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municipis de Porreres,
Campos, Santanyí, Felanitx
i ses Salines, i en aquest
cas s'hi ha adherit Lluc-
major.

Després de l'acte de les
signatures, els assistents

pogueren veure en funcio-
nament la nova máquina i,
a continuació, tots anaren
a dinar a Can Tiá Taleca. El
dinar es va fer conjunta-
ment amb els bombers del
CIM que celebraven la seva
trobada anual.

NOU PLA GENERAL
CONTABLE

Comptabilitat Europea
Assessorament
Camvi pla antic
Manteniment

4111M / 	LÁO
eterna toca

Venda i servici tècnic

Carrer Niceto Alcalá Zamora, 23-B
Tels. 45 27 62 - 45 24 51
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Llucmajor: 75 anys ciutat Un segona máquina de
netejar voreres per a la
Mancomunitat del Sud

El passat dia 8 de març
va tenir lloc l'entrega d'u-
na segona máquina nete-
jadora de camins a la Man-
comunitat del Sud, l'acte
tengué lloc a l'Ajuntament
de Llucmajor. El president
del CIM, Joan Verger, i els
baties dels municipis, en-
capçalats per Joan Mont-
serrat, assistiren a l'acte,
així com el conseller d'In-
dústria i Comerç, el Iluc-
majorer Gaspar Oliver.

La Mancomunitat del
Sud está formada pels

Seguretat i Extintors Europa
Revisions, càrregues i proves hidràuliques  de

tota casta d'extintors.

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

Delegació Manacor: carrer Soliman, 2 - baixos (davant
el camp de futbol) - Tel. 84 36 16

No doncu els
extintors a revisar
a personal sense

identificar.
Si els duis aquí us
farem un 20% de
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Ajuntament 	 727744
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Bombers 	 660756
Policia Municipal 	 661767
Guardia Civil 	 264121
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I és que no tenim remei. Som incorregibles i de
vegades pequem de plàcids. Per qualsevol bagatel.la de no
res es mobilitza mig país i altres vegades, la maleïda
burocràcia, fa que éssers indefensos com els nens que
estan en situacions límit per culpa d'una ordre, una
signatura o qualsevol cosa semblant.

En aquesta jungla que és la vida, els nostres petits,
aquests petits infants que de vegades ens fan riure però
que en moltes ocasions ens fan plorar, no són tot
l'afortunats que haurien de ser.

La descoordinació entre els diferents cOssos policials,
bombers i Protecció Civil, així com la deixadesa d'altres
institucions, fa que éssers humans no puguin arribar a
la plenitud de la vida, que es queden en molts casos en
el camí a causa d'una simple signatura, una ordre o per
altres foteses.

El que passà recentment a José Carlos, un nen de cinc
anys de Las Veguillas, un poble salmantí a 30 km de la
capital, no té explicació, ni qualificació. Que la vida d'un
nen hagi de dependre de l'ordre d'un batle perquè puguin
intervenir els bombers en un incendi fora de la capital
és cosa de bojos. En un cas com aquest la primera cosa
que s'ha de fer és donar auxili immediat i després i
després es discutiran les competències. Tants legalismes
en algunes circumstàncies fa que la ciutadania es trobi
desemparada per culpa de la burocràcia. José Carlos ja
no necessita ajuda, no és entre els seus, morí perquè es
passaren la pilota d'uns responsables a uns altres.

I qué em diuen de Katty, una nena nord-americana
de 6 anys que durant la seva curta vida fou utilitzada pels
seus progenitors per a cerimònies satàniques. Doncs els
jutges no acceptaren les denúncies de l'àvia de Katty per
falta de proves, a pesar que es presentaren informes
médico- psiquiàtrics en els quals s'evidenciaven les greus
pertorbacions de la personalitat de la nena. ¿Qué més
necessitava la Justícia? Tal vegada la mort de la menor.

De Pere Antoni, un nen oligofrénic de 13 anys, de
Binissalem, qué els en puc contar. Doncs això, que no és
degudament ates. Que mentre el Servei Social de

Minusválids de la Direcció Provincial de les Balears,
dóna un coeficient intel.lectual d'un 49 per cent, afegint
al seu informe que la seva minusválua és definitiva i
s'aconsella el seu internament en un centre d'educació
especial. Aquest mateix servei, posteriorment, acorda no
concedir l'ajuda sol.licitada pel pare del menor per no
considerar-lo així l'equip de Valoració i Orientació. I així,
un diari ciutadà ens informa que aquest nen "viu
abandonat per falta d'ajuda de les autoritats".

I aquell altre nen, aquest de s'Arenal, que en dies no
gaire llunyans patí l'explosió d'un artilugi de focs
d'artifici amb els qual estava jugant a la placa dels Nins
i fou demanada la presencia de la policia municipal de
LLucmajor perquè era un cas urgent, la qual no hi acudí
adduint que no era competencia seva ja que el succeït
havia tingut lloc fora del terme llucmajorer. Aquest nen
patí l'amputació d'un dit i no fou portat a Son Dureta per
aquell a qui primer es demanà ajuda.

I molts altres casos que farien interminable aquest
article que vol exposar la falta de sensibilitat d'unes
institucions, d'uns funcionaris que estan al servei dels
contribuents i, com és de suposar, al servei dels nens.

Per això no és estrany que hi hagi tants casos
d'associacions que pel seu compte volen prendre's la
justicia pel seu compte en els casos límit en qué la
lentitud i la ineficàcia dels poders públics no són capaços
de resoldre els succeïts i els problemes. Es clar que això
no són els Estats Units, aquí sols es té dret a la indignació
i a picar de peus, i en molts casos ni això.

Esperem que aquests casos no es tornin a repetir, pel
bé nostre i sobretot pel dels nens.

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
plaça Fleming, Gnomo i Campus universita-
ri, de Ciutat

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

* Leo, de Manacor
* Papereria Ramon Llull de Felanitx
* Ca Na Blanch, de Sant Joan
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També sa carnisseria
la tenim per senyalar,
dia catorze d'octubre
del setze s'inaugurà;
molta de gent hi havia
a sa commemoració
i es rector de Llucmajor
amb aigua la beneïa.

Don Toni Roca va ser
un horno emprenedor,
tengué per ajudar-lo
un amic de bon de ver
i va anomenar-se
Bartomeu Frau Llinàs,
a plaça Major es trobás
per sa gran feina fer-se.

Per tenir més claredat 	 L'any setze, l'u de gener,
això molt nos orienta,	 se feren eleccions
el vint-i-cinc de novembre estudiant condicions
se féu s'electricitat;
el gas quedá desfasat
i un gros canvi se faria,
don Miguel Vanrell seria
president de s'Entitat.

perquè tot los sortís bé;
cinc lliberals hi hagué,
cinc mauristes hi havia,
un independent sortís

socialista també.

Hi hagué festa major
per celebrar sa diada,
sa gent allá apinyada
amb sentit d'il.lusió;
per tot brindava claror,
els arbres també brillaven
bombilletes s'hi penjaren
de blanques i de color.

Es primer socialista
va ser en Montserrat Parets,
feia ell els solcs molt drets,
dotat de sabiduria;
sempre es des! arana
com excel.lent orador
i dins s'organització
molt clara llum donaria.

Un diari es publicava	 Llorenç Cirerol va ser
"Heraldo de Iluchmayor" primer batle assignat,
i amb molta clara redacció Gabriel Tomás nombrat
dels fets sa gent s'enterava,per segon va nombrar-se;
quinze cèntims sols costava varen comprometre-se

a lluitar per Llucmajor,
de sa Corporació
cap protesta hi va haver.

aquell diari que hi havia,
cap d'altre no n'existia
en aquella temporada.

El dia vuit de gener
del setze s'edità
un diari que es nombrá
"Heraldo" Ilucmajorer;
don Toni Roca dugué
sa gran iniciativa,
va dir d'això se precisa
i es públic entera

Setanta-cinc anys nos reste
d'aquell aconteixement,
alguns lo tendran present,
ja seran persones velles;
però pénsar-s'ho s'alegren
de lo q‘le se avançà.
Llucmajor sempre va anar
a damunt altes esferes.

Climent Garau i Salvà
de Llucmajor. 19, març 1991

Waller Autninnuttro
Faaksv

C . París, 32

Tel. 66 22 31
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MALLORCA: LI UCHMA
VISTA PARCIAL

Llucmajo
l'any setze
De l'any setze vull partir
a contar un repertori;
algun ne tendrá memori
de lo que va succeir;
moltes coses va haver-hi
de bastanta qualitat:
va ser any afortunat
senyalant un nou camí.

Llucmajor, en aquell temps,
era ben considerat;
i d'arbres molt ben poblat,
dotat de bons sementers;
de xots i bous en excés
i la mar que enrevoltava
un pinar vell que brindava
a sa persona que el ves.

Alfonso XIII vengué
a Mallorca visitar,
de veritat, li agradà
molt estranyat romangúé;
va dir: "Jo te pujaré
a alta categoria,
a ciutat teva hidalguia
jo mateix la firmaré".

El dia tres d'octubre
mil nou-cents setze firmá,
a Joaquín Ruiz mandá,
sense reunir sa junta,
que LLucmajor avui puja
de poble a gran ciutat
per ella haver-s'ho guanyai
amb treball d'alta mesura

Dia cinc del mes d'octubre
del setze s'inaugurà
sa línia que enllaçà
de Palma a Llucmajor;
el tren va ser un honor,
assistint s'autoritat
del càrrec més elevat
de sa nostra direcció.

FERRERIA
LLOMPART
ADROGUERIA I ARMERIA

Plaga d'Espanya, 44
Tel. 66 02 97 - LLUCMAJOR
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GARANTIA ARTESANA
A l'hora de triar, cerqui l'Etiqueta de
"Producte de Qualitat Artesana"

És un missatge de:

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE COMERÇ

I INDÚSTRIA
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1916, un any transcendent per a Llucmajor
Si cercam d'entre els primers vint—i—cinc anys

d'aquest segle un any transcendent en la vida de
Llucmajor i dels llucmajorers, aquest any és, segurament,
el 1916. L'arribada a Llucmajor del ferrocarril i de
l'electricitat foren, sens dubte, les fites més destacades
i destacables de la nostra història local. Si hi afegim altres
esdeveniments que a continuació tractarem de resumir,
hem de creure justificat el títol de "1916, un any
transcendent".

El dia primer de gener de 1916 es constituí el nou
ajuntament, sortit de les urnes, que hauria de regir el
destí de Llucmajor per un període de dos anys. El
formaven cinc Iliberals, cinc mauristes, cine conserva-
dors i un socialista. Una vegada fetes les votacions per
a l'elecció dels càrrecs, en resultaren nomenats: don
Llorenç Cirerol i Pons, 'liberal, batle; don Gabriel Tomás
i Catany, 'liberal, primer tinent de batle; don Antoni Salva
i Tomás, 'liberal, segon tinent de batle; don Pere A. Mataró
Montserrat, conservador, tercer tinent de batle; don
Gabriel Puigserver i Amengual, lliberal, síndic; i don
Damià Montserrat Noguera, maurista, interventor.

Joan Montserrat i Parets, en prendre possessió del
seu carne de regidor, el mateix dia primer de gener,
passava a ser el primer regidor socialista de Llucmajor,
començant una ascendent presencia del PSOE als ajun-
taments democràtics de la nostra ciutat (a les eleccions
del 12 d'abril de 1931 foren elegits tres regidors
socialistes —dos dies després es proclamava la Segona
República Espanyola durant la qual, paradoxalment, no
se celebraren eleccions municipals a Llucmajor—, mentre
que a les celebracions de 1979 foren sis els regidors
socialistes i en les del 1931 i 1986 set regidors elegits).

El dia 8 de gener de 1916 aparegué el primer número
del setmanari "Heraldo de Lluchmayor", baix la direcció

de don Antoni Roca i Creus, i n'eren copropietaris el
mateix sr. Roca i don Bartomeu Frau Llinás. S'imprimia
a la impremta Roca, Frau i Cia, situada a l'edifici que hi
ha a la placa Major, 17, desaparegut després de la reforma
de l'any 1927. Quatre—cents nou números foren els que
s'arribaren a publicar, entre la data de la seva aparició
i el 24 de novembre de 1923.

El dia 3 d'octubre de 1916 se signava per part de S.M.
Alfons XIII el Reial Decret que concedia a LLucmajor el títol
de ciutat. Vet aquí el text: "Ministerio de la gobernación,
Real Decreto, queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio
a la villa de Lluchmayor, provincia de Baleares, por el
creciente desarrollo de su agricultura, industria y
comercio y su constante adhesión a la Monarquía, vengo
en concederle el título de Ciudad. Dado en Palacio a tres
de Octubre de mil novecientos dieciseis. ALFONSO. El
Ministro de la Gobernación, Joaquín Ruiz Jiménez".

Després de les necessàries proves i d'una pre-
inauguració efectuada el dia 8 d'agost, amb motiu d'un
àpat celebrat per part del partit liberal a s'Arenal, per fi,
el 5 d'octubre de 1916 s'inaugurava, amb carácter
definitiu, la línia fèrria Palma—Llucmajor. L'arribada del
comboi inaugural es produí a les cinc i mitja del
capvespre, entre l'entusiasme del públic que omplia els
molls de baixada i pujada al tren, mentre la banda
municipal interpretava la Marxa Reial. Entre les perso-
nalitats que arribaren des de Palma hi havia el gover-
nador civil, el capita general, el general governador
militar, el batle de Palma, el president de la Diputació,
el vicari capitular, els diputats a Corts sr. Socias i el
comte de Sallent, el senador sr. Pou i altres personalitats.
Els enginyers sr. Estades i sr. García Ruiz, el president de
la Junta de Ferrocarrils de Mallorca, sr. Marqués, i els

membres d'aquesta reberen mostres d'estima i felicitació
per part de les autoritats locals i dels veins.

El 14 d'octubre de 1916 tengué lloc la benedicció
iinauguració del nou mercat municipal destinat a car-
nisseria, edifici rectangular amb uns costats de 14 x 9
metres i que comptava amb setze taules per tallar, fetes
de marbre i ferro pintat; així mateix comptava amb
quatre depósits d'aigua per netejar i un soterrani que
servia com a depósit de carn.

El dissabte 25 de novembre de 1916 fou beneída i
inaugurada la primera central eléctrica de Llucmajor,
instal.lada al mateix local que ocupava la fábrica de gas,
propietat de la societat "El Porvenir", de la qual era
president don Miguel Vanrell. L'esmentada central podia
subministrar electricitat a través d'una xarxa d'alta
tensió a 2.000 volts, i es construïren tres transformadors
per a una millor distribució de l'electricitat.

La seva capacitat de subministrament era de 15
quilovats, amb un corrent  trifàsic de 210 volts per a força
motriu i 120 volts per a enllumenat, els quals es podien
augmentar il.limitadament mitjançant nous grups.

Llucmajor passava, d'aquesta manera, del gas a
l'electricitat. A continua ció reproduím textualment el
presiódic "Heraldo de Lluchmayor": "Sorprenente efecto
producía la hermosa instalación eléctrica que adornava
el jardín... Un sin número de bombillas de diversos colores
hábilmente distribuidas en las plantas, en los árboles...
dieron a la fiesta una nota sumamente bella... En la calle
de Lavaderos y en la Plaza Mayor se habían colocado
potentes lámparas eléctricas que dieron a aquellos sitios
otro aspecto más agradable y vistoso".

