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L'editor de S'ARENAL DE MALLORCA, Mateu
Joan Florit, i el batle de Palma, Joan Fageda Au-
ben, són bons amics, com se pot comprovar a
aquesta foto feta a Son Ferriol el vespre del dis-
sabte dia 16 de novembre amb motiu de la festa
del desé aniverssari de l'agrupació de ball de bot
REVETLA DE SON FERRIOL. Aquesta festa, que
va reunir molts de balladors de toda Mallorca, va
consistir en una gran ballada al mig de la plaga
del poble i una torrada amb gran participació.

Un exemplar d'aquest periòdic será rega-
lat a cadascuna de les famílies de sa Pobla
i Muro. Si us ha agradat, trobareu una
butlleta de subscripció a la segona plana.
Enviau—nos - la.

La població de Can Pas-
tilla está temorenca per les
actuacions d'un piròman
que va calar foc a dos bars
la matinada del divendres
passat i dos més la matina-
da del dissabte, un al ma-
gatzem de l'Hotel Oasi i
l'altre a un comerç de la
carretera de s'Arenal.

Els bombas de s'Arenal
informaren que els incen-
dis del dissabte comerlo-
ren a la 01'30 de la maúlla-
da i a les 02'00. El primer
fou detectat a una botiga de
souvenirs al n." 53 de la ca- .

rretera de s'Arenal. La po-
licia local que el va detec-
tar va intentar d'apagar el
foc amb els seus extintors
però no ho aconseguíren hi
Fugué de cridar els bom-
bers. El segon incendi fou
mitja hora mes tard. Se va
calar foc el magatzem que
l'Hotel Oasi te al carrer
Singladura.

Els bombers feren feina
fins a les 5'00 per apagar el
foc. Més tard el sótil del
magatzem se va esbocar i
el foc va començar un altre
cop, per la qual cosa els
bombers que tenen el seu
quarter a un quilòmetre

escás del lloc dels succeïts
tornaren a intervenir.

Les policies local i na-
cional cerquen ab piró- -

~s. El fet que els edifi-
cis afectats sien locals co-

mercials fa pensar que els
piròmans podrien en cercar
alguna activitat delictiva
com l'extorsió o el xanta-
ge.

L'atur a qt& es veu sot-

mesa una gran part de la
població de s'Arenal i Can
Pastilla i la desesperació
que genera aquesta situació
pot ser la causa d'aquests
incendis.
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Li agradava passejar de bon matí pel mollet de Sant
Pere. moure's entre aquells carros de peix que traslla-
daven els animals marins del bou a la llonja. Presenciar
"in situ" aquella subhasta que feia que mitjançant el
canvi comercial, Palma, estigués abastada de la fauna que
pobla els fons de la Mediterrània.

Després de passar badocant per les instal.lacions
pesqueres, després de saturar-se del salnitrós aire marí,
anava cap a les drassanes, on dins qualsevol senzill café
tastava una copa d'herbes seques -licor del d'abans-, de
quan Ciutat era aquella recollida ciutat provinciana on es
"coneixien" quasi tots els seus habitants. Bé, sinó tots,
almenys tots aquells que vivien a la ciutat vella, al costat
de la Seu: eren els Dezcallar, Puigdorfila, Cotoner,
Zafortesa, Gamundí, Ved, etc. Aquella burgesia ciutadana
que donà resplendor a una de les primeres perles de la
Mediterrània.

De les drassanes, tira tira, amb un caminar pausat
i un caliquenyo a la boca, dirigia les seves passes cap a
la barriada marinera del Jonquet. Alguna vegada, abans
d'arribar a la placa del Vapor, es refrescava al bar Cuba,
per a continuació aplegar-se amb el vells pescadors que
contaven històries de tota mena. Històries que ells

mateixos havien viscut i que recordaven amb enyorança,
ja que feien referència als seus anys jovencells.

