10221 de Palma.

SENYORA de 45 anys, amb
una filla independent,
m'agraden els animals i la
natura, treball de fiscal.
Cerc senyor culte per for-
ma parella, fins seriosos.
Interessats escriure a
l'apartat 10231 de Palma.

Joana, 24 anys, 169 d'al-
çada, m'agrada l'esport i
l'art; cerc al.lots per anar
al cine, al camp i a ballar.
Si vols una amistat since-
ra, escriu a l'apartat de
correus 10.221 de Palma.

Joana, 21 anys, 170 d'al-
çada, ulls clars, treballa-
dora, sense problemes fa-
miliars, m'agrada el cine-
ma, la música i l'esport;
cerc allot de característi-
ques semblants. Interes-
sats escriure a l'apartat
10.231.

Empresari, cerc senyora
que sàpiga economia per
ajudar en el negoci. Fins
matrimonials, interessa-
des escriviu a l'apartat
10.221 de Palma.

JOVE de 16 anys, cerc al.lot
de 16 a 23 anys que sigui
obert, honrat. Interessats
escriure a l'apartat 10.231
de Palma.

FADRINA, alta i educada,
cerc jove per a fins matri-
monials. Escriure a l'a -
partat 10.221 de Palma.

AL.LOTA de 17 anys, auxi-
h'ar de clínica, cerc al.lot
que sigui CG m jo, és a dir,
simpàtic, obert, divertit.
Fins seriosos. Escriviu a
l'apartat de correus 10.231
de Palma.

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

GASTRONOMIA

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

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

RESTAURANT SA BO-
LERA_ Guilla feta com
Deu mana. Si frissau, no
venguen. 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.

6117iii-g LE CA
café- restaurara

TRUI, 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 Capita. Ramo-
nell Boix, 132. Tel. 24 00 26
Es Molinar.

G3TAL MAPACAIBO,
cuina mallorquina casola-
na. Devora les Escales de
Can P7s1illa. Tel. 23017.

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
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 - Badfa Gran.

SERVEIS
PROFESSIONALS
TINTORER1A CALFOR.
Netetja de catifes, mantes,
cortines, cobertors i tota
classe de peces de vestir.
Carrer Torrent, 9 - S'Are-
nal. Tel. 265447.

NEUMATICS SON FE-
RRIOL, equilibrats de
rodes, 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.

No vise a s'Arenal, però
cerc feina. Tenc 28 anys, la
meya darrera ocupació ha
estat de guarda de segure-
tat. Oscar. Crideu al 20 97
45. Grades.

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.

MESTRESSA s'ofereix per
cuidar nins a ca meya de
s'Arenal_ Horari a convenir.
Tel. 252197.

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

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 i agua,
mantes, cobertors i tota la
resta. C/. de sant Antoni‘ 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. "raller "SAN
FRANCISCO". Camí de
Son Fangos. Tel. 490314-
Es PiLlarí.

INSTAL.LACIONS electrr-:
ques i sanitàries
CE.JU.CB., i nstal. ladors
oficials de gas ciutat, propà
i butà. Garrar Marqués de
Tenerife, 77. Tel. 242593 -
Son Ferriol.

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

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

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

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

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

ARREGLAM rentadores,
màquines registradores, rà-
dio -cassettes de cotxes,
porters electrbnics. Elec-
tronica EL GAUCHO. Ca-
rter Mallorca, 2. Teléfon:
263423.

Cercom persono que vulgui
formar societat o quolsevol
closse de negoci. Per
contactes, al tel. 24 79 12
i 27 42 43. Vespres i festius.
Apt. 10.237 Palma.

ES PAGÉS
Manteniment de Jardins

Tala de palmeres I
bardisses

Sombre de gespa

Netege de terrenys,
estudi i progettes,

decoració de jardins i
terraces

Tlf. 26 16 64

CA FE CA'N REAGAN.
Berenars i sopareis. 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 01 25
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.

C. BALEARES,25 2

./11 Aret1al

T'oferim cursos de pro-
gramació en:

BASIC
dBASE III PLUS

COBOL
TURBO - PASCAL

TURBO - C
TURBO - BASIC

BASIC2
(el de l'AMSTRAD PC)

i de formació d'usuaris
en:

ABILITY 2000
OPEN ACCESS II

SYMPHONY
LOTUS 1-2-3.

LOCO SCRIPT.
A rilt' d'un Ilarg etcéte-

ra, pots aprendre:
BANCA

MECANOGRAFIA
COMPTABILITAT

IDIOMES
REPÀS.