Nicolau Roca
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L'any 1916 arribà
	

Puntualitzacions
e ltren a Llucmaj or	 de Pinyol Vermell

Enguany farà el setanta-cinquè aniversari de
l'arribada del ferrocarril a Llucmajor, a més d'altres
efemérides destacables. A continuació els oferim unes
línies, extretes íntegrament del llibre de Nicolau S.
Cañellas: "La iarda mallorquina. El Ferrocarril a Mallor-
ca", que ens parlen del trajecte des de Palma fins a
Llucmajor, passant per tota la zona costanera, i que
arribava fins a santanyí.

L'any 1910, el Ministeri del Foment va atorgar les
obres de construcció de la línia fèrria de Palma a
Llucmajor al projecte presentat per Eusebi Estada en nom
de Ferrocarrils de Mallorca (el qual també dirigí les obres
de la línia Palma-Inca).

La marxa de les obres es va veure greument afectada
per la Gran Guerra. L'any 1916, el dia 5 d'octubre,
s'inaugurà la unja fins a Llucmajor, un any després
s'inaugurava el tram final fins a Santanyí. La línia que
anava des de s'Arenal fins a Llucmajor fou el tram de tot
la xarxa de Ferrocarrils de Mallorca on hi havia les obres
d'enginyeria més complexos, a causa del desnivell que hi
ha entre aquestes dues viles.

Una vegada que el tren arribà a LLucmajor, s'obrí una
gran avinguda que aconduïa directament des de l'estació
fins al centre de la ciutat. D'aquesta manera, l'estació es
convertí en una mena de passeig i de lloc de trobada.
L'estació de Llucmajor comptava amb un magatzem, una
aiguada (amb un gran aljub soterrani de 1.700 metre
cúbics de capacitat), una plataforma giratòria, una
cotxera i l'edifici de viatgers  pròpiament dit. Així mateix,
hi havia altres davalladors al Coll d'en Rabassa, Can

Pastilla, les Fontanelles, els Munts, les Cadenes i s'Arenal
(on també hi havia aiguada, plataforma giratòria i
cotxera, a causa sobretot del fet que, a l'estiu, era un lloc
d'estiueig dels ciutadans i els Ilucamjorers). A la petita
estació de s'Arenal i a la més gran de Llucmajor hi havia
dos carregadors industrials dedicats, ambdós, a la
càrrega dels maresos produïts per una serradora.

La unía era recorreguda diàriament per dos o tres
trens i per les festes i els diumenges se solien organitzar
trens extraordinaris, per exemple els que els dies de festa
i els diumenges anaven fins a s'Arenal. De vegades hi havia
esdeveniments que feien variar l'horari dels ferrocarrils,
com una vegada que jugaven l'Espanya de Llucmajor i el
Santanyí i s'hagueren d'organitzar trens especials per dur
els aficionats a Santanyí. De totes maneres, a partir dels
anys quaranta es reduí el  trànsit a un sol tren diari i fins
i tot el servei s'aturà el mes de febrer de 1951, però es
reanudá poc temps després.

A causa de les continuades  pèrdues esconómiques,
que no pogueren pal.liar les renovacions, es  començaren
a tancar les línies del ferrocarril a Mallorca i la línia que
passava per aucmajor va ser la primera que se'n resentí.
El seu final, de totes maneres, es veié accelerat per la
prolongació de la pista de l'aeroport de Son Sant Joan,
la qual tallava la via. Els projectes posteriors de desviació
de la línia del tren no es dugueren a terme i es  donà
l'ordre de tancar i aixecar la via, El dia 4 de març de 1964
es decidí tancar la línia de Palma a Santanyí, que passava
per Llucmajor, feina que es començà a executar el dia 2
d'abril del mateix any. Els rails es dugueren a Palma i les
travesses a Llucmajor, on es vengueren per fer llenya.

Davant la petita polémica que ha ocasionat
l'entrevista feta als responsables de Pinyol Vermell per
part de la revista S'ARENAL DE MALLORCA (en el seu
número 207 dedicat a Inca), nosaltres, membres de Pinyol
Vermell, volem fer arribar a l'opinió pública les següents
puntualitzacions:

que la trajectòria humorística i de sátira política de
Pinyol Vermell és prou coneguda pels nostres seguidors
i a l'esmentada entrevista s'hi observa aquest to des de
les respostes a la primera pregunta (-Per encetar, qui
sou els que feis Pinyol Vermell i per qué us decidíreu a
tirar-ho endavant?) fins a la darrera (-Ja per acabar,
quin missatge preteneu donar al lector que número rera
número us segueix?).

Que la part de l'entrevista reproduïda posteriorment
a Diario de Mallorca / Comarca d'Inca (13 de novembre
1990) conté frases i expressions que no es poden valorar
i entendre ailladament del context de la totalitat de les
declaracions de l'entrevista.

Que més enllà de la nostra intenció de criticar els
tòpics, tàctiques, estratègies i formes de la dreta política
inquera i la seva original manera de reclutar un candidat
a les primeres eleccions municipals democràtiques del
1979, més enllà d'això, deim, no s'han de cercar més
extrapolacions, interpretacions o motivacions extra-
polítiques i molt manco la intenció de menysprear o
d'acusar a nivell personal qualcú de res.

Inca, 27 de febrer del 1991

Mateu Mateu Villalonga, Bernat Munar Estrany i Antoni
Rodríguez Mir



Televisió llucmajorera
A mi se me convidà
per fer una emissió
davant sa televisió
que a Llucmajor s'instal.là;
allá me vaig presentar
per exhibir es programa
i va ser una filigrana
lo bé que funcionà.

Senyor Rafel manejava
ses palanques competents,
posava es coneixements,
duu sa cinta controlada;
a sa feina dominava
amb grossa facilitat
i no se'l vera apurat,
tot molt bé funcionava.

Sa seva dona estava
a "foco" de projecció,
posava tota atenció
a lo que més se li manava,
endemés que se cuidava
d'enfocar sa visual,

Els margers
Jo vull deis margers escriure
unes línies encertades,
i ses feines he de dir
que són molt apreciades

Embelleix la nostra illa
per tot Mallorca en rodó,
monument de tota vila,
és feina del marjador.

Treballs fins i escultòrics
fan els més avantatjats,
altres fan les parets seques
i terrasses d'empedrats.

Si es contempla amb paciencia
la part de Banyalbufar
es veu l'art i la ciencia
i la bellesa destacar.

S'aguanten tals monuments
d'antiguitat i	 bellesa,
d'embats, temporals i vents
per la seva fortalesa.

Sóller molt s'ha agradat
del bon mestre marjador,
escola les té muntat
per tan bon treballador

Escandell

tot los sortia cabal,
no res distorsionava.

Sa imatge los sortia
amb tota perfecció,
sent una improvisació
tot l'element responia;
aquell fet admirada
amb so tan poc element,
demostra esser una gent
de molta sabiduría.

Sa presentació la fa
una nina preciosa,
té una veu amorosa,
molt clara en so parlar;
s'atenció fa crida,
té sa rialla aguda,
de sa feina está segura,
alegra qui escoltará.

Francisco és el locutor,
és un jove intel.ligent,
amb sa feina és competent,
dóna molt bona impressió;
se la sap, a sa lliçó,
per càrrec que té assignat,
és jove molt educat,
és ben fill de Llucmajor.

En Tomeu Bergues hi ha
aficat dins es treball,
és home de alt detall,
per feina el podem cercar;
a fer reportatges va
quan sap que hi ha una festa,
per s'altra gent se molesta,
se veu que bon cor tendrá.

Director de ses cornetes
que hi ha a dins Llucmajor,
també és bon cantador,
serveix a orquestrines;
endemés bones manetes
per sa guiterra tocar,
amb en Xamena se'n va
a guanyar moltes pessetes.

En Tomeu fa ses preguntes
i ho fa de lo millor,
sap molt bé enfocar - ho,
i floreja com els com es jutge;.1).

a ses paraules li surten
amb tota facilitat,
ell sol seguir tot embat
i no tem ses capamuntes.

Sa filla d'en Rafel és
que també fa es programa,
és morena ressalada,
resolta pel seu comes;
segur, n'hi ha més de tres
que la miren amb passió,
té edat d'il.lusió,
qualcun ne té compromès.

Sa nostra televisió
cornpta amb sis empleats,
fan sa feina amb voluntat
per servir a Llucmajor;
han demostrat sa passió
que tenen a sa ciutat,
veurem si s'autoritat
los donará protecció.

Es temps no és limitat,
fan quatre hores de programa,
com que es seu treball agrada
té es públic encarinyat;
dos dies té assignat:
es dimecres i es divendres,
els molts no la volen perdre,
ho troben molt encertat.

Si l'amo en Rafel tenia
un "aparato" potent
del més llunyà continent
seva veu arribaria;
així ell demostraria
sa forma de no gastar
i a nació ajudar
aixecant l'economia.

Llucmajor sempre ha estat
una ciutat decidida,
ha duita tota primicia
en capdavanter ha anat;
veurem si s'autoritat
a ella los fará favor
protegint televisió
perquè dóna resultat

Climent Garau i Salvà
de Llucmajor. 9 de rnarç de 1991

SERVEI AUTORITZAT

Tallers Antoni Rosselló i
Ramis, S.L.

Carrer de Navarra, 4-6
Tel. 66 09 28. LLUCMAJOR
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LLUCMAJOR

Acristal.laments d'Obres - Miralls
Vidres de color - Decorats - Vidreres

Artístiques.
Ronda de Migjorn, 105. Tel.: 661493
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Notes musicals (9)
41. Ha començat la Primavera, i això pot ser bestial.
Comengam a ritme de ska-oi! perquè el grup català per
excel.lència d'aquest estil, Skatalá, han convertit la nova
maqueta enregistrada l'any 1987 en un disc de llarga
durada. El títol és "Fent d'aquí", inclou onze cançonetes
de les que destacarem la que dóna títol al disc i una altra
titulada "Per lo legal". El disc té, al nostre entendre,
deficiències importants en el so, a causa segurament del
fet que els Skatalá han volgut mantenir la "puresa" i en
comptes d'enregistrar de nou les cançons, han mantingut
l'enregistrament del 87. ells, perú, ja ho avisen: "Ep, beu
unes birres, no et trenquis el cap".

42. Vàrem poder assistir a una de les sessions
d'enregistrament del nou elapé dels Ocults, hores d'ara
ja el deuen tenir enllestit tot i que no el pensen treure
fins a mitjans d'abril. Vàrem tenir l'oportunitat de poder
sentir algunes de les cançons que hi inclouran. Un disc
que molt probablement superará en foro, en qualitat i
en vendes el "Pa amb Oli Nacional". Atenció a les
variacions sui generis de "Ton pare no té nas" i de "País
petit". I atenció també al rap que es fan els germans
Nicolau a la cançó "Mou el cul". Penya, anau practicant!

43.Hongos Atómicos, Morcillo el Bellaco y los Rítmicos,
Terminal Sur, Seguridad Social, Karmas Kolectivos i
Polvos Baxter, grups valencians que solen cantar en
castellà o en anglés, varen enregistrar un disc amb el títol
"Un poc de roc", on tots canten en català. Si teniu
l'oportunitat d'adquirir-lo, feis-ho, com a mínim resulta
curiós, no?

44. L'editora Oihuka ens informa de les seves darrers
novetats: La Polla Records ha tl-et un elapé que ells
mateixos defineixen com a "diferent", el títol és "Los
Jubilados". també ha sortir el disc recopilatori "Oihuka-
90", amb cançons entre d'altres de Matraka, Potato,
Hertzainak, Negu Gorriak... Precisament aquest grup té
a punt de sortir un vídeo editat per les Gestores Pro-
Amnistia amb la seva primera i única, pel moment,
actuació en directe, que es va fer devora la presó
d'Herrera de la Mancha.

45. I per acabar tres grups estrangers més, amb una
característica comuna: la profunda ràbia que traspuen en
cada una de les seves cançons. Els grups són I Mucrini,
de Còrsega, Anhrefn, del País de Gal.les i que acaba de
treure un elapé titulat "Bwrw Bwrw", i Os Resentidos, de
Galicia i amb l'últim disc que han tret al mercat i que es
titula ley" i és un sentit "homenatge" a Julio Iglesias.
En fi, música per sentir amb el fetge. Tomi Disqueta

PD: Les cartes que enviau a l'apartat de correus 1•21 de
s'Arenal que siguin perfumades, per favor. Salut!
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Fem pinya davant les agressions
lingüístiques: un cas a l'IB Sa
Blanca Dona

En les situacions de colonització, en qualsevol de les
seves múltiples facetes, resulta una garantia de poder-
la esbandir una actitud unida entre les persones que en
sofreixen els efectes. La dispersió, les lluites intestines,
les tírries personals, les "baralles de negres" no contri-
bueixen en absolut a esbandir l'abús, sinó que en resulten
elements entestadorament afermadors. Així, doncs, cal
cercar sempre la situació que sigui sempre més avantat-
josa de cara a reduir els esmentats abusos fins a
desarrelar—los completament del nostre entorn.

Que el nostre país viu immergit en el conflicte
lingüístic no ha de constituir cap novetat per als lectors
de S'ARENAL DE MALLORCA. Ho sabem tots i en som
conscients. Per això resulta bo analitzar—ne botons de
mostra per intentar, escalfant—nos—hi el cap entre tots,
arribar a trobar—hi les solucions més escaients. Analit-
zem un cas concret:

El dia 21 de novembre de l'any passat un pare
energuménic, de nom Juan José Peñalba,  anà a l'Institut
Sa Blanca Dona, d'Eivissa, a tenir una entrevista amb la
professora tutora del seu fill. L'esmentada professora el
rebé, com és lògic entre gent civilitzada i en una societat
que aspira a ser normal, parlant en la llengua que li és
pi-Oía: el català. El tal Peñalba, d'orelles malaltisses i
sentit hispànic excessivament finet, no va poder suportar
el so ferreny de la parla campanera i arremete contra
l'esmentada professora, amb una corrua d'insults
("tonta", "imbécil", "que no sabes hablar el castellano",
etc.) i alguna empenta. La professora va denunciar els fets
davant el jutjat de guàrdia corresponent, com resulta
lògic en qualsevol persona que sofreix una agressió.

Els seus companys consideràrem que, de tota mane-
ra, no es tractava d'un afer individual, sinó d'una
manifestació més del conflicte lingüístic que els membres
de la comunitat lingüística catalana sofrim contínuament
en carn viva. Recordem que, segons dades de l'Institut
d'Estudis Avançats (Universitat de les Illes Balears & CSIC,
Palma 1988), més del setanta per cent dels ciutadans de
la nostra terra hem estat insultats alguna vegada per mor
d'usar la llengua que ens és pròpia, a ca nostra mateix.
Així, idó, el Claustre de professors i el Consell Escola de
l'Institut de Batxillerat Sa Blanca Dona vàrem exigir al
Ministeri d'Educació i Ciencia, amb un acord pres per
unanimitat en ambdós òrgans, que fos part denunciant
en el cas esmentat.

En una primera resposta, els responsables del MEC a
la "provincia" argumentaren que s'estaven estudiant
jurídicament la situació, i que no tenien coneixement de
si podien actuar o no com a part denunciant. Ja havien
fet una mica de temps!

La segona resposta, curiosament, va coincidir amb la
convocatòria a l'Institut d'un nou Claustre i Consell
Escolar. En aquesta resposta, aparentment definitiva, el
MEC es rentava totalment les mans en aquest assumpte
Argumentava que és costum del Ministeri actuar en
defensa dels funcionaris acusats, per() no al costat de
funcionaris demandants. (Traduït, que estadísticament
tenim més possibilitats de rebre favors del MEC, en forma
de suport legal, si ens comportam com a  xoriços que no
si actuam com a persones honestes.)