Poc després, deixava el Jonquet, ben saturat de sol
i d'aire marí, i vorejant el Passeig Marítim, un cop passat
el Consolat de Mar, es dirigia cap a l'antiga Estació
Marítima per veure arribar els bucs-correus de la
Transmediterránia (aquells dels que escrivia Lluisot
Fabregas en els seus articles periodístics) les velles naus
-el Domine, el Ciutat d'Eivissa, etc.- que treien el seu
ingent carregament humà procedent dels ports de
Barcelona, València i Alacant. Li agradava contemplar
aquella gent que amb aquelles maletes de cartró, aquells
embalums de roba, els cistells de vímet plens de carns,
arribaven a l'Illa de la Calma, com aquells que arribaven
a la terra promesa. Per aquella gent, Mallorca era terra
de promissió, era Eldorado que deien a Múrcia, Andalusia
i Extremadura.

Quan es cansava de contemplar l'incessant vaivé de
viatgers forasters, agafava Born amunt, pensant si tota
aquella gent cabria a la roqueta. Capficat en els seus
pensaments, després de pujar els esglaons de l'Audiència
i del Principal, les seves passes el duien al carrer Sindicat.
Aquest carrer ciutadà tenia un encant especial per ell, ja
que a part que hi podia contemplar a gust tots els
comerços que es posaven als ulls dels  hipotètics clients
les diferents mercaderies, observava als pacífics vianants
que feien de la transitada via un lloc de passeig.

Arnau, ja que així s'anomenava l'observador ma-
llorquí, sempre que anava pel Sindicat, feia una aturada,
o algunes, pels diferents llocs per alternar que omplien
els carrers d'en Salat, Estrella, Vidre Ferreria, Socors -
amb la seva casa Vallés- i Ballester. Li agrada contemplar
aquelles descocades femelles que amb una cigarreta als

morros -cosa inusual en la resta de dones- feien
ostentació de les seves carns i, en molts de casos,
requerien els clients perquè les invitassin a una consum-
ició. Per aquells carrerons, n'Arnau hi passa moltes hores,
tant de dia com de nit, i va aprendre que les pel.lícules
que passaven al Patronat estaven molt bé, però que eren
millor aquelles cortesanes.

Com que li havia passat el matí, en darrer terme
dirigia les seves passes a la Porta de Sant Antoni, on
agafava el ranquejant tramvia groc que el duia a Son
Rapinya, lloc on vivia.

Ha passat molt temps des d'aleshores, almenys
quaranta anys, i l'avui vell Arnau pensa si el seu
recorregut avui dia el podria seguir fent com abans.

Arnau, vell il.lús, viu dels seus records, doncs la teva
ciutat no és el que era.

Ja no es pot deixar la clau al pany. La Transmedi-
terránia atraca les seus naus en un altre lloc. I els teus
passeigs ciutadans avui dia estarien plens de sorpreses,
sempre que no t'haguessin de dur a Son Dureta, a la
Policia, o més tràgicament al cementiri..

Col•loquis impertinents Manolo Manjón

Aquel!s records
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El PSM i s'Arenal de Mallorca
El PSM ha treballat i treballa per fer avançar el

nacionalisme a Mallorca. Hem duit a terme una tasca
intensa entre els més diversos sectors socials, a Ciutat
i a la Part Forana, des d'una línia nacionalitzadora,
progressista i ecologista.

Ens hem basat, i ens basam, en el respecte a les
persones, i en la defensa constant i ferma de les
posiciones que creim justes. Hem defugit els debats
estèrils i inútils, personalistes i sorgits del ressentiment.
Però quan es falta a les més elementals normes de la
dignitat es fa necessária una resposta. En defensa  pròpia,
en defensa de 15 anys de legítima lluita per Mallorca.

Per això, davant el contengut de l'article "El pacte
amb el diable (Primera part)" signat per Jaume Sastre,
publicat en el número 230 de la publicació S'ARENAL DE
MALLORCA, la Comissió Executiva del PSM—Nacionalistes
de Mallorca vol fer públiques les següents consideracions:

1. L'escrit d'en Jaume Sastre, en la línia d'altres
publicacions amb anterioritat per ell i altres persones a
S'ARENAL DE MALLORCA, constitueix un dels atacs més
absurds i grollers efectuats contra el PSM, contra els seus
càrrecs públics, i contra altres persones, algunes de les
quals poc o res tenen a veure amb el nostre partit.