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

Repàs català, francés, lla-
ti, lcastellá, socials,
naturals, grec... EGB (to-
tes les assignatures), BUP.
Tel. 72 28 28 - 26 23 56.

Som jove, 23 anys, un poc
immadura, alegre i simpá-
tica, tenc els ulls verds i els
cabells rossos, bastant
emotiva i tenc ganes de
trobar qualque company
per compartir bons mo-
ments i una amistat sin-
cera. 27 79 90.

AMOR, bella paraula, so-
bretot si quan la sents, et
corresponen. dona, si tens
bon cor i necessites amor,
crida'm al 71 00 87
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Detenció d'un membre El Pil•lari 	Els pescadors de Palma
de la família de «el Seco» La policia deten una	 passen la nit a les seves

banda de narcotraficants buques i armatsAdriana Córdoba Cortès,
"la Pipi", de 23 anys d'edat
i filla d'un conegut trafi-
cant de droga conegut com
"el Seco", ha estat deten-
guda per la policia per su-
posada recaptació d'obj-
ectes robats.

La policia efectua un
registre d'un casa situada
al carrer Ballester i hi
descobrí jocs de llençols,
estovalles, tovalloles, ves-
tis, xandalls, flassades,
productes de perfumeria,
etc, tot sense estrenar.

La família Cortés, molt

Andrés Robas Cobos, de
35 anys, ha estat detengut
com a presumpte autor de
la mort de Concepción Nú-
ñez Ortiz, de 27 anys, la
seva esposa.

El cadáver de la dona es
va trobar a la seva casa de
Santa Coloma de Gramanet
(Barcelona), amb clars se-
nyals d'haver rebut una
forta pallissa. Els veins,

Francisco J.G., de 24
anys d'edat, ha estat de-
tengut per la policia acu-
sat d'un delicte d'abusos
deshonests. Els fets ten-
gueren lloc al carrer de
Santa Creu, de Ciutat, quan
una al.lota de 21 anys sortí
d'un bar, devers les onze
del vespre, situat en a-
quest carrer i es trobà amb
una amiga amb la qual
mantengué una petita
conversa.

Minuts més tard, s'ac-

Francisco J.V., de 26
anys d'edat, ha estat de-
tengut per la policia, acu-
sat d'agredir la dona amb
la qual viu i que está em-
barassada de vuit mesos.

La parella viu al carrer
de Son" Canals, de palma, i
segons la denúncia s'inicia
una discussió entre ells

coneguda en el món del
tràfic de drogues, té unes
desset cases repartides
per Ciutat, en les quals se
suposa que es trafica amb
drogues, situades als car-
rers Llonjeta, Ballester,
Socors, Vallori i a les pla-
ces Bisbe Miralles i Quar-
tera.

La detenguda, ja ho
havia estat en anteriors
ocasions processada per
venda de drogues, sobretot
heroïna, així com altres
membres de la familia dels
Cortés Cortés.

alertats pels crits de la
dona, donaren avis a la
policia, la qual, quan arri-
ba, trobà el cadáver de
Concepción Núñez.

La policia trobà el marit
a casa dels seus pares, on
havia anat després dels
fets. L'home es confessà
autor de la mort de Con-
cepción Núñez.

ostaren quatre joves, dels
quals l'al.lota en coneixia
dos. Un dels joves que no
coneixia u fica mà per
davalla la falda i intenta
tocar—li els parts íntimes.
Les dues al.lotes acon-
seguiren escapolir—se dels
quatre joves.

Posteriorment, el jove
que havia intentat tocar
l'al.lota agafa una botella
d'un contenidor de fems i
la llanca contra les dues
al.lotes que fugien.

dos per qüestions econò-
miques. La dona diu que el
seu company estava un poc
begut i que la copejà en
diferents parts del cos,
"encara que va anar alerta
a no pegar—me a la pan-
xa". El detengut nega els
fets i assegura que la dona
caigué tóta sola.

La policia ha procedit a
la detenció de Miguel B.S.,
de 32 anys d'edat, María
Dolores R.J. i Rafael F.P.,
acusats de pertànyer a una
banda de narcotraficants.
La detenció es produí a uns
dels "bungalows" situats a
El Sosiego, del Pillan.

Els tres individus varen
ser detenguts després d'un
seguiment per part de
membres de la policia de la
comissaria de S'Arenal.
Anteriorment, ja havien
estat objecte d'altres "re—
dades" a causa de la fre-
qüència amb qué els con-
sumidors de droga aparei-
xen a la zona.