Davant l'esperpéntica contestació, el Claustre i el
Consell Escolar de Sa Blanca dona aprovaren, un cop més
per unanimitat, demanar solidaritat a tots els centres
escolars d'Eivissa i Formentera en la petició al MEC que
actuï com a part denunciant en aquest cas d'agressió per
motiu d'ús de la nostra llengua en el marc laboral.

En cas que, ni així, el MEC no hi prengués part, caldria
arbitrar altres mesures de pressió col.lectiva en defensa
dels drets lingüístics dels catalanoparlants i la dignitat
del professorat com a treballadors pera la societat.

No vull amagar que consider que seria molt positiu
que el suport que sollicitam als centres de les Pitiüses
es fes extensiu a Mallorca i a Menorca, sotmesos al mateix
tipus d'abús, liderat pels mateixos mandataris. Fer pinya
davant les agressions per modus lingüístics resulta una
acció absolutament imprescindible de cara a caminar per
bon camí en el procés de Normalització Lingüística al
nostre país. En aquest sentit, acabaré esmentat l'actitud
modélica del Centre de Professors de Palma, que se
solidaritzà amb el Claustre de Sa Blanca Dona sense que
ningú els hagués de demanar l'esmentada solidaritat
(actitud que contrasta ferotgement amb la del Centre de
Professors d'Eivissa, que, per cert, encara no ha dit ni
piu).

Bernat Joan i Mari

RESTAURANT
BRASILIA

BANQUETS DE BATETJOS,
NOCES, PRIMERES COMUNIONS I

FESTES SOCIALS
Avinguda de Bartomeu Riutort, entre balnearis 1 i 2

CA'N PASTILLA - TELS. 26 01 19 - 26 45 63
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Cada dimarts
«Dia des Mercat de Llevant»
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Cinema
L'Obra Cultural balear em fa arribar la seva protesta

perquè el film "Qué t'hi jugues, Mari Pili?", en  català,
s'hagi estrenat en "idioma traduït" o, si s'ho estimen
més, en "castellà moncloista". I és que la història,
estimats, es repeteix. Record que en l'època del Congrés
de Cultura Catalana, a finals dels anys setanta, Josep M.
Llompart i aquest germà en Crist, encapçalaren un acte
de protesta que impedí l'estrena cervantina (cinema
Hispania) de "La ciutat cremada". Poc temps abans, el
salvador històric havia lliurat la seva ánima al Salvador
etern. Emperò, el meu amic l'empresari Rafael Salas, amb
el qual necogiárem, segui creient que l'Imperi tenia la
seva llengua comercial immutable.

Han passat els anys i, ja ho veuen, rep"i"tim...
Un té la sensació que ala Terra Inexistent, tan feliç

i cosmopolita, la història avança a pas de tortuga... I
encara quan va bé, perquè quan va malament hi ha perill
de confondre—la amb un fòssil del paleolític. Es lamen-
table. He repetit no poques vegades que em semblen molt
bé les campanyes de Normalització Lingüística —m'hi
adheresc, m'hi apunt, m'hi identific—, però si a la vegada
no van acompanyades d'una normalització social i
cultural, molt lent será el progrés —si és que n'hi ha.

Seguim sense una burgesia nacional. O sigui, tan sols
tenim "rics de fresc" —ja poden, ja, els hotelers amb
Fortesa Rey i el conseller de Turisme intentar demostrar-
nos el contrari—, i les nostres senyes d'identitat visibles,
quotidianes, pròpies de la vida ciutadana i familiar, són
tan tímides, tan indefinides, que mol amb prou feines ens
identifiquen com a poble específic. No hi ha projecte de
país, i els polítics prefereixen perdre's en disquisicions
metafísiques o en qüestions pragmàtiques que beneficiïn
els seus interessos partidistes.

Normalització al cinema, normalització a les llibre-
ries, normalització als mitjans de comunicació, norma-
lització en les relacions socials i institucionals... Sí, però
em digui: ¿on és tot això a l'hora de fer—hi feina, eh?

Pareixem un poble sense Nord...i, ¿fins quan?

Antoni Serra
L'enclexta. UH

egiu s'Arenal
Senyor Director,

Cada 15 dies, des de fa un parell d'anys, Ilegeixo la
publicació de s'Arenal, que és una rodalia de Palma de
Mallorca i Llucmajor. I després de tant de temps de seguir
S'ARENAL DE MALLORCA, no em puc estar de recomanar—
lo. Perquè la col.laboració fixa del Sr. Jaume Sastre, de
tres o quatre pàgines a cada número, que vaig començar
a llegir amb els blasmes titulats "El puput de cresta
molla", és inimaginable, espaterrant.

En el núm. 213, l'esmentat articulista s'autoadjudica
una mica, i cree que és per reproduir—ho: "Jo no vaig de
berbes. Si fins avui he dit les coses que he dit és  perquè
(.1 1) qui plany l'enemic mor a les seves mans, 2) la
venjança és un plat que s'ha de menjar fred, 3) no afrontis
mai un risc que no puguis assumir fins a les Ultimes
conseqüències, 4) quan peguis no t'hi posis per poc. En
pegar, s'ha de pegar amb tota l'ànima i foris".

"Qué s'entén per transigir? Dones s'entén consentir
en bé de la concòrdia allò que hom no creu raonable o
veritable (...) en aquest sentit jo no tan sols som in-
transigent, sinó que lluit per a ser—ho encara més."

''(...) Sense un convenciment fora mida (...) mai no
s'ha fet res important al món (...) jo som  fanàtic de bon
grat i amb el cap ben alt (...) A mi no m'escarrufa la
possibilitat de fotre una relliscada (.1 Si  fanàtic és no
tenir por a equivocar—se, jo som fanàtic, jo som caníbal,
antropòfag, si voleu. M'agrada la sobrassada que al cap
i a la fi no és res més que carn crua amb un poc de pebre
vermell i sal."

"L'abril de 1988 vaig començar una conferència
menjant cacauets, nodriment simbòlic de les moneies
domesticades, i vaig acabar llançant quilos i quilos de
carn crua per damunt dels caparrots del públic, estupe-
facte, incitant—los a la mobilització anticolonial."

Les coses que diu! I com les diu! Inoït, tremend,
increïble.

Llegiu aquesta impensada veu de les Illes; s'ho val.

Ermengol Passola

traduit Li

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

MOBLES S'ARANJASSA
(CAN GELABERT)

LA MILLOR FUSTERIA DEL POBLE
Carretera de Llucmajor, 205 - Tel. 26 72 18 - S'ARANJASSA
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CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Sisé concurs de redacció en llengua catalana

Es convoca el VI Concurs de redacció en llengua catalana entre els alumnes

de les escoles i instituts públics i privats del terme municipal de Llucmajor

i els pobles de s'Arenal, es Coll, es Molinar, Son Ferriol i Sant Jordi, del terme

municipal de Ciutat.

L'extensió de la redacció será de tres quarts de foli manuscrits, de tema

lliure, preferentment sobre el respectiu barri i necessitats dels redactors.

Es premiaran amb metàl.lic, regals i la publicació a S'ARENAL DE MALLORCA

les cinc millors redaccions de cada centre escolar.

El jurat qualificador estará format per la direcció de cada centre i per la

direcció de S'ARENAL DE MALLORCA.

SÁrenal
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Col.legi Ntra. Sra. de Gràcia de Llucmajo

La gent de la classe

La nostra classe és bas-
tant gran pel que fa al
nombre d'alumnes, ja que
n'hi ha trenta-sis. D'a-
quests una gran part está
repetint el curs, la majoria
són nins ja que només n'hi
ha dos que no hagin repetit
cap curs.

En la classe no abunda
el companyerisme ni el
suport dels uns amb els
altres, ja que quasi sempre
tothom només pensa en ell
mateix i en la seva conve-
niencia.

També ens dividim en
grups d'amics i això
bastant les persones que
no en tenen, que sempre
estan soles i que per
aquest fet, pel seu carácter

o per la seva manera de
ser, molta gent es riu
d'ells.

També hi ha persones
que molesten bastant i que
a mi personalment no em
cauen gaire bé, però tot-
hom té les seves preferèn-
cies amb les amistats i es
fa més amb un tipus de
persones que amb les al-
tres. També hi ha una
certa discriminació amb
certes persones, ja sigui
pel seu aspecte o pel seu
carácter.

La nostra classe no és el
tipus de classe ideal que
tothom desitjaria, però
tampoc no és el pitjor que
hi ha.

Maria Magdalena Verdera
i Antich

8è d'EGB

Els programes de Tv

Segons la meya opinió,
la programació d'avui dia
té molt per desitjar, de
cada vegada els programes
són més avorrits i dolents.

La televisió és l'aparell
més emprat en els mo-
ments d'oci.

Els programes molt mi-
rats actualment són els
concursos, i la veritat és

que n'hi ha qualcun que no
s'hauria de fer perquè re-
galen i regalen d'una for-
ma que el concursant no
ha de moure un dit; els
concursos haurien d'esser
un poc més culturals.

Els programes musicals
són els que més m'a-
graden, i són els que menys
fam.

Amb la gran quantitat
de canals que hi ha avui
dia, la gent de vegades no
sap qué ha de mirar; hi ha
qualque canal que pot
anar, però n'hi ha qualcun
que valdria més que deixás
d'emetre.

Fa un parell d'anys de
les pel.lícules que feien
n'hi havia moltes de bones,
però darrerament les
pel.lícules són molt dolen-
tes i absurdes, sempre hi
ha alguna excepció.

Darrerament es duen
molt de moda els famosos
"culebrons", i segons la
meya opinió tots són
iguals, absurds i horribles,
i enganxen la gent.

Bé, aixe, és la meya
opinió de la televisió d'a-
vui.

Maria de Gràcia Llompart
i Noguera
8è d'EGB

Els nins necessitats

Moltes vegades ens
queixam de la nostra vida,
i si ho miram bé vivim com
a reis. Sempre volem el
millor per a nosaltres i no
pensam en els nins dels
països pobres que es mo-
ren de fam perquè no te-
nen res per menjar, men-
tre tants de nosaltres tri-
am i menjam del més bo
que hi ha. Ja sabem que
nosaltres no tenim la culpa
d'aquest problema, però sí
podem ajudar d'una certa
manera.

L'UNICEF és una orga-
nització que fa molt per
aquests nins orfes, pobres
o maltractats. També s'ha
de dir que les grans poten-
cies mundials, amb els
mitjans que tenen, podrien
fer alguna cosa per a
aquests nins, però no, es
gasten els diners en arma-
ment i municions per fer la
guerra, i no la pau que és
el que més necessitam en
aquests moments. Es trist
veure nins de tes o quatre
anys pe1s 1 carrers, tots
bruts, sense sabates i ves-
tits de qualsevol manera. I
per poder dur alguns din-
ers a casa seva n'han de fer
mil i una, fins i tot robar.

A vegades, sobretot a
América, als matins es
poden veure nins dormint
damunt els bancs dels
parcs, en els portals de les
cases o fins i tot enmig del
carrer. Quasi tots aquests
nois acaben en reformato-
ris, o en orfanats, i tenen
una educació molt vulgar
ja que no han tingut ningú
que els ajudás durat el
temps que eren en el car-

rer vivint de la poca cos
que trobaven o del que la
gent amable els donava.

Jo voldria tornar a par-
lar de l'UNICEF perquè crec
que és un punt que no es
pot deixar de banda.

Aquesta organització té
associacions per tot el món
i donen protecció i ajuda
económica als nins que la
necessiten. Els tracten tan
bé com poden, i tots els
beneficis que treuen ve-

--nent postals de Nadal o
amb els comptes corrents
que tenen a bancs impor-
tants perquè la gent cons-
cienciada per aquest pro-
blema aporti diners, són
per comprar medicines i
aliments per ajudar-los.

Però no només hi ha
l'UNICEF, també hi ha

moltes altres organitzaci-
ons com Mans Unides,
Poblets Infantils, Creu Roja
i moltes més que no cabri-
en dins aquesta página.

Una altra conseqüència
d'aquest problema és que
molts d'aquests nois i no-
ies, quan surten, es tornen
delinqüents, o es fiquen en
les drogues, perqué no
saben d'altra manera per
sobreviure ja que ningú els
ha explicat les conseqüèn-
cies d'aquests actes. Pero,
parlant no se solucionen
les coses, sinó amb acci-
ons, que esper que algun
dia es duguin a terme i
acabem amb aquest pro-
blema.

Maria Josep Lozano
8è d'EGB
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EL BUNGALOW
LA SITUACIÓ MES EXCEPCIONAL DE LA

BADIA DE PALMA
Tasti les nostres especialitats en paelles i entrepans
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Un món sense espe-
rances

Drogues: enganxar-se
al fracàs. Aquesta podria
ser una de tantes defini-
cions que avui dia s'apli-
quen a les drogues.

L'efecte que produeixen
les drogues sempre és
mortal. El consum d'a-
questes es produeix nor-
malment per part de per-
sones amb grans proble-
mes i sotmeses a una gran
tensió. Les consumeixen
perquè els ofereixen l'o-
portunitat d'oblidar-se
per uns moments dels seus
problemes.

Però, aquestes persones
no són conscients del fet
que encara se cerquen més
problemes, i que un dia o
altre acabaran com un
residu de persona.

Les drogues són consu-
mides per tot tipus de
gent, des de persones po-
bres fins a les més riques
i conegudes. Encara que
les persones de baixa clas-
se social es veuen obli-
gades a cometre negocis
il.legals, a causa dels ele-
vats preus del producte.
Cada dia es produeixen

morts per sobredosi i es
poden llegir als diaris no-
ticies sobre robatoris o
descobriments de càrre-
gues de droga.

Hi ha diverses classes de
droga: LSD, haixix, heroïna,
cocaïna, etc... Les drogues
pures són més perilloses
que no pas les refinades
amb altres elements quí-
mics. Moltes persones
consumeixen drogues per
ajudar-se a aconseguir un
objectiu. Aquest és el cas
dels estudiants, esportis-
tes, artistes, etc...

S'ha fet campanyes i
projectes per l'ajuda con-
tra la droga, però això no
serveix per res, perquè el
que compta és la voluntat.
S'han obert centre de re-
cuperació, però és molt
baix el nivell de recupe-
rats. La majoria dels paci-
ents no tenen la suficient
voluntat per deixar-ho
anar. Així arribam a la
conclusió que la voluntat
és l'ingredient principal.

Ho podríem clarificar
com un "món sense espe-
rances", ja que és quasi
impossible sortir-ne. Per
la meya part, esper que
algun dia aquestes drogues

desapareguin i la gent sigui
addicta a drogues més
convenients, com les ganes
de viure.

Maria Antònia Alzamora i
Binimelis
8è d'EGB

"Replegant lo Negre"
Basada en les novel.les de
cavalleria

Replegant era un cava-
ller enormement conegut a
la vila dels Patges Morts.
Ell i només ell era l'amo
absolut d'aquelles terres,
havia lluitat per defensar
vells, viudes i fins i tot la
seva vida, amenaçada per
un drac que tenia set o vuit
caps. Ell era anomenat
l'Invencible de malnom. Jo
record ser un xicot de set-
ze anys anomenat Jordi,
quan em vaig enamorar
per primera i darrera ve-
gada.

Ella fou ni menys ni
menys que la germana de
Replegant, Afofaifa Afofai-
fina, anomenada Afofa per
la dificultat de pronuncia-
ció del seu nom. Record
que fou una tarda d'estiu
quan la vaig veure per
primera vegada, jo pescava
al llac entre dues mates i
un ullastre, en el precís
moment que juntament
amb set amigues més l'A-
fofa es va despullar i va
nedar. Quan vaig veure allò
la pesquera em 'va fugir i
cada matí em costava més
aixecar-me.

Vaig fer passes i vaig
descobrir que cada tarda
anava a nedar al llac.