2. L'insult a persones i entitats, l'agressivitat irra-
cional i la desqualificació fácil i gratuita, combinades amb
una curiosa defensa de la dreta conservadora del PP i
certs elements d'ingenu racisme, formen él bessó del
discurs d'en Jaume Sastre. Un discurs que en certs
aspectes recorda el feixisme, en altres certes expressions
el conservadurisme xenòfob de l'extrema dreta europea,
i en altres tan sols denota particulars fixacions i
ressentiment dels seus autors.

L'ús d'expressions com "canalla", "porc", "mussol
banyut" ,"comissari estalinista", "comunista espanyol",
etc, configuren un discurs farragós, reiteratiu, sense cap
altre contengut que la recreació en l'insult.

3. Es evident que des d'aquests nivells de simple
barroeria és impossible qualsevol debat. Però ignorar per
més temps el carácter d'aquests escrits tampoc no seria
positiu per a Mallorca i per al nacionalisme, ja que amb
els atacs forasenyats d'en Jaume Sastre s'introdueixen
concepcions antidemocràtiques, irracionals i agressives,
gens positives per a la recuperació de la nostra identitat
nacional i de la sobirania política.

Quan a tot Europa s'imposa una opció entre la lluita
democrática i solidària per l'emancipació, indivisible,
dels pobles i les persones, i el foment de postures
reaccionàries i xenòfobes, gairebé sempre identificades
amb el nacionalisme opressor dels estats, no podem
deixar de prendre partit, amb la major claredat.

El nacionalisme cultural i polític ha d'expressar el
seu rebuig, i el PSM així ho fa amb aquest comunicat,
davant la práctica de l'insult groller i la injúria. Els textos
d'en Jaume Sastre res tenen a veure amb el nacionalisme
democràtic i d'alliberament.

4.Va ben errat en Jaume Sastre si creu, ingènuament,
que sobre aquests fonaments aconseguirà fer retrocedir
l'anticatalanisme i l'espanyolisme militant. Ben al con-
trari, amb els seus improperis

i els seus insults está fornint arguments i propiciant
la reactivació de l'anticatalanisme a Mallorca. Des
d'aquest punt de mira, hom podria considerar que

aquests plantejaments constitueixen l'altra cara de
l'impuls d'una dialéctica eixorca i minoritzadora del
nacionalisme d'alliberament.

5.La gravetat de les acusacions i insults contra el PSM
i els seus membres i carnes públics, ens acondueix a
denunciar—los públicament.

L'ús de la mentida i la falsedat com a eina de combat
contra les persones i el grup no és admissible.

6. El PSM reafirma la seva voluntat de  reforçar el
nacionalisme democràtic, plural i integrador, capaç de
dinamitzar les millors forces del nostre poble en un camí
de recuperació plena de la nostra identitat nacional. En
conseqüència expressam el més ferm rebuig ideològic i
polític a les expressions racistes,  xenòfobes, irracionals
i agressives.

El futur d'aquest país s'ha de fer amb l'aportació de
tots els ciutadans que en vulguin formar part conscient-
ment, sigui quin sigui el seu Ilinatge o lloc de naixença,
cap a l'assoliment de la sobirania, en la democràcia i en
la plena normalització de la nostra cultura nacional.

7. La Comissió Executiva del PSM rebutja, igualment,
les pretensions d'en Jaume Sastre d'atacar el PSM, de
qüestionar la dignitat dels seus membres, i de voler
inventar—se "faccions" dins el nostre partit, fins a
l'extrem de convertir, amb altres escrits, les planes de
S'ARENAL DE MALLORCA en una plataforma d'atac contra
el PSM. Alhora ens solidaritzam amb totes i cada una de
les acusacions dels nostres carnes públics i companys de
treball i de lluita.

8. Cal qualificar de barroera la pretensió de voler
explicar per qué el PSM "no connectava amb les masses
indígenes i estava electoralment estancat en el temps",
contrastant amb la realitat electoral i política del PSM.
Amb això en Jaume Sastre també coincideix amb els
ideòlegs més combatius de l'espanyolitat.