La policia ha interven-
gut a la casa dels deten-
guts joies per valor d'un
milió de pessetes i set
milions en efectiu. La in-
tervenció policial ha im-
plicat una agència de
compra—venda i lloguer de
vehicles que era, segons
sembla, qui proporcionava
els vehicles. Dues escrip-
tures guardades a la caixa
forta dels detenguts es-
mentava el nom d'una so-
cietat en constitució l'ob-
jecte de la qual era la
compra i la venda i lloguer
de cotxes.

Tres delinqüents han
estat detenguts per la
policía acusats de ser els
autors de vint—i—quatre
robatoris efectuats a Pal-
ma. Els detenguts són
Manuel N.G., de 25 anys,
Fulgencio F.C., de 36 anys,
i Juan Antonio M.S., de 36
anys, els tres amb nom-
brosos antecedents poli-
cials.

Aquesta banda de
delinqüents es dedicava a

Llucmajor

Francesc F.S., de 32
anys d'edat i veí de Lluc-
major, va pegar un tir
contra el seu germà des-
prés d'una discussió pro-
vocada, segons sembla, per
qüestions de negocis.

Les declaracions dels
detenguts fa pensar a la
policia que hi ha altres
amagatalls on suposada-
ment hi ha substancies
estupefaents. Les úniques
restes de droga que la
policía va localitzar en una
de les casa dels detenguts
va ser restes de cocaína en
una tassa de ka casa de les
Palmeres.

Segons els veïns de la
zona, després del trasllat
d'un grups d'antics veïns
del Jonquet va ser quan
començà l'activitat de
venda de drogues a la bar-
riada.

Posteriorment, els su-
posats narcotraficants fe-
ren ús d'altres tàctiques.
Un cotxe de luxe voltava
pels "bungalows", fent una
sèrie de votes de reconei-
xement; després, el vehicle
s'introduia dins el bloc de
cases, fet que provocava la
immediata sortida de
nombrosos cotxes a gran
velocitat des de dins el
recinte. La policia suposa
que en aquest vehicle duia
la droga i que aquesta es
passava als ocupants dels
altres vehicles que
s'encarregaven de distri-
buir—la.

"netejar" locals de la zona
centre de Ciutat, si bé
havien comès robatoris en
locals situats a altres zo-
nes més allunyades del
centre, sobretot comerços,
tendes de roba, bars i
perfumeries.

Per evitar ser localit-
zats, solien dormir fora
dels seus domicilis habi-
tuals i ho feien a cases
deshabitades i mig esbu-
cades.

Els fets tengueren lloc a
la finca de Son Conill, prop
del cementeni de Llucma —
jor. Francesc F.S., en un
moment de la discussió,
agafà una escopeta. i dirigí

La inseguretat del port i
falta de vigilancia, sobre-
tot al moll de pescadors, és
tan greu que els patrons i
pescadors que hi tenen la
barca prefereixen quedar—
s'hi els vespres per fer
guardia, armats amb gar-
rots i ganivets, per evitar
els continuats robatoris i
destrosses que es fan a les
barques del moll.

Domingo Bonnín, patró
major de la Cofraria de
Pescadors del Puig de Sant
Pere, ha declarat al res-
pecte que "moltes vegades
el que et roben no és el més
car, és pitjor que quan en-
tren posen el peu damunt
la sonda, per exemple, o
d'un altre aparell, i la bro-
ma et pot costar un milió
de pessetes, mentre que el
que han robat potser no
passa de les deu mil".

Per altra banda, els
captaires, segons els pes-
cadors, solen anar els ves-
pres a les barques per
robar el "costo" (que és
com anomenen els pesca-
dors el menjar per ali-
mentar la tripulació du-
rant la setmana de feina).
Així mateix, un altre botí
que solen tenir present els
lladres són els aparells
electrònics de nagevació,
les radios, els prismàtics,
etc.

Un home de 46 anys
d'edat, Pascual A.G., ha
estat detengut per la poli-
cia per haver efectuat
amenaces de mort i encalc
sexual a una empleada
d'un bar del carrer Regal.

El detengut va dir en
públic a l'empleada que li
tallaria el coll i la "rajaría
de arriba a abajo". Tant

dos tirs contra el seu gen—
'mà, el qual puja al cotxe i
aria a Llucmajor a denun -
ciar el fet. La Guardia Civil
procedí a la detenció de
l'agressor.