Un matí vaig anar a casa
seva i vaig demanar al seu
germà qué havia de fer per
casar-me amb ella. Em va
dir que només un cavaller
podia pretendre-la. A la
sortida la vaig veure i em
digué que estava enamo-
rada de mi, llavors vaig
decidir entrenar-me i
aconseguit el títol de ca-
valler.

D'aquell dia ença no vaig
parar d'entrenar-me, fins
que vaig aconseguir que la
meya força fos superior a
la d'en Son Gocu no vaig
parar, llavors vaig anar a la
cort perquè el rei m'ano-
menás cavaller, i així ho
vaig fer. En arribar a la
vila, em van dir que l'Afofa

era sol.licitada per vuit
cavallers: en Marianet Cara
de Panet, en Joanot Biga-
lot, en Pere Perera, en
Verdera Tura i Espera, en
Jeroni Cara de Dimoni, en
Miguel Tros de Fel, en
Tomeu Fa Mèu Mèu i en
Felip des Ropit.

Jo, com és de suposar,
vaig anar a veure l'Afofa i
li vaig demanar si encara
m'estimava, em digué que
sí i em vaig inscriure al
combat. Els primers es van
matar l'un amb l'altre,
llavors em tocà a mi contra
tots els altres. Els meus
entrenaments i la meya
força farien recompte. La
veritat fou que n'hi hagué
cap que fos capaç de res-

quillar-me l'escut, els vaig
deixar més estesos que la
bugada de l'àvia. Reple-
gant, quan ho veié, ja
m'entaferrá el guant i jo,
per no menysprear la llui-
ta, Ii vaig contestar. I va
començar la lluita. Com
que no volia perdre el meu
futur cunyat, ja que havia
perdut els sogres, vaig
pensar d'estormeiar-lo,
vaig agafar la maça i vaig
entaf errar-li el cop.

Ell no s'aixecà fins que
fórem casats. Tenguérem
una carretada de fills i
fórem anomenats Comptes
de la vila dels Patges Morts.

Bartomeu Reda i Noguera
8è d'EGB

Ntra. Sra. de Gràcia     

SPORT
STUDIO  

Oannen 51113
Tel. 26 60 01     

GIMNÁS BIERSTRASSE
SANT CRISTOFOL. 104

TEL. 26 46 83 - S'ARENAL
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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 Vena
Tel. 42 78 77 - SON FERRIOL
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Col.legi Sant Bonaventura de Llucmajor
El carrer de Santa
Cándida

El carrer on jo visc és el
carrer de Santa Cándida i
és un carrer més bé curt.
Es un carrer de poques
cases, però el vespre quasi
sempre está ple de cotxes
perquè hi ha un gimnàs.
Durant les hores de fosca
sol estar molt fose, si no
fos pels tres o quatre fa-
nals que hi ha. Les cases no
solen ser iguals a les del
costat. Es un carrer amb
pocs colors, les façanes no
fan que surti de la mono-
tonia. Una cosa curiosa és
que quasi sempre fan obra
a qualsevol de les cases o si
no a la conducció d'aigua.
En aquest carrer hi ha uns
llumets de colors per quan
feim festa.

El nostre carrer no
entra dins el quadrat de
LLucmajor perquè és el
carrer que está entre els
del Convent i del Cel. Per
això no és tan antic com la
placa d'Espanya o altres
carrers. El de Santa Cán-
dida té entre cent cin-
quanta i dos-cents anys.
El nom del carrer Ii ve de
la patrona de Llucmajor ja
que aquest és el seu nom.
Jo no n'estic segur però
tenc per mi que li posaren
aquest nom perquè fa
temps per les festes de
Santa Cándida els antics
pobladors degueren esser
els que més sarau feren.

Encara que el nostre
carrer sigui bastant antic
les parets de les cases no
estan o, més ben dit, esta-

ven fetes pel mètode de la
paret seca. Com se suposa,
el carrer es va començar a
construir a partir del car-
rer del Convent. Això és
perquè és el cap de més a
prop d'un dels carrers del
quadrat. Per la seva "po-
ca" antiguitat el carrer de
Santa Cándida no té Ile-
gendes.

El carrer des Vall era el
carrer més llarg de la vila,
pel seu costat passava un
torrent petit com allarga-
ment del que hi havia a la
vila. Formava part de
l'antic quadrat. Va des del
carrer Major fins a carrer
Convent i s'hi troba situat
el convent de monges dels
Sagrats Cors.

En temps de la dictadu-
ra va rebre el nom de Calvo
Sotelo, però el dia 6 de
setembre de l'any 1979 es
va acordar tornar-li el
nom d'origen, que té rela-
ció amb una murada que
es colia construir:
"vallum".

Una de les seccions més
conegudes rebia el nom de
"lo Vall Vell", era el tros
que estava entre els car-
rers actuals: Major i Bisbe
Taxaquet.

L'altre tros era conegut
amb el nom de "lo Vall", i
anava des del carrer Bisbe
Taxaquet fins al carrer
Convent. En aquesta part
de la vila hi havia moltes

vinyes, horts i figueres.
Devora "lo Vall Vell" s'hi

trobava la mostra o espai
lliure de terra destinat a la
competició de ballesta.

Entre el carrer Major i el
carrer des Vall hi havia uns
rentadors a fi que les do-
nes hi poguessin rentar la
roba.

Per a algunes persones
l'antic carrer de la Sèquia
de Llucmajor no els diu res.
Però el carrer de la Font
els recordará algunes co-
ses.

El carrer de la Sèquia o
de la font té aquest nom
per la via d'aigua que an-
tigament baixava de Ran-
da. Actualment tapada per
la nova canalització. El
conducte d'aigua comen-
cava a la popular Font de
Randa. Com ja he dit
abans, l'aigua baixava pel

- conducte fins a Llucmajor.
Dins el poble es canalitzava
per sèquies, aquestes sè-
quies donaren el nom al
carrer.

Les sèquies duien
l'aigua fins a les diferents
fonts del poble. El seu camí
acabava a la que deim la
placa del Sabater. Antiga-
ment aquest lloc es deia
Abeurador Rodona, on les
bèsties bevien per recupe-
rar forces.

El nom del carrer de la
Sèquia s'ha canviat pel de
la Font a causa de les

nombroses fonts que hi
havia. Desgraciadament a-
questes fonts ja no treuen
aigua per la nova canalit-
zació de les aigües.

Joan Obrador Julia
8e d'EGB

El carrer nord

Es un carrer no molt
ample ni gaire estret, amb
cases antigues però ben
conservades, no molt llarg
ni gaire curt... un carrer
normal; això sí, amb una
mica d'història.

Qui sap? Qui sap quants
de fets ha vist transcórrer
aquest carrer? Les façanes
han vist tantes coses...

Es un carrer del segle
XVII, o pot esser de princi-
pis del segle XVIII. Enllaça
el camí de Ciutat amb el
carrer de Galdent. A Lluc-
major només tenim aquest
carrer amb el nom d'un
punt cardinal.

El seu nom ve donat a
causa del lloc on está ubi-
cat. Aquí, anteriorment, hi
havia una possessió que
estava molt a prop del
poble, per la qual passava
l'únic camí que anava cap
al nord.

També és conegfit amb
el nom popular de carrer
de les Misèries, derqual no
se'n sap molt bé la proce-
dencia.

Tomeu Antich Luque
8e d'EGB

La història del ineu
carrer

Jo vise al carrer París, si
voleu saber millor quin és,
només diré que és el de
Correus. No sé vosaltres,
per() jo, moltes vegades,
m'he demanat d'on ve el
nom del meu carrer, París.
Sí ara tenc la resposta:

París era el nom de la
familia Barceló, de la que
destacaren dos personat-
ges. Es un carrer del perí-
ode de 1892-1920, paral-
lel al carrer Barceló i co-
munica el carrer del Mo-
nestir amb la Ronda Mig-
jorn, passa pel carrer Ra-
mon Llull i Sant Llorenç.

Es interessant saber la
història dels carrers, no ho
pensau així? Si la voleu
conèixer anau a la biblio-
teca i demanau la revista
de Llucmajor. Allá hi tro-
bareu un estudi de tots els
carrers de la nostra ciutat.

El meu carrer és bas-
tant ample, está ben as-
faltat i m'agrada. Trob que
els fanals que hi ha són
pocs, igual que les papere-
res... no n'hi ha cap! Però
així i tot cree que és un
carrer agradable, i m'a-
grada.

Maria Teresa Luna
Prohens

8e d'EGB

Bid Moragues Sbert
Miguel Barceló Oliver 	 7é d'EGB

6é d'EGB

Història d'un carrer
El carrer des Vall
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L'AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR
CONVIDA TOTES LES ENTITATS,

ASSOCIACIONS I PERSONES DEL

TERME MUNICIPAL A ADHERIR-SE I

COL•LABORAR A LA CAMPANYA

D'ACTES CULTURALS, SOCIALS I

ESPORTIUS QUE SE CELEBRARAN

DURANT L'ANY 1991.

EN COMMEMORACIÓ DEL 75'

ANIVERSARI DE LA CONCESSIÓ

DEL TÍTOL DE

CIUTAT A LLUCMAJOR

(1916- 1991)

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I CULTURA
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IMPREMTA

Onal3-CLehialJL
Tota classe d'impresos, de luxe,

comercials

i de propaganda

Carrer de Sa Fira, 10 - Tel. 660310
LLUCMAJOR

"DON OCASION"
Compra, venda i canvi de tot tipus de

MOBLE USAT, OCASIÓ I ANTIC
Grans ofertes en mobles rústic i

castellà
Venim a ca vostra!

Avinguda Caries V s/n. Tel. 12 01 26
(devora el Restaurant Tropical)

07620 LLUCMAJOR

FRUITERS

LLUCMAJOR
Carretera de s'Arenal, davant la rotonda entrada a Llucmajor
Tel. 66 27 60 - 07620 LLUCMAJOR

Posa't de moda

te agradará i . . . agradarás

Maria Moranta

PRIMAVERA.

ESTIU 

Burberrys - Forage - Privata - Cumbur.

1Doxlc%
Berta Ferreiro - Polo-Polo - Camuflaje - Hilo

Boro, 9 - A. LLUCMAJOR
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En marxa
cap a l'any 2000
No ens conformam amb el present, anam a l'arrel de la questió, al diàleg amb el futur,
associam idees que ens permetin avaluar allò que és  quotidià com una experiència
que ens ajuda a preparar el demà. Amb nous projectes, amb noves idees, activant i
reforçant la nostra col•laboració amb altres professionals. Amb la mirada posada
sobre l'estudi i la cultura. Amb passes segures, ens dirigim cap a l'any 2000.

PREM11111.9
Ceràmiques i Materials de Construcció

AJUDAIVI A CONSTRUIR

• PALMA CE ILALLORCA:

En:cupo

And Ilues Salvador, a4 - Tes 75 54 45 75 16 31

Mogorzers 	u  LIOCMAJOR:
P19901' Sco Costexo Gror	 Aseo Te 29 40 04	 acres. Fabrica Exposco
Paga, Co'r Vo ,exo C Novembre. 11 Te . 20 66 66 aspe pée %g. 2g . Tés , 66 01 60 . 66 01
Co'n Biou C S res;ii' -Te 2101 61

• S'ARENAL:

Mogatzer Execwo

Carretera Motor, 228 Te. 26 22 38

' CALADOR: 	 • PORRERES:
mcgotzerr E xpos	 Fabnca t Maga2em

Oro C nge CJ a	 <I* 31Y. Ca Cans Km 0400 Te , 64 71 95
Tes 65 82 17 65 82 28



1 D'ABRIL DE 1991
SArenal

441, de Mallorca  

UN "UPt>	 AILSTA
MOLLA

APLEC: TEXTOS DE COMBAT (1988 - 1991)    

PRÒLEGS DE:
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FRANCESC FERRER
BERNAT JOAN
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VENDA!        
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MALLORCA 1991
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La Conselleria de Cultura, Educació i Esports
felicita la ciutat de LLUCMAJOR amb motiu del seu 75 aniversari.

EXPOSICIO ANTOLOGICA
DE CASIMIR MARTINEZ

TARRASSO

LLONJA
ABRIL - MAIG

DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ 1 ESPORTS
GOVERN BALEAR
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Entrevista a Maties

Garcies

Mallorca ja
está plena i
no ha de venir
més gent

En Maties Garcies i Salva és des de fa quasi quatre
anys tinent de batle president de la comissió de Cultura
de l'ajuntament de Llucmajor. Amb motiu del 75e
aniversari de la proclamació de la vila de Llucmajor com
a ciutat, Ii hem volgut fer una entrevista, i començam
demanant—li unes guantes dades personals.

—Vaig néixer l'any 60, de manera que n.o som tan jove,
som professor de català a l'Institut de BUP de Llucmajor.
He estat fundador de l'Obra Cultural, director de la revista
Llucmajor de Pinte en Ample fins que vaig esser elegit
regidor a les llistes del PSM.

— Quina ha estat la teva tasca principal aquests quasi
quatre anys al davant de la comissió de Cultura d'aquest
ajuntament?

—L'objectiu ha estat que la cultura en general,
l'activitat educativa i la normalització lingüística tengués
un paper importat en el terme municipal de Llucmajor.
Hem promogut activitats, grups de teatre, activitats
musicals tant en grups locals com de fora, hem fet
presentacions de llibres, hem promogut edicions, hem
ajudat a diversos grups cultural i en general hem intentat
dignificar l'activitat cultural de l'ajuntament, i hem
intentat fer veure que també era important.

—
— Hem aprovat un reglament de normalització

lingüística, hem patrocinat cursos de català per a adults,
vàrem posar una empleada de servei de català per
corregir i traduir els documents, hem posat el nom catalá
a tots els carrers del municipi i ja hem començat a posar
les plagues a les cantonades dels carrers...

—Encara es veuen "calles" pels carrers de Llucmajor

i de s'Arenal...
—Estam fent feina per sectors, alguns sectors ja

estan retolats en català i els altres s'hi retolaran.
Tanmateix, oficialment i per acord del ple de l'ajunta-
ment, tots els noms de carrers i de toponímia del terme
són en català.

—Això s'ha fet a gust de tothom? Heu trobat oposició?
—Efectivament, a Badia Gran i a Badia Blava, les dues

associacions han enviat escrits dient que volen els carrers
retolats en castellá. Les plagues, però ja estan fetes i ben
prest les posarem. A s'Arenal hem canviat uns quants
carrer que no han estat acceptats per una minoria.

—No ens estranya, a Badia Blava, el president de
l'associació de veïns és un militar espanyol retirat i a
s'Arenal l'editor de la revista que us fa oposició també ho
és...

—El cas és que aquesta gent fa molt d'enrenou i en
canvi els qui hi estau d'acord no deis res...

—Idó ara ho direm. Des de S'ARENAL DE MALLORCA
estam ben d'acord amb la vostra política normalitzadora.
Estam cansats de veure als cantons que ens diguin
"calle". No volem callar, i no callarem. Aquí volem carrers
ben amples i ben guapos. Si els espanyols volen callar i
volen "calles", que ho facin.

—També vull remarcar que hem obert una biblioteca
pública municipal a s'Arenal. Pareix esser que per Sant
Jordi la podrem inaugurar.

—Jo pensava que amb l'entrada del PSM a l'Ajun-
tament de Llucmajor, les quatre revistes que s'editen aquí
tendrien mes suport per part de l'ajuntament. El cas és
que la cosa ha continuat com sempre.

—Si et refereixes a suport econòmic, hem posat
anuncis d'activitats i festes, i en el cas de les notícies,
hem creat el servei d'acció cultural que us n'envia moltes,
de notícies, d'aquest ajuntament.