9. En una societat democrática la lliure expressió de
les idees, el contrast dels parers i opinions, el debat franc
i obert, han de ser la norma. Però això res té a veure amb
l'insult i amb l'agressió intel.lectual.

Es per això que la intolerancia, el fanatisme inqui-

sitorial i l'intent de desprestigiar les persones i els
col.lectius mitjançant la mentida i l'insult, mereixen la
nostra denúncia més absoluta.

Comissió Executiva del PSM—Nacionalistes de Mallorca
Ciutat de Mallorca, 12 de novembre de 1991

Comunicat de la Fundació
Emili Darder
Sr. Director de la Publicació de S'ARENAL DE MALLORCA

Com a President de la Fundació Emili Darder i viste:
les falsedats que han aparegudes en aquesta publicaciC
respecte a unes jornades de debat organitzades a Palnk
dins el primer semestre de l'any 1991 sobre el nacional-
isme, i organitzades per la Fundació Emili Darder, he dc
sol.licitar—vos que publiqueu íntegrament la present nota
en el mateix lloc on es varen publicar les falsedats a qu¿
faig referència d'acord amb la normativa vigent i exercint
els drets que em corresponen.

En conseqüència, ha d'aclarir en nom de la Fundació
Emili Darder que vàrem convidar a participar a dos dels
debats als editorialistes dels diaris de Palma, i varen
acudir tres d'ells, els dels diaris Ultima Hora, Diario de
Mallorca i El Día.

Ja que a escrits apareguts en aquesta publicació s'ha
arribat a la injúria respecte a la meya persona i a altres,
vull advertir que em reserv totes les actuacions que
cregui oportunes realitzar en el present i en el futur en
defensa del meu dret individual i en defensa del bon nom
de la Fundació Emili Darder.

Això sí, soLlicit al director cap de redacció, redactors
i col.laboradors en general que verifiquin les coses que
escriuen abans de publicar—les, i a més a més soLlicit que
deixin d'injuriar a persones o institucions a través de la
publicació.

Palma, 14 de novembre de 1991,
Sebastià Serra i Busquets
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Editorial

El sector estalinista del PSM
tem la llibertat d'exp ressió
El pacte amb el diable, que Jaume Sastre començà a

denunciar en els números de dia 1 i de dia 15 de
novembre d'aquesta publicació, s'ha confirmat. La con-
xorxa tácita entre Panticatalanisme ferotge d'Antonio
Alemany i els comunistes espanyols que, dissortada-
ment, estan aferrats a la cúpula de la direcció del PSM,
és un fet que el propi Alemany ha confirmat amb
escreix quan ha dit: Ha hecho bien el PSM des-
mareándose de fanáticos como los de la revista
S'Arenal. Y ha hecho bien porque ciertas concomitan-
cias resultaban inquietantes. (...) No le conviene al
nacionalismo estos indeseables compañeros (D16
19.XL1991). El brutal atac, que reproduïm en aquest ex-
gmplar, de la Comissió Executiva del PSM contra
S'ARENAL ha estat objecte d'una freda anàlisi que ens
ha omplit de satisfacció. Per part nostra, benvingut sigui
el debat i com més espectacular, intens i llampant mil-
lor. A la fi! Enhorabona! Ara Anam! Mirau que ens
costat arribar fins aquí i rompre aigües! Cal aprofundir
i accelerar la controvèrsia a pit descobert perquè la
societat mallorquina, está vist, fa més via que alguns
polítics ancorats encara en el post-franquisme. Anem,
doncs a assaborir, mastegada a mastegada, el plaer ex-
cels que reporta la dialèctica fulgurant de les idees i la
llibertat de llenguatge. En essència, la primera part del
Pacte del diable es referia a una documentada
demostració sobre la curiosa coincidència entre Morro i
Serra, per una banda, i Alemany, per l'altra. Doncs bé,
la línia d'atac d'aquestes dues bandes contra
S'ARENAL i contra Jaume Sastre és IDENTICA:
racisme, agressivitat, irracionalitat, extrema dreta,
col.laboracionisme amb el PP, falsedats...