Les hores més perilloses
són entre les deu del ves-
pre del divendres i la
matinada del dissabte, ja
que en aquestes hores no
hi ningú al moll.

Mateu Grimalt, secreta-
ri de la Cofraria i director
d'explotació de la Llonja,
ha manifestat que "hem
demanat a la Junta del
Port que tanqui el moll
durant els vespres, que
només s'han de tancar les
portes ja que les tanques ja
hi són. Però sembla ser que
no ho volen fer, al.legant
que es tracta d'una zona
de vianants".

Els pescadors també es
queixen dels pescadors de
canya que els dissabtes i
els diumenges van al moll
a pescar, alguns dels quals
no miren prim i pugen a les
barques que hi ha amarra-
des, ocasionat danys: "Si
necessiten un cap, si ne-
cessiten pa per als esquers
rompen la porta del rebost
i treuen el pa i el que tro —
ben. Són una plaga que ens
surt molt cara, però els
hem de diferenciar dels
altres pescadors de canya,
els que són professionals
retirats i que vénen per
aquí per afició i no fan no-
sa a ningú", segons el co-
mentad d'un patró de
barca.

l'home com la dona havien
treballar plegats en la
mateixa empresa feia
temps i ja aleshores el
detengut havia acossada

sexualment. Des de feia
una setmana l'home havia
tornat a començar a mo-
lestar la dona, per bé que
ja no treballaven junts.

el dia que fou detengut,
Pascual A.G. va esperar la
dona al portal de ca seva i
l'amenaçà i copeja. Cap al
migdia, es presentó al bar
on treballava la víctima i la
insulté davant de testimo-
nis. Al capvespre, la torn à
a amenaçar i insultar.
Posteriorment, la policia el
detengué.

Mata la seva esposa
d'una pallissa

Una jove pateix
abusos deshonestes

Detingut per pegar
una pallisa a una
dona embarassada

Desarticulada una
banda de delinqüents

Un home dispara contra el
seu germà sense ferir-lo

Detingut per amenaces
sexuals a una empleada de bar
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Inca

Localitzats els suposats autors
de diversos robatoris

Un jove mor d'una ganivetada L'assassí de «el Coreano», jutjat
després d'una discussió	 per intentar matar un altre pres

La Guardia Civil d'Inca
ha aconseguit localitzar i
detenir tres individus, als
quals s'acusa de ser els
responsables de continu-
ats delictes contra la pro-
pietat, efectuats a la co-
marca d'Inca.

Es tracta de Juan Anto-
nio F.M., de 22 anys, Fran-
cisco M.S. "el Pollo", de 26
anys, i Francisco 0. S. "el

Una trentena de vehi-
cles que estaven aparcats
als carrers de Llucmajor
sofriren desperfectes de
diversa consideració des-
prés que uns joves pun-
xassin les rodes i rompes-
sin els vidres. Poc després,
aquests brètols es traslla-
daren a la barriada ciuta-
dana d'El Terreno i prota-

Chole", de 27 anys. El
darrer individu compta
amb un bon historial poli-
cial i penal.

La Guardia Civil ha po-
gut recuperar desset
bretes d'estalvi de dife-
rents entitats bancàries.
Els saldos d'aquestes pu-
javen a més de mig milió de
pessetes.

gonitzaren més incidents.
El grup estava format

per nombrosos joves que,
segons sembla, havien
vengut des de Palma per
anar a la discoteca S'Ei-
xam, de Campos. D'aquesta
acció, no s'en lliuraren ni
els cotxes aparcats davant
les depende- lides de la
policia.

Un jove, delinqüent
habitual, de 22 anys d'e-
dat, Joan Oliver Gamundí
morí a conseqüència d'una
ferida amb arma blanca
després d'haver manten-
gut una discussió amb Ma-
nuel Carmona, de 60 anys.
Les circumstáncies de la
mort no són gens clares i la
policia ha detengut l'home,
el qual, en un primer mo-
ment, negà que tengués
res a veure amb els fets. Un
dels principals testimonis
és un taxista que va veure
els dos implicats discutint
al carrer.

El cadáver del jove va
ser trobat a uns cent me-
tres d'un dels ponts d'ac-
cés que travessen la via de
cintura per la banda de la
carretera d'Inca. Presen-
tava una ferida d'arma
blanca a l'hemitórax es-
querre que possiblement
afecta, el cor.