—I tu, qué opines del fet que el 90% dels xoriços de
per aquí sien forasters o fills de forasters?

—Hi ha casos de marginació i, com és natural,
aquesta gent que ha vengut de fora és la que estava més
marginada a la seva terra i aquí continua en la seva
marginació. Aquesta gent, avui, és la mes conflictiva i té
una gran dificultat per integrar—se a la nostra societat.
El remei no és policial. Cal minorar les condicions social
d'aquesta gent. Tanmateix Mallorca és petita, ja está
plena i no ha de venir—hi més gent.

—El PSOE de Ciutat ha donat vuit milions de pessetes
als forasters de la "Casa Andaluza" perquè celebrin la
Feria de Abril i en canvi varen prohibir els carnaval dels
mallorquins. ¿Qué en penses, d'això?

—Pel que fa al carnaval, l'ajuntament de Ciutat es va
precipitar. En el cas de la Feria d'Abril, em pareixeria
molt bé que la promocionassin si la nostra cultura, les
nostres festes estassin normalitzades. Totes les cultures
me mereixen un respecte, però la nostra ha d'esser la

primera a Mallorca.

—¿Qué opines del crit mallorquí BARCO DE RE
—Es el crit mallorquí que a qualcú u surt ins

vament quan está molt enfadat. Tanmateix aquesta
la solució. Aquesta gent s'ha d'integrar i deixar
conflictiva cap als mallorquins.

—"Mallorca és maravillosa, lástima de estos ji
mallorquines que todavia quedan"...

—Ho he sentit dir i m'empipa molt. Això supo:
mentalitat colonialista dels qui ho diuen.

—Mallorca, els Països Catalans, som una c
d'Espanya?

—Efectivament, som una colònia. Els espany
ens reconeixen el dret al nostre autogovern, no coi
nen assumptes com el de la nostra llengua, se'n dt.
nostres doblers via Hisenda i llavors no en tenim
carreteres o altres coses que convendria fer.

—Segons les enquestes, el 65% dels mallorquir
estat insultats per parlar la seva llengua a Mallorca
t'han insultat mai?

—Una vegada vaig tenir un incident dins el qt
de la Guardia Civil. Li vaig dir "Bon dia, vénc per la r
de la cartilla militar". Un guardia, que ara ja no
aquí, em va envestir per aquesta qüestió i em
identificar i em va agredir de paraula. Més tard
escriure un article a Llucmajor de Pinte en Ample
notícies que el caporal es va posar a favor met
reprendre al guardia.

—Parlem de les eleccions...
—Seran molt disputades al nostre municipi. E

es tornará a presentar amb gent de Llucmajor
s'Arenal. El número u seré jo mateix i el número do
n'Antoni Sales de s'Arenal.

—Del partit d'en Rabasco, qué n'opines?
—Aquesta gent no hauria d'enganyar la gent i

que són una associació si se comporten com un
polític. Aquesta gent té una línia política que jo no
partesc en absolut.

—La gent de Llucmajor i s'Arenal, us votará mÉ
ara fa quatre anys?

—Encara que només hem tengut un regic
l'ajuntament, hem fet bona feina i la gent ha vis
serviem per qualque cosa més que per protestar, h.
la nostra serietat i eficacia i estic segur que ens
que treurem un mínim de tres regidors.

—De S'ARENAL DE MALLORCA, qué n'opines?
—Aquesta revista no és com les altres de la Pr

Forana. Ha perdut un poc el lligam local. Cau en ur
sensacionalisme de sang i fetge. M'agrada Ilegi
articles d'en Jaume Sastre encara que no se
coincidesqui amb l'anàlisi que fa de la nostra soc

Mateu Joan i 1             
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Miguel Manresa (Transpor -
tista)
M'agraden les Mossegades.
També m'agradava la sec-
ció d'en Tomeu Sbert, quan
escrivia

Maria Higo i Mut (Depen-
denta)
M'agrada un poc tot. M'a-
grada perquè és molt bona
.M'agraden les Mossegades
perquè deis les veritats. Es
que no vos n'amagau cap ni
una.

Jaume Manresa (Secretad
local PP)
Aquesta revista m'agrada
en el seu conjunt. M'agrada
l'anàlisi política que feis.

Pep Ramon i Clar (Em-
pleat)
M'agraden les Mossegades
d'en Jaume Sastre. Diuen
la veritat. Jo no les sabria
dir, i m'agraden.

Josep Ordines (Ganiveteria
Ordines)
M'agraden els esports. Ami
la política no m'interessa.

Francisca
Pegaso)
Tot m'agrada, per?) sobre-
tot les Mossegades.

Nadal (Tallers Andreua Garau (Can Puig)
M'agraden els esports i les
goses d'en Climent Garau.

Miguel Cual (Mobles)
M'agraden les Mossegades
d'en Jaume Sastre; són
molt atrevides.

ebastiá Verger (Regidor
Manuel :(arda Moreno del PP)
(PCB)	 '	 !l'Agraden molt les Mosse-
La defensa a ultrança que gades..  Això que en Sastre
feis de la nostra llengua i la h escrit dels germans
coherència de la vostra Guerra és una cosa que no
línia,  editorial. s'havia atrevit a dir ningú.

Sebastià Rotger (Ferrer)
M'agraden les Mossegades i
les noticies de la comarca.

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

Maria Rosselló (Comercial
Garcies)
Les gloses d'en Climent
Garau i els anuncis.

Mateo Montserrat (Regidor
del PP)
M'Agraden les gloses d'en
Climent Garau,

Bernat Pou (Bar Pou)
M'agraden les notícies de
dins el nostre terme. M'a-
grada perquè está en la
nostre llengua

Jaume Maimó (Ferrer)
El que m'agrada més són
les Mossegades i l'esport.

Ighasi Mut i Thomás (Im-
pressor)
El que m'agrada més són
ses Mossegades d'en Jaume
Sastre.

Miguel Mas (Mecànic)
El que m'agrada més Són
les Mossegades i els anun-
cis personals.

Arnau Thomás (Periodista)
M'agraden les notícies
curtes i les fotografies.



Si vol el projecte de construcció d'una piscina
per a ca seva, apartament o hotel

Pensi en qualcú que puguí

ASSESSORAR-LO
ACONSELLAR-LI el que més Ii convengui
PLANIFICAR amb tot detall
CONSTRUIR amb tota garantia
MUNTAR-LI el millor del mercat
GARANTIR-U un perfecte funcionament
i que disposi d'un eficaç
SERVEI TECNIC

EN UNA PARAULA: VAGI A UN PROFESSIONAL

Volem merèixer la seva confiança

Servei tècnic propi de post-venda

c/ Amílcar, 14

Tel. 26 53 29 - 26 53 54

Fax. 49 11 15

07600 s'Arenal (Mallorca)

PIANOS CA N'ELIES
FUNDADA L'ANY 1920

LLOGUER-COMPRA-VENDA
NOUS I RESTAURATS

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

CLAVES I HARMONIUMS
Carrer Joan Maura Blsbe, 10- Tel. 46 20 16

Cala Pi

Traspàs lloc o venc
CAFETERIA-RESTAURANT

amb casa a primera línia de la
vorera de mar. Tel. 26 20 71.

Un enorme edifici es
construeix a la costa

A la urbanització de
Cala Pi s'hi está construint
un gran edifici d'uns cent
trenta apartaments, les
obres del qual es troben en
un estat bastant avançat
de manera que ja es pot
visitar el pis pilot de
l'edifici.

El projecte urbanístic
s'ha fet just al costat dels
penya-segats del torrent
que, quan surt a la mar, fa
una petita caleta amb una
recluida platja d'arena que,
després de les inunda-
cions, va ser objecte de la
regeneració efectuada pel
MOPU i on hi ha uns quants
llocs d'amarrament de
barques de pesca. L'edifici
se situa al capdamunt de
l'escala que acondueix a la
petita cala.

Diversos col.lectius e-
cologistes, tot d'una que
començaren les obres, ex-
pressaren la seva protesta
pels fets i denunciaren
l'impacte paisatgístic que
suposaria, així com algu-
nes suposades irregulari-

tats que, finalment, no han
impedit el desenvolupa-
ment del projecte.

Tomás Garcies, respon-
sable d'Urbanisme de l'a-
juntament llucmajorer,
declarava que "la cons-
trucció de bloc d'aparta-
ments de Cala Pi s'ajusta i
compleix tant les norma-
tives del PGU de LLucmajor
com el pla d'urbanització
(...) i també compta que el
vist-i-plau de Costes".
Aquest darrer detall fa
rebutjar la consideració de
la proximitat de l'edifici a
la costa (uns cinquanta
metres) com a il.legalitat
comesa en la seva cons-
trucció.

Els residents de Cala Pi
es mostren dividits davant
la construcció d'aquest
gran edifici. Uns conside-
ren que alterará la
tranquil.litat que ara es
gaudeix en aquesta urba-
nització, mentre que altres
creuen que contribuirá a
un rellançament del nucli
urbanístic.

ralIGNASI MUT TOMAS Ufi 
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IMPREMTA - PAPERERIA

Correr Bisbe Taixequet, 60 - Tel. 66 00 69

07620 LLUCMAJOR (Mallorca)
CARRER GRUA, 6
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L'altre dias ens trobarem a Comercial Ruiz de s'Arenal
amb en Sebastià Barceló i Barceló de Barcelona, més
conegut a la comarca com en Tiá des Bacomo i
envergárem aquesta: -Vols dir-me, que hi fa un
barceloní com tu dins un partit de forasters com és el
d'en Rabasco?

- La veritat és que molta de gent m'ha fet aquesta
pegunta, i jo no sé qué contestar. Fou la resposta d'en Tiá.

I és que això dels forasters, és un misteri com unes
cases. Resulta que el 1250% dels votants de la Ciutat de
Mallorca són de procedencia andalusa i tots els partits
polítics els fan la bona cercant el seu vot. Els catalans
i valencians, que xerren com nosaltres, són la segona
comunitat en número de votants amb un 7%, i ningú
demana el seu vot. La més bona, pero, és que els
mallorquins sóm el 70% i els partits polítics no ens fan
puta cas.

Llavors resulta que quasi totes les emissores de ràdio
de Mallorca emeten en andalús i murcià -d'aquests
darrers només en tenim un 3% a Ciutat- i a nosaltres,
el 70% de mallorquins, ens ignoren com si no existíssim.
Afortunadament podem -escoltar i escoltam les emissores
de la Catalunya continental, que sinó el panorama seria
desolador.

N'Antoni Alemany i Dezcallar, será conegut ben prest
per n'Antoni des Callar. Això deia ben fort en Planes
Santmartí a la sortida d'una taula rodona sobre nacio-
nalisme, organitzada per la Fundació Emili Darder la
setmana passada. Qui l'ha fet "callar", i en Santmartí no
ho digué per() ho pensà, ha estat S'ARENAL DE MALLORCA
amb el serial "Un puput de cresta molla", que va durar
devers un any. A propòsit, aquest serial sortirà ben prest
en forma de llibre. Esperam que per Sant Jordi, aquest
llibre vegi la llum, i estam segurs que será un best-seller.

1111.11•n

I ara que parlam de llibres, volem dir que la
Conselleria de Cultura va regalar a cada una de les
publicacions de la Premsa Forana un bon lot de llibres,
tots en català com és natural. El Consell de Mallorca,
també ens va regalar els darrers volums de la Biblioteca
Básica de Mallorca. Aquests darrers llibres, els millors que
s'han escrit a Mallorca des de l'any 1229 ençà, són
especialment recomanables i no gens cars. Se troben a
totes les llibreries.

El que no recomanam és "El Carro del Heno" del
foraster Camilo J. Cela, una obra teatral que se va
interpretar fa una quinzena de dies al Teatre Principal i
que va esser molt poc vista perquè no hi anar quasi ningú.

Una bona remolcada se'n va du la matança Ilucma-
jorera Indústries Semar aquests dies passats. Resulta que
Unió de Pagesos va denunciar l'arribada a Llucmajor de
128 porcs procedents d'Osca (Aragó). Que si eren
hormonats, que si eren forasters, que si eren lletjos... Res
de res, l'únic pecat d'aquests porcs aragonesos fou el
d'esser 15 pessetes més barats que els porcs mallorquins
i fer la competencia als ramaders de per aquí. Tanmateix
els consumidors hi sortirem guanyant i podrem comprar
la sobrassada llucmajorera a més bon preu.

En roda de premsa, el PP de Llucmajor va denunciar
la demora en els pagaments de l'Ajuntament. Milions i més
milions que l'ajuntament deu des de fa cinc o sis mesos
a empresaris que han fet obres o han donat serveis i que
estan penjats. L'oposició llucmajorera denuncia que
l'equip de govern fa una gestió lenta, que no va les vegades
necessàries a les conselleries a cobrar doblers i Ilavors
no en té per pagar els deutes.

Servei d'aigua
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a domicili
	

Capacitats amb
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motor elevador
SERVICI A LLUCMAJOR I S'ARENAL
N.° REGISTRE SANITARI 2700319 PM

TRANSPORTS MANRESA
CAMIÓ GRUA TRANSPORTS

EN GENERAL
Carrer de l'Estrella, 13

Tel. 66 06 40 LLUCMAJOR
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ANUNCIAU-VOS DE FRANC A S'ARENAL DE MALLORCA

No m:
Cognom:

D.N.I.

TELF:

ATENCIÓ
-Escriviu un sol anunci por cupó.
-Usau l'otros majúsculos.
-Escriviu dins el requadre el text.

Ompliu aquost cupó I onviau-lo a:
S'ARENAL DE MALLORCA: Comí de les Pedreros, 132 - 07600 -

SES CADENESDE S'ARENAL

SÁrenal
ooif de Mallorca 1 D'ABRIL DE 1991   

PETITS ANUNCIS

[

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

Cada paraula, 10 pessetes.

BORSA
INMOBILIARIA

PISOS I XALETS
per hogar a la comarca

de s'Arenal
FINQUES SASTRE

BARCELO
Carrer Mil, 15.

Tel.: 260649.
S'Arenal de Mallorca

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

Informatica, 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
Cristófol, 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'Arenol. Tel. 26 14 26 i 74
0172.
CONTESTADORS AUTO-
MATICS, telèfons sense
mans, telèfons sense
ELECTRONICA EL GAU-
CHO. Carrer Mallorca, 2.
Tel. 263423.

L1 VENEM un solar i
gestionam permisos, plà-
nols, irá 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 VER1, 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 92 50.

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
comunitaria, moblat. Re-
ferencia 2819-b. Mir-
Amengual 26 92 50.

BELLAV1STA, solar 500 m2,
entre s'Arenal i ses Cade-
nes. 4.200.000 ptes. Refe-
rencia 2403-b. Mir-
Amengual 26 92 50.

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

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

Platja de palma, traspàs
local nou en construcció
per muntar un restaurant
entre els hotels maria
Isabel i Royal Cristina per
a la próxima temporada.
Preu a convenir. Local de
260 m2 interior i 400 m2
anil) 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,
bugaderiá, 2 banys, ter.-
rassa. tot exterior. --Voc
per 8.400.000 ptes. Ga-
ratge opcional, 1.100.000
ptes. amb traster. Tel. 26
21 84. A partir de les 17
flores.

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

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

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

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

Traspàs 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 20 46.

Traspàs pastisseria a c/
Eusebi Estada, 77. Local de
60 m2, lloguer baix, con-
tracte indefinit; amb ma-
quinaria: 2.500.000, sense
maquinaria: 2.000.000. Tel.
24 02 70, a partir de les
2030 hores

LLOGUER de casa de camp
amb 2 dormitoris,
llum a 220. Tot l'any:
40:000 ptes; mig any:
45.000 ptes. Mir-Amen-
gual 26 92 50.