A veure, pot acusar-se l'article de Sastre d'ir-
racional? Pot dir-se que menteix? De cap manera! Si
d'alguna cosa peca el nostre col.laborador és d'oferir
sempre una allau immensa de proves documen-
tadíssimes i d'un exagerat rigor. No hi ha mentider més
gran que aquell que acusa de mentider un altre sense
demostració. Per tant, aquí ja hi va la primera: la comis-
sió executiva del PSM, en tant que no aporti proves
sobre les falsedats, MENTEIX. Quant a la irracionalitat
és una opinió que, fms i tot entre els afiliats del PSM,
trobarà molts pocs qui la comparteixin.

Agressivitat i violència? No només des de les pàgines
de S'ARENAL s'ha descartat la via de les armes per tal
d'aconseguir la indepéndencia en un context democràtic
europeu, sinó que s'han denunciat les incitacions soter-
rades a utilitzar la violència com a mètode i, per des-
comptat, es va acusar Antonio Alemany de responsable

moral de l'atemptat contra TV3 amb proves prou ir-
refutables. En canvi, cap de les acusacions que ha rebut
ara S'ARENAL está argumentada amb la més mínima
prova o testimoni allunyat del que són simples
suposicions o, molt pitjor, deliberades intoxicacions. Per
exemple, el PSM i Alemany afirmen que la nostra revis-
ta está dins l'en-bita del PP, partit que, segons ells afir-
men, no és criticat per la nostra publicació. Fals tot!

No hauríem de donar proves de la nostra innocència
quan ells no en donen cap de les acusacions, però
perquè quedi dar qui menteix (i com!) informarem que
la revista S'ARENAL és possible, únicament,  gràcies
als lectors (som en camí dels dos mil subscriptors) i els
nombrosos anunciants, és a dir, gràcies al públic. És
que el PSM voldria un butlletí de "partit"? Es que

Alemany voldria poder demostrar que és un producte
institucional? Dones no. No els donarem aquest gust.
S'ARENAL viu en un estat perfecte de salut, gràcies a
allò que s'anomena "societat civil" i, més clarament, das-
ses populars, les mateixes "classes populars" amb les
quals agradaria connectar els qui ens acusen. Per?), ¿no
han estudiat els ortodoxos del PSM i Alemany, per quin
motiu hi ha tanta publicitat a S'ARENAL? Doncs, els
ho haurem de dir: PERQUE S'ARENAL VEN I FA
VENDRE! Senzillament, perquè és un mitjà d'impacte,
vitenc, polèmic, fresc, amb humor corrossiu, atrevit, lbs
i tot insolent, que diu veritats com punys que el nostre
poble fa segles que du endarrer de veure escrites
damunt un paper. Per això interessa comercialment.
Perquè se'n parla i és motiu constant d'actualitat.
Aquest és la raó del seu èxit creixent. ¿O és que creuen
que la línia de S'ARENAL ha d'esser forçat compartida
per tots els qui escriuen o s'hi anuncien? Ca barred Mai
de mai! Però, per sort, els empresaris i comerciants,
petites i mitjanes empreses que s'hi anuncien, són prou
vius com per veure que avui sortir damunt les planes de
S'ARENAL és un prestigi, és un honor i, el més impor-
tant: és una inversió rendible!