El principal testimoni és

un taxista que estava atu-
rat a un semàfor i va veure
com Manuel Carmona i
Joan Oliver estaven discu-
tint fortament. El jove
començà a córrer i el ta-
xista va sentir com Car-
mona exclamava "Este
joven me ha querido ro-
bar". El taxista inicia, la
persecució del jove amb el
taxi al mateix tems que
avisava per radio del que
havia passat.

A un centenar de me-
tres, el taxista va veure
com el jove s'aturava i
queia en terra. Diversos
veïns s'adonaren del fet i
acudiren al lloc on el jove
estava estés, reclamant
immediatament la pre-
sencia d'una ambulancia.
La policia, després d'efec-
tuar una batuda pels vol-
tants, trobà un ganivet que
podria haver estat emprat
en l'acció.

La 1, ,

detenci,
mona, ei
primera , o, que
agredís en cap moment al
jove. La policia no veu clar
perquè el ganivet va ser
trobat en un lloc entremig
del lloc on tengue lloc la

gué el jove, així com tam-
poc no veuen gens clar
com va poder córrer un
centenar de metres amb
un ganivet clavat a prop
del cor. Per altra banda,
Manuel Carmona no inten-
tà en cap moment fugir del
lloc dels fets.

Juan Jiménez, condem-
nat a 14 anys per Fas-
sassinat de Pere Nicolau
"el Coreano", será jutjat
com el presumpte autor de
l'intent d'homicidi del
pederastra Fernández
Tortosa al mateix centre
penitenciari de Palma.
Jiménez va fer ús d'una
fulleta d'afaitar.

El ministeri fiscal de-
mana 6 anys de presó per
a Jiménez, el qual agredí
Fernández dins les dutxes
de la presó. L'acusat asse-
gurà no recordar els fets,
emperò sabia que Fernán-
dez estava pres per haver
abusat sexualment de
menors i manifestá que
"s'ha de donar un escar-

ment als individus que
abusen dels nins petits".

Segons sembla, Juan
Jiménez demanà reitera-
dament al personal tècnic
de la presó que el canvias-
sin de lloc, per no haver de
veure Fernández Tortosa,
però no aconseguí que li
fessin cas. El 14 de maig de
1989, els dos presos coin-
cidiren a les dutxes,
moment que aprofità Ji-
ménez per atacar Fernán-
dez amb una fulleta
d'afaitar. Un altre pres
donà auxili a l'agredit, el
qual només feia repetir:
"Ha sido Juan, ha sido
Juan". L'agredit patí feri-
des poc profundes al braç
esquerre i al coll.

Vandalisme a Llucmajor
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El futbol va vent en popa a
Son Ferriol

A Son Ferriol, el futbol és un esport molt arrelat, i que compta amb molts de se-
guidors i molts de practicants. Aquí teniu una mostra de les formacions de totes
les categorías del Club Esportiu Ferrioler, des dels més petits als més grans.

Tots aquests equips juguen al recentment inaugurat camp municipal d'esports.

C.D. Ferrioler, equip Benjamí.

C.D. Ferrioler, equip de Segona Regional.

C.D. Ferrioler, Tercera Nacional.

C.D. Ferrioler, equip Benjamí.

C.D. Ferrioler, equip de Cadets.

' C.D. Ferrloler, equ lp Juvenil A. C.D. Ferrioler, equip Infantil.
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Organitzat per l'Associació d'Hotelers de la Platja de
Palma i patrocinat per diferents ajuntaments i instituts,
hi ha un calendari d'activitat ciclista, ja en funcionament,
que va des del 19 de gener fins al 5 de maig, amb devuit
curses en total, entre veterans-sèniors i aficionats-
amateurs. tot això a la mateixa platja com a pista d'acció,
amb sortides a l'hotel Sant Diego, Hotel Delta, Taurus
Park, entre altres llocs; i arribades a l'Aqua-City, hotel
Sant Diego, Tennis Arenal, hotel Delta... En fi, una cosa
pensada com a promoció i espectacle, sobretot, per a la
nostra platja de s'Arenal. Nosaltres ja hi estam
col.laborant. (Foto: Valeriano)

almacenes
femenías

Almacenes Femenías, S.A. Materials de Construcció

S'ARENAL. OFICINES, MAGATZEM I EXPOSICIÓ
Carrer Diego Zaforteza, 3 Tels. 260087 - 49 16 11 - 49 16 50 Fax 491558

LUCMAJOR. MAGATZEM I EXPOSICIÓ
Rotula Migjorn sln. Telèfon 6607 01
CIUTAT DE MALLORCA. MAGATZEM I EXPOSICIÓ
Polígon de Son Castelló Via Asima, 1 TeLs. 20 47 02  - 20 47 62 - 20 48 17
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MAGATZEM. Carrer Aragó, 139 Tels. 27 23 52 - 27 63 64

El prestigi aconseguit per
ALMACENES FEMENIAS

és el resultat de 50 anys de qualitat,
servei 1 profes.sionalitat.