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

VENDA PIS, primeríssima
runa 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 9250.

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

VENC XALET a badia Gran,
excel.lent estat, 6 anys,
exquisadament decorat,
molt lluminós, 4 dormi-
toris dobles, armaris
empotrats, 2 banys com-
plets, sala menjador
amb ximenea, cuina
equipada, calefacció,
parets ánades, 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 Badia Blava,
próxima construcció,
tipus dúplex i solárium, 3
dormitoris dobles (2 amb
terrassa), 2 banys com-
plets, cuina no equipada,
porxo, garatge i jardí. A un
preu excepcional:
13.700.000 ptes. Mir-
Amengual 26 92 50.

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

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

i 29 m 2 de terrassa, caixa
forta, soterrani, máquina
registradora, aire condi-
cionat, etc... Amb gènere:
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
metres de la platja, pos-
sibilitat de comprar
terres i negoci. Mir-
Amengua' 26 92 50.

ANIMALS DE
COMPAN VIA

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

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



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, Pililarí o Merave-
lles. Ofertes al 261246 -
261052.

OUS FRESCS
de gallina rossa

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

Granja Acosta.
Llucmajor.

Tel. 660432.

MENJARS CASOLANS
SOM ESPECIALISTÉS
ENXOT I PORCELLA
FEIM PRESSUPOSTS

PER A BATETJOS,
COMUNIONS I BODES
APARCAMENT PROPI

ELS DILLUNS
TANCAT

AVINGUDA DE'
CARLES V - TEL.: 661117

LLUCMAJOR

SAreñal
de Mallorca1 D'ABRIL DE 1991122 	

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

PERRUQUERIES

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

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

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

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

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

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

V1ATJES S'ARENAL
Billets d'avió i de vaixell

Vols xárter
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, re-
gims. Carrer Joan Munar,
11. Tel. 75 74 83. Ciutat.

LLIBRE: 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. TO. 248360 - Son Fe-
rrio!

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,
'libreta 436.698-58. An-
onimat recíproc. Moltes
gràcies.

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

Advocat, 25 anys, cerc
senyoreta per relacions
matrimonials. Carles, 72
28 36.

Estudiant, 24 anys, guapo,
alegre, optimista, m'agra-
da l'art i l'esport. Apt.
10.221 - Palma.

Senyor 41 anys, ur . parell
de negocis, cerc senyora
economista que em pugui
ajudar, és igual si té fills.
Interessades escriure a
l'apt. 10.221 de Palma.

OCASIó. 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.

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

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

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

SENYOR DE NEGOCIS, alt,
sincer, responsable, 51
anys; voldria refer la
meya vida, senyora
intel.ligent, indiferent
fills. Que tengui cultura,
sobretot culta, elegant. 71
00 87.

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

Ricardo, ffscal, 29 anys,
fadrí, 173 d'aleada,moré,
ulls clars; m'agradaria co-
néixer sra. o srta., sem-
blant situació i caracte-
rístiques, fins als 28 anys.
Escriure a l'apt. 10.221 -
07080 Palma.

Per fi he decidit posar
aquest anunci, tenc 34
anys, fadrina, estudis su-
periors; voldria conèixer
home amant de la cultura
i la naturalesa, amb fins
seriosos. Dolores, apt. de
correus núm. 2 de s'Arenal.

Divorciada, 42 anys, fein-
era, sense fills; cerc senyor
per compartir la vida. Es-
ter, tel. 72 28 36.

MESTRESSA DE CASA, 65
anys, 1'72 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

SOM UN CRUP de se-
nyores i senyors de 30 a
40 anys. Viudos, sepa -

fadrins, cercam mes
afiliats. Si estau sols,
escriviu -nos, som per-
sones serioses i agrada-
bles. Apt. 1.730. Inés i
Leandro. Palma.

INFERMERA 25 anys, 170
d'alçada, ben parescuda,
simpática i alegre; inte-
ressats apt. correus
10.231.

ADVOCAT 25 anys, obert per
a relacions exclusivament
matrimonials. Tel. 72 28 36
(Caries).

ESTUDIANT 24 anys, maco,
alegre, optimista; m'agra-
da l'art i l'esport. Apt. cor-
reus 10.221.

GUIA turística 26 anys, 1'70
d'alçada, rossa, ulls clars;
m'agradaria trobar al.lot
seriós i formal. Tel. 72 14
94.

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

EMPLEAT, 55 anys, alt,
vida acomodada, sense
problemes, separat legal,
finques, casa de camp;
m'agradaria conèixer
senyora/senyoreta de 40
a 50 anys, sense vicis,
intel.ligent, amant de la
llar. 27 79 90.

PER IL•LUMINAR
LA SEVA LLAR

ELÉCTRICA
NYEGOS
Jaume Balmes, 45
Telèfon 29 56 18

07004 Ciutat de Mallorca

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

DONA vol compartir di-
(creías experiències amb
dones de 20 a 40 anys.
Apt. 1.416 Palma.

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

AGENT DE SEGURETAT, 34
anys, fort, 183 d'alçada,
bona presencia, amable,
seriós, vull formar una
llar amb senyoreta /
senyora bona, alta, es-
tudis mitjans. 71 00 87.

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

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

SENYORA separada, filla de
set anys, negoci propi,
culta; cerca senyor per
relació formal. Tenc 40
anys. Apt. correus 192 Can
Pastilla.

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

TAtAS A •CIF 407 - 223 064

Teléfono 66 02 79 - LLUCMAJOR

Llanterneria

Fontblanc c.b.
Instal.lacions

Venda de material sanitari
Piscines

Calefacció i ga;
Mobles de bany

c/Diego Zaforteza, 3
Tel. 26 48 73	 07600 s'Arenal de Mallorca

'1,13TAL MAPAC.N1B0,
cuina mallorquina casola-
na. Devora les Escoles de
Can Pnst.illa. Tel. 2 ,43017.

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

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

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

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

PELLERIA
PEUS

Confecció en pell a mida

Qualitat total

Avda. Bmé. Biutort, 7
Tel. 26 01 89
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PERSONALS

Mónica, cerc un borne 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 bailar.
Si vols una amistat since-
ra, escriu a l'apartat de
correus 10.221 de Palma.

Joana, 21 anys, 170 da!-
lada, ulls clars, treballa-
dora, sense problemes fa-
miliars, m'agrada el cine-
ma, la música i l'esport;
cerc al.lot 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-
liar de clínica, cerc al.lot
que sigui com jo, és a dir,
simpàtic, obert, divertit.
Fins seriosos. Escriviu a
l'apartat de correus 10.231
de Palma.

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.

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. Cuma feta com
Deu mana. Si frissau, no
vengueu. Carrer Acapulco,
4. Sortida, n. 3 - Les Mera-
veles. Tel. 265188.

OS CANTEIRdS RES-

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

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

SERVEIS
PROFESSIONALS

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

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

NEUMATICS SON FE-
RR IOL, equilibrats de
rodes, canvi de rodes i pe-
' Avinguda del Cid, 73.
I 4131 55 - Son Ferriol.

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

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

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

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

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

FERRERIA DE N'ANTO-

N I SEGUI Ferro i alumini.
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 Anton r de
la Platja, 8 - Can Pastilla.
260370.

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

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

PLANXISTERIA, pintura,
mecánica. Taller "SAN
FRANCISCO". Camí de
Son Fangos. Tel. 4903 14-
Es PiLlarí.

INSTAL.LACIONS eláctri-
ques i sanitarios
CE.JU.CB., instal.ladors
oficials de gas ciutat, propà

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

CJINER de 25 anys cerca
tema. Telefonar a partir de
les 5 de l'horabaixa al
268675.

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

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

Estudiant de BUP s'ofereix
per guardar nins petits,
tenc experiencia, els
guardaria a ca meya i els
donaria menjar, des de les
4 de l'horabaixa fins a les
10 del vespre. 30.000 ptes/
mes. Tel. 49 26 32. S'Arenal.
ARRE GLAM rentadores,
maquines registradores, ra-
dio-cassettes de cotxes,
porters electrònics. Elec-
tronica EL GAUCHO. Ca-
rrer Mallorca, 2. Telèfon:
263423.

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

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

TELEVISORS, vídeos, ra-
dio-cassettes, arreglam.
ELECTRONICA J. GAR-
CIES. Carrer Francesc
Frontera, 10. Tel. 264335-
Coll d'En Rabassa.

GAFE CA'N RLAGAN.
Berenars i sopareis. Lloc
de trobada dels pagesos del
Pla de Sant Jordi. Tel.
4 11266 - 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. 4 13867 -
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

-/?-1 Arettal

* Per empresaris:
- Cursos de programació a
mida.
- Formació d'usuaris amb el
seus propis programes.
* Cursos de:
-Programació en:

BASIC - CLIPPER
dBASE III PLUS

TURBO (BASIC-C-PASCAL)
-Formació d'usuaris en:

OPPEN ACCESS II
SYMPHONY - WINDOWS

WORDPERFECT
* A més d'un llarg etcétera
pots aprendre:

BANCA-REPAS
COMPTABILITAT
MECANOGRAFIA

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

de Mallorca

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

Shrenal 2650054V de Mallorca
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Qui és el nazi, Cerdó .
Després de llegir la carta que publicareu al senyor

Luis Cerdó, m'he acabat d'afartar de llegir collonades,
perquè aqueix pic ha tornat a fer llarg. Deixant de banda
que jo també era a la manifestació i que sé cert que érem
bastants més d'un parell de centenars de persones, a mi
el que m'indigna és que l'amo en Cerdó pugui esser tan
poca vergonya i tan carota.

Sí, perqué, ja em direu, ¿qui és ell per qualificar en
Tomeu Martí de nazi?, ¿i amb quins arguments, eh? i
també ¿qui és qui espargeix merda i fems? ¿i qui són els
nazis que llancen la materia putrefacta que porten a
dins? En Tomeu Martí? Els catalanistes? Per favor!

I sobretot, repetesc, voldria veure amb quins argu-
ments... i a més, allò que em rebenta és que el senyor
Cerdó gosi acusar ningú de llançar fems i materia
putrefacta en forma de carta. Per paga ell no s'hi ha
dedicat a mans plenes des de fa un grapat d'anys. I amb
tan poca mà esquerra que sempre d'es quedat empas-
tissat de sa pròpia merda!

Sí, perquè, ja em direu, si "posar en dubte ses xifres
des diaris és un exercici de seny elemental", no fiar-se
ni un pèl del que diu l'amo en Cerdó és més necessari que
l'aire per alenar.

Per ventura l'amo en Cerdó es pensa que la gent no
té memòria i que no es recorda de tota la seva campanya
d'intoxicació informativa des dels diaris, ja sia amb
cartes al director o amb altres suposades filigranes.

Pot ser pensa que ningú se'n recorda del paperot que
féu -entre molts d'altres- amb allò d'en Jusep Culumé
i d'en Pepe Granaíno, o encara . no n'ha tingut prou amb
el repás -vertader caramull de clotellades, i a ferir- que

en Jaume Sastre li ha envergat des de les pagines de
S'ARENAL DE MALLORCA i que l'han deixat completament
en evidencia.

L'amo en Cerdó vol jugar a esser una mala pécora,
però no en sap i tot li surt a l'inrevés. Per mor d'això no
li queda més remei que haver de mudar periòdicament
part del seu discurs (si es pot dir així l'aplec de bajanades
que m'amolla cada punt als diaris) quan les botxades que
ens entima, i sobretot les evidencies que ell nega, són
massa grosses.

Anem a fer, si m'ho permeteu, i així veurem qui és
el nazi, un breu seguiment de l'activitat creadora d'allò
que umpl les solls a qué tan sovint es dedica l'amo en
Cerdó.

Primer de tot, ens presenta l'actual situació de
bilingüisme, o millor de conflicte lingüístic (que, recor-
dem-ho, sempre porta a la desaparició d'un dels
idiomes), de Mallorca com un fet estàtic, com si sempre
s'haguera donat, ometent qualsevol casta de referencia
al procés d'aculturació -espanyolització- constant que
pateix Mallorca i tot el conjunt de la Nació Catalana.
Cercau, si no em creis, les referéncies, els planys, les
amargues queixes de l'amo en Cerdó davant la pèrdua
constant de parlants del catalá a les nostres illes. A vejam
guantes en trobau.

Aqueix bilingüisme, amb una "Ilengua" (l'espanyol,
evidentment!) i un "dialecte" (el català) sembla és idíl.lic
i paradisíac, fou sacralitzat pels espanyols conversos a tal
condició a la novella biblia dita "Constitución Española",
en qué crearen un dialecte regional per a certes
"comunidades autónomas".

Aqueix suposat paradís lingüístic es veu amenaçat a
la Nació Catalana quan qualcú descobreix que el català
serveix per qualque cosa més que per parlar amb la
padrina. Qué passa, llavors?

Els espanyols i espanyolitzats, que veuen que els han
aglapit amb els calçons baixos, es posen fets unes fures

incomprensiblement atemorits després d'inventar-se
un "idioma mallorquín" o "balear", o "valenciano",
proclamen la santa creuada contra l'enemic que els
amenaça, l'enemic de la "lengua de Mallorca", contra el
català i 1 — imperialismo catalán". I d'ací surten perso-
natges com per exemple en Rodriguez Viñals, en Kaime
Martorell o l'amo en Luis Cerdó. Tots ells protesten i belen,
bramant com a someres, amb la boca plena de llamees,
contra el català, que destruirá la "identidad" mallor-
quina, que suposa la pèrdua de la nostra "identidad
regional ancestral", la desaparició d'aquella llengua que
ja parlaven els "honderos baleares". I tot això, és clar,
de deu vegades nou en castellà. L'amo en Cerdó s'hi dedica
una bona temporada (vegeu, per a això, els articles sobre
la seva trajectória que publica en Jaume Sastre a
S'ARENAL DE MALLORCA). Penó, com que degué adonar-se
que això no portava massa lluny, i que era prou clar que
el mallorquí era la mateixa Ilengua que el català (fins i
tot sortia a l'estatut!) decidí mudar subtilment
d'estratègia: acceptar la catalanitat del mallorquí, inven-
tant-se però un nou enemic. Ara és el "malvado"
barceloní qui amenaça el mallorquí, tot solet i fora ajut,
fins que vingué l'amo en Cerdó a salvar-lo de la cruel
opressió barcelonista. Es a dir, el que fa ara en Cerdó és
inventar-se un catalá tallat ben a mida de la comunitat
autónoma de les "Islas baleares", prou dialectalitzat (ús
de l'article salat, de certs pronoms, d'un caramull de
parauletes i d'expressions "típiques"), rebutjant tota
forma que avui no s'usi a Mallorca o que ell di u que no   

• La vivenda com un dret.

• Seguretat ciutadana com un deure.

• Dotze mesos de feílla com a garantia.

• L'esport com una formació.