Els atacs d'Alemany han insistit especialment sobre
si el President Gabriel Canyelles "donava supon" a la
nostra publicació, tot perquè al número especial dels
primers deu anys de la publicació (gener 1991) hi havia
un escrit de felicitació. Empès per la desesperació,
Alemany ha arribat a presentar per aquest fet el Presi-
dent del Govern Balear com a "sospitós de terrorisme".
Però novament el domini fose de les mentides amagava
dues coses. Una, la felicitació, un acte protocolari de
cortesia (que nosaltres agraïm venint d'on ve), és, si fa
no fa, la mateixa que el President ha enviat fa poc i per
motius similars a la revista de Lloseta. La segona dolen-
tia destapada és l'oblit curiós que precisament en aquell
número commemoratiu dels deu anys, hi havia una
página signada per Ramon Aguiló, com a Batle de
Palma, i una altra per Joan Monserrat, com a Batle de
Llucmajor i, ambdós del PSOE. Avui els dos ajunta-
ments citats són en mans del PP i NATURALMENT
els farem el mateix cas i, informativament, els donarem
el tractament que la seva funció es mereixi. Però encara
no hem tancat el tema. No badam gens, no. Dia 19 de
novembre, EL DIA 16, publicava un reportatge sobre la
publicitat institucional realitzada pel Govern Balear tres
mesos abans de les eleccions. Es destaca sobre un total
de setanta-nou milions, les cent trenta-tres mil nou-cen-
tes vint-i-nou pessetones que es varen posar en anuncis
a S'ARENAL. És a dir, un 0'16%. Curiosament el
reportatge silencia la partida que va esser destinada a la
premsa forastera de Palma i, en concret, a EL DIA 16.
Però, el nostre servici de documentació, ha estudiat la
publicitat del D16 i hem vist, nítidament, com aquesta
bàsicament és forastera, té un reduidíssim percentatge
d'anuncis d'empreses autòctones i gairebé tot es redueix
a empreses Obligues estatals espanyoles, o sia, els mal-
lorquins contribuïm amb els nostres imposts a mantenir
un individu de baixa estofa com Alemany: Telefónica
(25-X), Iberia (5-X), Endesa (14-X), Cadena Ser (30-
IX), Fondos del Tesoro (3-X), Administración de Jus-
ticia en Baleares (25-IX), Consejería de Turismo fk Cas-
tilla-La Mancha (3-X), Junta de Andalucía (29 - IX),
Tabacalera (29.IX), Lotería Nacional (29-IX),
Asociación Española contra el Cáncer (10-X), Renfe

(30.IX), Puerto Portals (10-X), Comunidad de 111¿
(29-IX), UGT (6-X), Dirección General de Tráfico
X), a més de les Institucions Públiques de Bal
(Govern, Conselleries, CIM, Ajuntaments, UIB...).
subvenciona EL DIA 16 de Baleares? El fet que c
libre que editaren dia 27-X, amb motiu dels seus
anys d'existència, es public.ás una felicitació del
d'Espanya, vol dir això que estan subvencionats i
ordres dels borbons? ¿Com així Alemany no ha w
comptar en el llibre citat les NOU  pàgines de publi
del Govern Balear, UNA del CIM, TRES de l'Ajt
ment de Palma i d'altres dels Ajuntaments de Man:
Llucmajor, sa Pobla, Deià, Sant Llorenç...?

I una cosa més sobre el tema " finances", si la Lh
Norrnaliació Lingüística (1986) dóna com a deure
Govern la promoció de la premsa en català, artich
1.- Els poders públics de la Comunitat Autón
donaran suport econòmic als mitjans de comunic
que emprin la llengua catalana de forma habitual
Les mesures de suport econòmic i material que ac
el Govern de la Comunitat Autónoma de les
Balears per fomentar els mitjans de comunicació
emprin la llengua pròpia de les Illes Balears s
d'aplicar amb criteris objectius i sense
criminacions, dins les previsions pressupostà
troba incorrecte el PSM que les institucions publi
anuncis a S'ARENAL? Els sap greu? Qué han pc
el cap o qué? Com és que no diuen de cap
foraster de ciutat que está "subvencionat" pel PI
publicitàriament, en són molt més beneficiats? 1
quin motiu deu esser que mai no han fet un comur
des de la comissió executiva, per denunciar les "a,
sions" a les quals s'han vist sotmesos a mans d'indi)
de la catadura "perrodística" d'un J.J., d'un Ferret,
Alemany, Torres Blasco etc? També des de la Funt
Emili Darder, mimética, Sebastià Serra ha malrr
l'honorable nom de qui va esser batle de Palma
Esquerra Republicana, i, al.leluia!, per primera ve
en més de deu anys s'ha dignat a remetre un esc
S'ARENAL quan, abans de les eleccions no va tr
temps per esser entrevistat per la nostra publicacie

contrapartida, tot Mallorca i especialment la milit
de base del PSM, ha de saber que Sebastià Serra
obsequis de Nadal (botelletes de vi cabemet sauvig
xampany) a sicaris impresentables dels diaris
(José Jaume entre d'altres). Hala, iclb! Qué us p
aquest brutor? ¿Des de quan un diputat com Serra
al servei de determinats interessos periodístics foras