ALMACENES FEMENIAS
posa a la seva disposició tot tipus de

materials de construcció,

destacant les rajoles i paviments,
no només pels seus bellíssimsdissenys

sitió també per la gran varietat
d'estils que ens ofereix aquesta prestigiosa

firma mallorquina.

ALMACENES FEMENIAS
demostra la seva professionalitat

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

•

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

osoe...1 GASÓLEO

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
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Morey, han presentat a-
quests dies passats el de-
cret que regula l'agrotu-

risme i el turisme rural, el
qual va ser aprovat al pas-
sat Consell de Govern i que
está pendent d'homo-
logació a la Comunitat
Económica Europea.

Les cinc característi-
ques fonamentals que di-
ferencien aquestes dues
modalitats d'allotjament
turístic són les següents: a
l'agroturisme existeix ex-
plotació agraria, mentre
que al turisme rural, no;
mentre el primer ha de
tenir una explotació

ha,
mà-

 de sis habitacions, el
turisme s'ha d'adequar a•
les habitacions existents,
sense fer cap nova cons-
trucció; l'agroturisme té
dret a les ajudes de la CEE,
en canvi el turisme rural,
no; alhora que el turisrne
rural necessita is hectàre-
es, l'agroturisme no queda
afectat per l'extensió de la
terra; finalment, mentre
que a l'agroturisme será el
mateix pagès qui dura
l'explotado (ja que l'ob-
jectiu és ajudar a augmen-
tar la renda agraria), al
turisme rural es necessi-
taré personal especialit-
zat, com cuiners, cam-
brers, etc.

A les Balears existeixen
sis explotacions de turis-
me rural i una d'agro-
turisme, que en total
sumen unes cent places.
Segons sondejos de la co-
munitat autónoma, les
Balears poden arribar a
captar anualment entre
setze i desset milions de
turistes, la majoria dels
quals serien de proceden-
cia alemanya.

retre homenatge a Eran-
cese de Borja Moll i per tal
de divulgar la seva figura i
obra, potser no suficient-
ment coneguda als Paisos
Catalans, demanarà a les
televisions autonómiques
de Catalunya i del País
Valencia sengles progra-
mes monogràfics per di-
vulgar la vida i l'obra de
l'autor del Diccionari jus-
tament anomenat "Cata-
là 7 Valencia-Balear".

Escola taller
de margers

El Consell Insular de
Mallorca, a través de FO-
DESMA, amb la col.labo-
nació de l'INEM, té previst
començar una nova edició
de l'escola taller de mar-
gers a principis del mes
d'abril.

El curs va adreçat a dos
grups diferenciats: menors
de 25 anys i majors d'aq-
uesta edat i es divideix en
dues etapes, una primera
de quatre mesos en la qual
hi ha unes quotes que co-
braran els assistents als
cursos, i una segona etapa
de vint mesos amb con-
tracte laboral.

La segona etapa, emi-
nentment práctica, s'es-
tructurarà en diversos
punts d'intervenció a di-
versos municipis de l'illa:
Serra de Tramuntana, el
Raiguer i el Pla de Mallorca.

Si voleu més informació,
podeu posar-vos en con-
tacte amb FODESMA, de-
partament de Promoció,
c/ General Riera, 111 (Pal-
ma) tel. 75 08 22.
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El conseller de Turisme,
Jaume Cladera, i el conse-
Iler d'Agricultura, Pere J.

L'eminent filoleg Eran-
CTSC de Borja Moll, que
morí el passat dia 18 de
febrer, a més del principal
promotor de l'Obra Cultu-
ral Balear, el primer soci
fundador de Voltor, el de-
sembre de 1984, i primer
signant dels manifests de
Voltor i Proa en favor de la
normalització del català
als mitjans de comunicació
que es reben a les illes
Balears.

L'associació Voltor vol

Els consellers de Turisme i
d'Agricultura presenten el decret que
regula l'agroturisme i el turisme rural

Voltor ret homenatge
a Francesc de B. Moll