• L'ensenyança com a principi fonamental.
Miguel Martí  J. Manuel Luna
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Magatzem
	

Cala d'Or
Carrer A rxIduc Lluts Salvador, 84

	
Carrer de Sócrates, 8 (Can Elan)

	
Exposició

Telefon: 75 16 31 - 75 54 45
	

Telefon: 27 01 61 - 27 79 95
	

A vInguda de Bélgica, 14
Telefax:75 81 32
	

Telefax: 24 93 09
	

Telèfon: 65 75 62

Magatzem
Poligon de Son Caste116- Gran Va Asma
Telefon: 29 40 04
Telefax:75 95 27

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

Llucmajor
Oficina fi Mica 1 exposk16
Carrer del blsbe Rolg, 29
Telefon: 66 01 50 - 66 01 54
Telefax: 66 05 98

S'Arenal
ExposkI6 I magatzem
Carretera Militar, 522
Telefon: 26 22 38
Telefax: 49 27 67

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

Porreres
Magatzem
Carretera de Campos, sin
Teléfon: 64 71 05
Telefax: 65 79 61

BAMBÚ I
VIMET

MALLORCA
Distribució i Venda a
l'engrós i a la menuda

BAMBÚ - VIMET - MÉDULA - CÁRRITX - BRUC
AQUEST MES, 20% DE DESCOMPTE

Carretera de Campos, s/n. davant el Molí d'en Gaspar - Tel. 66 08 92
07620 LLUCMAJOR  

SÁrenal
.44/ de Mallorca
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Qui és el nazi, Cerdó?De porc i de senyor...
De porc i de senyor se n'ha de venir de casta, diuen

al meu poble, i és evident que al porc Cerdo, el seu
feixisme antimallorquí li ve de familia. No és necessari
anar gaire enfora, basta mirar qui era el seu pare (?), un
militar franquista que entre altres "gestes" compta amb
la d'haver dirigit l'ocupació, per les armes, de Menorca
i de ser un dels responsables de la sanguinolenta
repressió posterior. El seu pare (?) també es va dedicar,
una vegada retirat de l'ofici de les armes, a empastifar
els periòdics locals amb les seves proclames franquistes.
Ben segur que d'aquí li ve al seu fillet (?), que per cert,
tot sigui dit de passada, encara ara gaudeix dels privilegis
de ser fill de militar (habitatge, economat...), la fal.lera
d'escriure, encara que no en sàpiga (mirau si en fa d'anys
que "escriu" i encara fa faltes d'ortografia!).

Però tot i així, el porc Cerdo, amb tots aquests
antecedents, dels quals segur que n'està orgullós, encara
s'atreveix a parlar de nazisme i dir que els altres són els
nazis. Molt bé, porc, ¿vols que parlem de nazis? Idó
prepara't, perquè ara en parlarem.

Sabies que a l'Alemanya pre-nazi, poc abans de
l'ascensió de Hitler al poder, hi actuava una organització
pseudo-cultural que li preparava el terreny a Hitler?
Sabies que aquesta organització es dea (oh, casualitat!)
Cultura en Llibertat? Sí, sí que ho sabies,  perquè la vostra
banda, amb el mateix nom, també té la mateixa missió,
i Ii vàreu posar el mateix nom perquè també, com la
vostra predecessora i homónima, voleu jugar a la
cerimònia de la confusió.

T'ha agradat aquest argument? Per cert, a la teva
carta no n'hi ha cap, d'argument. En canvis aquí en tens
uns quants d'irrefutables. Ja ho veus, de tant jugar amb
foc a la fi t'has cremat (parlant de foc, ¿encara va a lloure
el teu amic i mestre Martorell?) T'ha agradat? Idó beu-

Tomeu Martí

s'hi usa, cercant, o inventant-se per a l'ocació, el "fet
diferencial" regional enfront del Principat i del País
Valencià. I així veim que l'amo en Cerdó denuncia, jugant
amb la desinformació de la gent, que s'ha de dir "servici"
i no "servei", "capvespre" i no "tarda", "cridar" i no
"trucar" i moltes més per l'estil. El senyor Luis se'n
guarda com de caure de dir (seria molt més trist que no
ho sabes) que la gran majoria d'aqueixes formes que ell
rebutja són tan mallorquines com qualsevol altra. El que
passa és que eren pròpies d'aquell català que deixà
d'esser usat després del 1714, del català .per dir-ho de
qualque manera- culte, que era usat als documents i a
l'església, en una paraula per la gent que sabia de lletra.
"curiosament" (i en puc donar exemples) als documents
mallorquins compareix "servei", compareix "tarda",
compareix "nosaltres", compareix el verb "caler", no
s'usa mai l'article salat, etc., etc. I, a més, en Cerdó, quan
escriu en espanyol, ¿que he fa usant l'espanyol estàndard
o per paga usa la "modalidad propia del español hablada
en las islas Baleares? Eh?

Mentre l'amo en Cerdó segueix lluitant contra el
"barceloní", i recordant que ell ha tractat de nazi en
Tomeu Martí, voldria acabar aqueix paper citant un text
de Luís V. Aracil ("Qui té por de qui al País Valencià", dins
"Dir la realitat". Edicions dels Països Catalans, Barcelona
1983, pág. 131-132), referent a l'invent del "valenciano"
per part de la dreta del País Valencià, i que és
perfectament vàlid per al nostre cas. Només heu de
canviar "valencià" o "valenciana" per "mallorquí" o
"mallorquina":

"La dreta valenciana, sucursalista immemorial, ha
descobert un truc per sobreviure en un entreacte
d'amenaça democrática. S'ha inventat una 'lengua 'va-
lenciana' que tots els valencians han de defensar contra

el 'català', sota la digna direcció dels oligarques i cacics.
Les cançonetes de reclutament inviten a enrolar-se en
l'host patriótica, no hi falta pas la bandera, amb un blau
apropiat. Una mobilització immobilista, vaja. Més clar: un
truc per a popularitzar una causa antipopular.

"Aleshores, sempre, infal.liblement, s'inventa el
fantasma d'un arxienemic sinistre que justifica la reacció
defensiva. No, no és un truc semblant al dels nazis. Es el
mateix. El mateix de la persecució de les bruixes. En
aquest cas el 'català' és l'Enemic públic llegendari,
fantàsticament pervers i diabòlicament pèrfid..."

A vejam qui és el nazi, senyor Cerdó.
Antoni Mas i Forners

Santa Margalida (Països Catalans)

PELLETERIA
M. Montserrat Amengual

Transformacions i adobs
Combinats en Napa
Colls i punys a mida

VISÓ - ASTRACAN - RENARD - LLUDRIA
Carrer Babieca, 7 (devora Bar Bara)
Tel. 41 01 98 - 07198 SON FERRIOL

Es posa en coneixement del públic en general, que
l'Hostal Climent de s'Arenal, que estava regentat
per Climent garau, ha passat a ser-ho per Walter
Goeliz.

S'Arenal de Mallorca, a 1 d'abril de 1991

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

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

PALMA CREM S.A.
Hort de Can Sastre
Final autopista de s'Arenal
Tels. 26 38 14 - 49 11 51
SES CADENES DE S'ARENAL
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MAGATZEMS FEIVIENIES
CONSTRUEIX DIA A D1A
EL FUTUR E MALLORCA

S'ARENAL. OFICINES, MAGATZEM I EXPOSICIÓ
Carrer Diego Zaforteza, 3 Tels. 2600 87 -49 16 11 - 49 16 50 Fax 491558

LUCMAJOR. MAGATZEM I EXPOSICIÓ
Ronda Migjorn sin. Telèfon 66 07 01

CIUTAT DE MALLORCA. MAGATZEM I EXPOSICIÓ
Polígon de Son Castelló - Via Asima, 1 Tels. 20 47 02 -204762  -204817
Fax 206998
MAGATZEM. Carrer Aragó, 139 Tris. 27 23 52 - 27 63 64



PRIMER CAIXER AUTOMATIC
QUE FUNCIONA A LLUCMAJOR

Un servei nou i modern a la seva disposició
durant les 24 hores del dia

Entre les seves possibilitats és de remarcar la
seva operativitat amb llibreta, i amb qualsevol
tipus de targes: VISA, T., 6000, EUROCARD,

MASTERCARD, ACCESS, I &-B
Plaça d'Espanya, 46- Llucmajor   

Shrenal
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El president felicita el PSM i demana que
no doni suport a la candidatura d'Obrador

Sebastià Serra, número u a Cort pel PSM. La
seva talla política assegura l'entrada del seu par-
tit al Consistori ciutadá.

D'esquerra a dreta: Jordi de Costix, candidat a Batle del seu poble; Josep
Planes; president de la Casa Catalana; Antoni Mir, gerent de l'Obra Cultural
Balear; Jordi d'es Caltlar, coronel de l'Exèrcit, Sebastià Serra, candidat a
Batle de Ciutat; Aina Moll, coordinadora Normalització Lingüística; Joa-
quim Ferrer; conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya; Planes
Santmartí, periodista UH, i altres que no surten a la foto, ens reunírem al
Restaurant Diplomàtic per parlar de nacionalisme el dia de Sant Josep al
vespre.

Els dies 16 ¡17 de març els truquers de Mallorca tengueren la seva cita al
Restaurant Brasília de Can Pastilla.

Apartaments Orlando

Orlando's restaurant
Orlando's supermarket

Canyes, 15 (Les Meravelles)
Tel. 49 20 61
FAX. 49 01 55

07600 S'Arenal de Mallorca

El president del Govern
Balear, Gabriel Canyelles,
ha remes , una carta del
felicitació al PSM per la
celebració del 15é aniver-
sari de la fundació del
partit (aleshores PSI).

En aquesta carta Ca-
nyelles demana al PSM que
no doni suport a a candi-
datura de Francesc Obra-
dor a la presidencia de la
Comunitat Autónoma, un
cop s'hagin celebrat les
eleccions.

Les paraules textuals
del president són aquestes:
"Si voleu mantenir la fama
de coherencia que heu
guanyat amb tants de
sacrificis, heu de dir cla-
rament que no estareu
maia favor de la construc-
ció de vint camps de golf a
Mallorca, ja que pensau
que és una degradació de
l'entorn, i que des del
vostre partit no podeu
donar mai suport a qui
defensa aquestes coses".
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Condemnat a 24
anys per violació

Son Rapinya

Tres individus ataquen
una parella

Josep Garcia Beltran i
Antoni Juan Gaya, acusats
de trabe de drogues, han
acceptat les penes dema-
nades pel fiscal de tres
anys de presó per trabe de
drogues i de quatre mesos
i cinc—centes mil pessetes
de multa pel de contraban.

Els dos acusats expres-
saren davant el tribunal la
voluntat de conformar—se
amb les penes demanades
pel fiscal, renunciant, per
tant, a exercir el seu dret

Francisco Javier F.F., de
26 anys d'edat, ha estat
detengut per la policia
acusat de ser l'autor de
deu robatoris amb intimi-
dació efectuats tots ells a
Palma.

El primer tengué lloc el
dia 11 d'agost de 1990, en
una pastisseria del Passeig
Marítim; un mes després,
el mateix individu atraca-
va una pastisseria del car-
rer Joan Crespí; el dia 8 de
febrer d'enguany, en un
quiosc de la placa Madrid;
aquest mateix mes, en una
botiga del carrer Baró

de defensa per sol.licitar
una pena més breu.

La policia detengué Jo-
sep Garcia el 24 d'abril de
1985 i u trobaren al da-
munt quasi cent grams de
cocaïna. Dies després, es
procedí a la detenció d'An-
toni Juan, que aleshores
era l'encarregat d'una
discoteca a s'Arenal; en
aquesta operació la policia
es va fer amb prop de mig
quilogram de cocaína.

Santa Maria del Sepulcre i
en una pastisseria de l'a-
vinguda Argentina. El pas-
sat dia 2, de marc es pro-
duïren tres atracaments
més en els quals la policia
implica aquest individu:
una botiga de la placa de
Santa Catalina Thomás,
una papereria del carrer
Aragó i un altre comerç
d'aquest mateix carrer.
L'endemà n'hi hagué un
altre a la placa del Vapor i,
finalment, el dia 5 de març
un darrer atracament en
una botiga del carrer Sant
Felip Neri.

L'Audiència Provincial
ha condemnat Eduardo
Outón Rosendo, de 19 anys
d'edat, a la pena de 24 anys
de presó per dos delictes
de violació contra Maria
del Mar C.S., la qual haurà
de ser indemnitzada amb
dos milions de pessetes.

Els fets tengueren lloc el
passat dia 2 d'octubre de
l'any passat, quan el con-
demnat entré en contacte
amb l'agredida, la qual
exerceix la prostitució a la
Porta de Sant Antoni.

El Ministeri Públic
sol.licita per a Antonio
P.M., de 22 anys d'edat, la
pena de tretze anys de
presó menor per un delicte
de violació i a deu dies
d'arrest per una falta de
lesions.

Els fets que qualifica la
sentencia tengueren lloc el
passat 27 de novembre, a
la placa d'Espanya de Pal-
ma. Passades les cinc de la
matinada, l'acusat aborda
una al.lota de devuit anys

Un constructor de Pal-
ma, Josep E.M., de 57 anys,
ha estat detengut per la
policia acusat de ser l'au-
tor d'un presumpte delicte
d'estafa, del qual és rein-
cident.

L'estafa consistia en la
venda de les mateixes ca-
ses a diferents persones,
fet que ha produït, a més
de l'esmentat frau, pro-
blemes addicionals per a
les persones que compra-
ren els pisos ja que no está
gens clar quina és la situa-
ció.

Josep E.M. és reincident
en aquest tipus d'estafa, ja
que anteriorment va estar
implicat en una presumpta
estafa de les mateixes ca-
racterístiques. El cas es va
descobrir grades a la de-
núncia d'un dels compra-
dors, que s'adonà que el pis

Eduardo Outón digué a
Maria del Mar que arias
amb ell fins al seu aparta-
ment, situat a Cala Major.

Es dirigiren cap a l'a-
partament un un Vespino
propietat del condemnat,
penó en arribar a Génova,
Eduardo Outón aturà el
ciclomotor i amenaçant—
la amb una arma blanca
obliga la dona a realitzar
dues vegades l'acte sexual.
Un cop consumat el de-
licte, abandoné la víctima
al nnateix lloc.

d'edat, Maria Raquel M.C., i
després diagafar—la pels
cabells i tapar—li la boca
amb un mocador, li rompé
la camisa i la tirà en terra.

Posteriorment, Antonio
P.M. abusé sexualment de
l'al.lota, la qual patí, a
més, diverses ferides lleus
a causa de la resistencia
que oposà. La defensa de-
mana la lliure absolució de
l'acusat per considerar
que no se'l pot acusar per
falta de proves.

que havia comprat, encara
en construcció, havia estat
venut anteriorment a una
altra persona .

Magdalena Quintana
(Pastilla)

Va morir a l'edat de 91
anys, el passat dia 3 de
marc, a Badia Gran (Lluc-
major). Des de S'ARENAL DE
MALLORCA, donam el nostre
condol als seus familiars.

Una parella de joves va
ser agredida per tres indi-
vidus quan estaven dins un
cotxe aparcat a la zona de
Son Rapinya, prop del col-
legi La Salle. Un dels agre-
ssors ha pogut ser de-
tengut.

Francisco José A.R., de
21 anys, ha estat recone-
gut per les víctimes com
una de les tres persones
que els obligaren a sortir
del cotxe i els amenaçaren
perquè els lliurassin tot el
que tenien de valor.

Els tres individus varen

Ricardo R.F., un granadí
de 31 anys, ha estat de-
tengut per la policia i ha
confessat ser l'autor de
l'agressió amb una clau
anglesa feta contra un tu-
rista angles i un alemany.

El turista anglès, An-
thony C.E., de 40 anys, va
haver de ser ingressat a
Son Dureta amb un fort
cop al cap i que presentava
enfonsament del crani, raó
er la qual va haver de ser
ates d'urgència i interven-

El fiscal ha demanat deu
anys i un dia de presó
major per a Miguel Trujillo
Heredia, un dels suposats
agressors d'un magistrat
anglès i dues persones més
que estaven estiuejant a
s'Arenal.

Els fets tengueren lloc el
4 de febrer de 1988, quan
dos matrimonis d'anglesos
(entre ells Jim Bradley,
jutge britànic) estaven
passejant pel carrer Llaüt
de s'Arenal.