I, de nou, atacs desesperats i sense fonameni
director de S'ARENAL era franquista quan
Maten Joan i Florit milita en el PSM de quan
era PSI (1976). ¿Com s'atreveix Alemany a a
Mateu Joan de franquista quan ell és un defensor p
de la División Azul? ¿Per quin motiu no reve
procedència marxista-leninista dels seus socis de
Mateu Morro, per exemple? ¿Com així no ha a
mai la pertinença temps enrera de Serra a l'Opus
Si vol fi donarem una llista de personatges de to
partits polítics perquè analitzi la seva trajectòria.
ho farem amb el seu estil insidiós propi de tipus co
que tiren la pedra i amaguen la mà: Al parecer el
tor de la revista ultracatalanista S'ARENAL tien

•
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perro que, según su dueño, solo mossega a forasters o
Parece ser que el director-propietario de la revista
S'ARENAL es un converso, o Al parecer, esta revista
surge de la confluencia de este antiguo militante del PSM
y un grupo de empresarios de El Arenal, la mayoría
militantes o votantes del PP, partido que nunca es
atacado.

Una vegada més l'han pifiada tant Alemany com els
qui darrera darrera, Climent Picornell, han empès el
PSM ha cometre l'error històric del comunicat. Efectiva-
ment el PP ha estat alabat quan consideram que ha fet
les coses bé i criticat quan no ho ha fet. Difícilment pot
dir-se de S'ARENAL que va néixer subvencionat pel
PP perquè, quan vá néixer (desembre 1979) el PP en-
cara no existia. Quant a la manca de crítica, és fals.
Només com exemple llegiu les Mossegades de Jaume
Sastre núms. 11, 22, 45, 72, 81, 83, 88, 92, etc. o les
Espipellades de dia 15 d'agost últim: L'Ajuntament de
Llucmajor ha canviat de cap a peus. Tota la feina de
normalització lingüística que s'havia fet els darrers
anys se n'ha anat en norris. Una mostra més de la cas-
tellanització progressiva d'aquest ajuntament n'és el
"Programa de Fiestas Populares" de les dues badies. De
les 36 pàgines d'aquest programa, només la salutació
del batle és en català. El regidor de Cultura de Lluc-
major ens va fer mentiders a l'entrevista que li férem
fa un parell de números d'aquest periòdic, ja que tot el
que deia de normalització, pel que sembla, ens ho va
dir per rentar-nos la cara. El grup PP-UM de  Lluc-
major sabrá ben prest que costa un partit frontissa,
perquè en lloc de comandar ells es fa tot el que diuen
els d'ASI. El batle de Llucmajor hauria de tenir en com-
pte el refranyer quan diu: "Qui sembra vents, recull
tempestes".

Més coincidències Alemany - PSM? La iteració
d'aquests en els qualificatius: barroer (tres vegades), ir-
racional (tres més), mentides i falsedats (afirmació sense
proves. Acusacions graduades: el PSM acusa Sastre d'ex-
trema dreta europea (?), Alemany de feixisme (l'ase va
Ir al porc orellut). El qualificatiu racisme és, també
sense proves, una pura afirmació. Però tot es desemmas-
cara sol: el PSM ha rebut per part de S'ARENAL un
tracte a favor com cap altre partit polític. S'han entrevis-
tat els seus liders (Mateu Morro, Cecili Buele, Maca
Garcias...), en alguns casos fins i tot a petició seva (Pere
Sampol i Hilari de Cara). Sempre han tingut les portes
obertes per publicar les col.laboracions que consideras-
sin (i així ho han fet Antoni Llabrés, Pere Sampol, An-