Miguel Trujillo Heredia,
en companyia del seu ger-
mà Antonio, aleshores amb
16 anys i declarat en re-
bel.lia pel tribunal, i per un
tercer adolescent menor

rompre la finestreta del
cotxe i pegaren coces a
una de les portes fins que
la parella de joves hagué
sortit del cotxe. Un cop a
fora, dos dels delinqüents
feren tirar en terra el jove,
mentre que Francisco José
A.R. agafava fort l'al.lota i
h tocaya els pits.

Els delinqüents, que en
tot moment amenaçaren
els dos joves amb ganivets,
se'n dugueren la cartera i
la bossa dels joves i també
se'n dugueren els calçons
del jove.

gut quirúrgicament.
Els fets tengueren Hoc

en un bar del carrer Jine-
tes de Alcalá, de Palma, i
no se saben encara les
causes, encara que l'a —
gressor manifestà que ac-
tuava "per venjança".

L'alemany, Wolfgang B.,
de 41 anys, va quedar re-
clòs als calabossos de la
policia perquè es compro-
va que hi ha sobre ell una
ordre d'expulsió del terri-
tori espanyoi.

d'edat intentaren atracar
els matrimonis. Però da-
vant la resistencia d'a-
quests, els tres individus
agrediren els dos matri-
monis, causant ferides
lleus amb una navalla a un
dels atracats.

La policia imputé també
als tres delinqüents el ro-
batori del cotxe en el qual
viatjaven, un Peugeot 205.

Per altra banda, el fet
tengué una important res-
sonància en la premsa an-
glesa i el mateix conseller
de Turisme, Jaume Clade-
ra, aná fins a la clínica a
interessar—se per l'estat
de salut dels agredits.

S'Arenal de Mallorca

Roba a cara descoberta
a oficina postal

M Manjon

En dues edicions consecutives és notícia és notícia en
aquestes planes l'oficina postal d'aquesta població.

Si en el passat número els  informàvem de la visita
del principal responsable a nivell provincial de Correus
i Telègrafs, avui la notícia és completament diferent. Una
noticia que desgraciadament ocupa la crónica negra
d'innombrables mitjans d'informació: els robatoris.

El passat dia 15 de marc, sobre les deu del matí, amb
l'oficina postal oberta al públic, entrà un individu que
després de fer voltes per l'edifici es dirigí a un dels
mostradors i amenaçant a cara descoberta amb una arma
de foc als dos funcionaris que atenien l'oficina, els exigí
que h donessin els diners que tenien. Un dels funcionaris
li dona una petita suma i el delinqüent no se sentí satisfet
i es dirigí cap a la part interior de l'oficina, apoderant—
se d'una regular quantitat de diner en efectiu. A
continuació l'individu abandon à l'oficina i, segons sembla
a peu, desaparegué immediatament.

Al lloc dels fets, hi comparegueren dos cotxes patrulla
de la Policia Nacional, els quals instruïren les digiléncies
oportunes i es dedicaren a fer una batuda pels voltants
amb ànim d'agafar el solitari lladre.

S'Arenal de Mallorca

Jutjats dos narcotraficants

Detengut l'autor de deu
atracaments a mà armada

El fiscal demana 13
anys per una violació

Detenció d'un constructor per
vendre els mateixos pisos a
diferents persones

Un anglès sofreix enfonsament
del crani després de ser agredit
en un bar

S'Arenal de Mallorca

Jutjat per agredir un
magistrat aglés
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Lluís Pinya, candidat Llucmajor
	

Comunicat de l'STEI referent
de CB al Govern	 El simulador de vol ja ha al cas de Sant Cugat del Vallés

entrat en funcionamentConvergencia Balear ha
presentat els seus candi-
dats a les pròximes elec-
cions autonòmiques i lo-
cals. El cap de llista al
parlament balear será
Lluís Pinya, juntament
amb Alfred Mus, Jaume
Bestard, Martí March, Gre-
gori Mir i Josep Meliá. El
candidat a Cort és Pere
Obrador.

En un breu parlament
de presentació, Lluís Pinya
destaca que el programa
electoral de Convergencia

Juan León Castro, cap
del servei de caixa del
centre de Sant Cugat del
Valles, a Catalunya, és en
lloc desconegut des de fa
dies, després que el direc-
tor de RTVE, Enric Sopena,
presentas una denúncia
pels delictes d'estafa i
malversació de diners pú-
blics.

Fonts del centre de Sant

Balear estará marcat per
un major diàleg entre les
administracions. Pere
Obrador, per la seva banda,
destaca la descentralitza-
ció dels serveis adminis-
tratius de Cort, la creació
de comissaries de districte
per resoldre el problema
de la inseguretat ciutada-
na, la construcció d'un
cinturó d'aparcaments a
les avingudes i l'engega-
ment d'un servei de mini-
bus gratuït.

Cugat han assenyalat que,
encara que no se sap
exactament la quantitat
dels diners estafats, a-
questa oscil.la entre els
cinquanta i els vuitanta
milions de pessetes, cor-
responents a l'exercici de
1989; penó amb l'exercici
del 1990 i el que duim
d'enguany, el total pot
arribar als cent milions

Els pilots de la compa-
nyia basca Nortjet seran
els primers que comença-
ran el període d'ensinis-
trament amb el simulador
tipus Boeing 737-300 que
hi ha instal.lat al centre de
simulació de vol de Lluc-
major. Altres companyies
com Viva, Air Europa i Ger-
mania ja han subscrit
contractes amb l'empresa
dipositadora del centre de
simulació, la British Cale-
donian.

La plantilla d'aquest
centre compta amb vint-
i-tres persones, amb un
noranta per cent de na-
cionalitat espanyola. Es
preveu que la plantilla fi-
nal sigui de trenta emple-
ats, inclosos cinc tècnics
de manteniment.

El centre de simulació
de vol de Llucmajor entra
en funcionament un any
després de començades les

obres i en aquesta primera
fase es preveu la ubicació
de quatre simuladors de
vol en quatre naus dife-
rents. El primer simulador
és l'esmentat Boeing 737-
300, al qual seguirá un
Boeing 757-200, que en-
trará en servei durant el
mes de juliol. Els altres dos
vendran mes tard a mesu-
ra que la demanda de les
companyies aèries així ho
aconselli.

Finalment, es preveu
que d'aquí a una dotzena
d'anys el centre compti
amb una dotzena de simu-
ladors de vol i les seves
corresponents activitats
d'informació en terra.

El conseller d'Indústria i
Comerç, Gaspar Oliver, ha
parlat de la possibilitat de
creació d'un pare tecnolò-
gic a Llucmajor, del qual el
simulador en seria el focus
d'atracció.

El sindicat de l'ense-
nyament de les Balears,
STEI, ha manifestat el seu
rebuig per la sentencia que
condemna el director d'u-
na escola de Sant Cugat del
Valles (Valles Occidental)
per l'accident que patí un
alumne de l'escola fora del
recinte escolar.

L'STE1 considera inad
missible que es pugui qua-
lificar de "conducta im-
prudent" el director d'un
centre per un accident
greu d'un alumnes succeit
fora del recinte escolar i de
l'horari de classe, ja que no
es pot responsabilitzar el
director d'aquest fet.

Així mateix, l'STEI re-
corda que el centre escolar
havia comunicat a la Ge-
neralitat la perillositat de
l'escenari de l'accident.

Per tot això, es demana
als poders públics que es
duguin a terme els canvis
legals i materials que im-
possibilitin la repetició

d'aquest tipus de fets i es
reclamen mesures de se-
guretat adequades als re-
cintes escolars i al seu
entorn.

N'Angel Hermida i
Muntaner és el nou di-
rector del Banc de Crè-
dit Balear a s'Arenal.
Des d'aquestes planes
Ii donam la benvingu-
da al nostre poble.

Un caixer de TVE se'n
va amb cent milions

Ferros artístics i forjats

Especialitat en fusteria d'alumini i estructures metálliques

Treballs en acer inoxidable

SERRALLERIA
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Als campionats juvenlis de
l'autonomia balear que s'orga-
nitza a l'oficina de Serveis d'Es-
ports de Marcel.lí Got, una tría-
da de llucmajorers-arenalers va
pujar al pòdium de Campions;
Albert Mudarra, David Ordóñez
i Joan Quintana “junior». Les fi-
nals varen tenir lloc a Son Bor-
dils, Inca, amb la col.laboració
de l'ajuntament d'Antoni Pons.

Un dels equips de Cristalleria Arenal de temps enrera,
quan l'amic Roman feia furor. No hi ha temps que no
tornin: Cristalleria ofereix una altra vegada la direcció
técnica a Roman, i ell demana un caramull de milions.
Com quedará la "moguda"? Seguirem informant.

En futbol d'empreses saben' que l'llelios segueix invicte
i dernolidor, com cada any, cap al títol final. Esperam ja
el sopar de companyonia tradicional. A la fotografia,
l'equip del bar Pou de Llucmajor, un tradicional, també,
d'aquest torneig d'empreses.

Entrenats per Antoni Perelló, antic porter de  l'Atlètic
Balears, jugaran la próxima temporada a Primera
Regional. Són els cadets E de la Porciúncula: Fran, Pere,
Joan, Casas, Michel, Ginés, Jaume, Tófol, Angel, Xisco,
Quinín, Andreu, Sevilla, Quico i Pere.

El Club Espanya de Llucmajor, titular de la ciutat, ens
representa amb molta dignitat en la seva categoria, en
un segon lloc que els permetrà pujar de categoria:

El Club Illes que dirigeix Tolo Picó ha volgut complimentar
Joaquín Rabasco per la seva gentilesa en donar el material
de xandalls als atletes. Dins el grapat que figuren a la foto
hi ha campions europeus, com la dona de Tolo que ens
representará a les Olimpíades de Barcelona en la mo-
dalitat de Tir olímpic.

La Unió Esportiva Arenal lluita per mantenir la categoria.
Aquesta foto, després d'un dels partis perduts a ca nostra,
presagia núvols de tempesta: Joanvi, Joaquín Rabasco
(ASI), Mateu Joan (S'ARENAL DE MALLORCA) i altres discu-
teixen la fórmula mágica per salvar la categoria.
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El nacionalisme a ultrança
No passa cada dia que un partit polític celebri el

quinzè aniversari de la seva fundació, tants anys com té
aquesta difícil democracia espanyola, nascuda d'una
transició per primera vegada en la  història, una història
que com tots sabem ha estat feta de cops de ma,
"cuartelazos", dictadures, repúbliques efímeres i altres
pals més durs, de "lesa patria", en l'aire o dins les
ombres. I quan aquest partit és el degà dels que alcen la
ideologia nacionalista, la cosa és ben digna de ser
considerada i commemorada. Al llarg d'un\ sopar al Foro
de Mallorca (fins i tot el nom del restaurant quadrava amb
la celebració), on vaig se gentilment convidat, prop d'un
milenar de persones tractaren de demostrar amb la seva
presencia i alguns amb els seus discursos que el
nacionalisme a Mallorca és molt més que una utopia. Uní
hi falta, i molt, perqué una consciencia política
d'identitat illenca es confirmi i reafirmi, però els meus
amics del PSM no han perdut les esperances i tant si es
miren en la història corn en el futur, les perspectives són
si no moltes, bastants. Si miren vers la història es
trobaran amb aquells personatges de la Mallorca "indó-
mita", com Simó Tort Ballester, Joan Crespí o Joanot
Colom, entre d'altres. I si miren vers el futur veuran que
salvar el país és ni més ni pus que reintegrar-lo a la seva
pròpia identitat, física i política. Identitat física  perquè
ara mateix la terra clama contra aquests depredadors del
paisatge, contra les tempestes de ciment, contra qui
volen vendre pam a pam la pell de l'illa, contra aquells
que tot ho justifiquen per aconseguir un diner bastard...
Identitat política perquè primer és la casa d'un i després
la cosa dels altres, primer és la dedicació a la familia
mallorquina i després, si de cas, traient-nos el barret del
servilisrne, el gest de la solidaritat.

No digué el parlamentari Sebastià Serra ni el

nacionalista Mateu Morro res que no jo hagi estat repetint
aquests últims anys, quan aquests polítics que gasten
sabates italianes i desitgen fora mida els amoreigs amb
la dona d'altri, que tenen germans capaços d'enriquir-
se en molt poc temps i que usen corbates de seda on
abans hi havia camisa proletaria... Quan aquests polítics
surten a les revistes del cor i es fan en elles, des dels
pagines de cromo, un lloc perrnanent...

Es cosa dolenta en política canviar el culte a la terra
pel culte a l'home, i crec que una cosa així está passant
en aquesta plurinacionalitat que és Espanya, ho mirin a
través del coneixement històric o d'aquest termòmetre
de satisfaccions encara insatisfetes que és el mapa de les
autonomies.

Record haver assistit fa quinze anys, al cinema
Fantasio de Sóller, a un dels primers mítings del PSM, que
aleshores es deia PSI. Hi hagué també discursos i allò
eren, aleshores, les úniques veus que no tenien el menor

lligam amb Madrid, les úniques que no estaven condicio-
nades per aquesta mordassa de les consignes exteriors i
per tant, en aquest món en qué vivim, les més utòpiques
Hi hagué, en aquell míting, una amenaça de bomba i de5.
de l'escenari es demana serenitat als assistents.
Guardia Civil inspecciona a fons la sala, els baixos de le:
cadires, els racons... però ningii no abandona el local.

Avui, passats quinze anys, quan altres partits dc
dreta, de centre, de centre -dreta o de centre-esquerra
així com vulguin, han pres en les seves mans la bandera
nacionalista, la vella utopia segueix en marxa com
pionera de tot allò. Perquè el que és utopia per al gegani
recol.lector i recaptador de vots, no ho ha de ser, emperò
per a tot aquell que sap que és mallorquí a seques, sens(
etiquetes de cap classe, i que aquest mallorquinistra
conscient, ecologista, lingilófil, tradicional, plurieconó-
mic ijove és tot quan tenim com a gra, i en el millor
casos consicencia d'altri.

Miguel Ferrà i Martorel
Baleare:

1Candidats atle de1M a diferents ciutats i pobles de Mallorca

El PSM celebra el
seu 15' aniversari

El Partit Socialista de
Mallorca ha celebrat el
quinze aniversari de la
fundació del partit (en
aquell temps Partit Socia-
lista de les Illes).

Sebastia. Serra, que a les
pròximes eleccions será
candidat a Cort, tengué
paraules de record per als
homes i dones que feren
possible l'existència d'un
partit nacionalista a les
Illes. Serra destaca que "fa
quinze anys parlàvem
d'economia diversificada,
d'ecologia, i d'autonomia,
d'alliberació nacional i so-
cial", i que en la realitat

actual hi ha una "presen-
cia social forta". També
aprofità l'ocasió per indi-
car que el PSM "está obert
a tothom, és un partit on hi
cabem tots", així com per
fer un esment especial del
carácter nacionalista
d'esquerres i ecologista del
partit.

Mateu Morro, secretari
general, batle de Santa
Maria i candidat a la pre-
sidencia del Govern, pro-
nuncia un discurs basat en
els aspectes ecologistes i
nacionalistes del partit.
Critica durament el Partit
Popular, indicant que "no

es pot tenir un Govern
controlat per grups d'es-
peculadors" que mantenen
un "creixement desorga-
nitzat", al.lusió que també
s'interpreta que anava di-
rigida al candidat socia-
lista, Francesc Obrador.

tinibe es presentaren
diverses candidatures del
PSM als municipis de Ma-
llorca, entre ells el Iluc-
majorer Maties Garciew;
així com s'anuncia que el
partit donaria suport a
diverses candidatures in-
dependents com Coloms a
la Sala o Sineuers Inde-
pendents.