toni Rodríguez...) o per mantenir debats oberts amb per-
sones discrepants (Rafel Crespí, Roger Gotarrodona...).
En aquests darrers mesos, el PSM ha merescut de
S'ARENAL dos titulars elogiosos de portada, per la
moció d'autodeterminació aprovada per l'Ajuntament
de Llubí, un, i l'altre per la promesa al Parlament: Ens
treim el capell davant els cinc parlamentaris del PSM
que prometeren acatar l'Estatut d'Autonomia "sense
renunciar al dret d'autodeterminació del nostre poble".
Felicitam especialment Mateu Morro i Mareé, batle de
Santa Maria i portaveu del Grup Parlamentari del
PSM per la seva valentia en prendre aquesta decisió.
Está comprovat que la por, en haver-la vista no és res i
que quan els nostres polítics saben que tenen al dar-
rera els seus intel.lectuals 1 el seu poble, poden fer
grans coses. Endavant, companys del PSM. Mallorca,
totes les illes, estan o estaran al vostre costat. A la
fotografia, Maten Morro, a l'hora d'emetre el seu vot
(15.V11.1991, núm. 222, primera página). On és, doncs,
la intolerància? I l'agressivitat irracional? I els atacs
forassenyats? I la grolleria? I la desqualificació fácil i
gratuita? I el fanatisme inquisitorial? I el cónser-
vadorisme xenòfob de l'extrema dreta europea? Els
líders del PSM, a part d' esser uns ineptes i uns incom-
petents de cal déu, han demostrat tenir una  memòria
molt fluixa. Cap d'ells, amb documents a la  mà, no
podrá negar que cada vegada que han fet una passa cap
a la independència, nosaltres hem estat al seu costat i
els hem donat una ditada de mel. De la mateixa
manera, cada vegada que han fet una passa enrera i
s'han acostat a les tesis d'Alemany no ens hem estat ni
ens estarem de criticar-los-ho durament.

Amb aquest comunicat, la comissió executiva ha
posat en evidència el tarannà estalinista que tem el
debat i la llibertat d'expressió. Nosaltres sabem que a
curt termini la crítica emprenya i irrita; a la llarga,
emperò, enforteix un projecte. Serra i Morro, lluny de
sentir-se ofesos en la seva dignitat i estripar-se hipócrita-
ment les vestidures per la controvèrsia, l'haurien d'en-
tendre com un senyal de vitalitat i de bona salut. La
crítica fonamentada, per molt brutal que sigui, és un
signe de llibertat i un revulsiu que enforteix el vigor
nacional. Ara s'ha demostrat que Morro i Serra accep-
ten la crítica, el sarcasme, la mordacitat sempre i quan
no els arribin els esquitxos; quan els toquen però de
prop es posen histèrics, perden la xaveta i diuen autènti-
ques barbaritats com la de sostenir que amb els atacs
forassenyats d'en Jaume Sastre s'introdueixen concep-

cions antidemocrátiques, irracionals i agressives, gens
positives per a la recuperació de la nostra identitat
nacional i de la sobirania política. Ara s'ha vist com el
menor retret irrita la seva sensibilitat. La dissidència els
posa els nirvis de punta. La broma més lleugera que tin-
gui algun fonament de veritat, els sulfura una cosa gros-
sa, els fa proferir amenaces de dur-nos als jutjats, d'in-
tentar represaliar-nos en el lloc de treball, d'acusar-nos,
en definitiva, d'irracionals amb la qual cosa se'ns con-
demna al Gulag de les idees i als camps de con-
centració del pensament. L'anàlisi del contingut i de
l'estil del comunicat del PSM, demostra que está redac-
tat en un rampell de cólera: afirmacions rotundes,
desquilificacions reiterades però mai no provades ni
documentades. Per exemple, ens han acusat d'inventar
faccions en el si del partit. ¿Com així l'executiva del
PSM no ha acusat la revista EL TEMPS quan dia 21
d'octubre (pág. 16) ha afirmat que dins el partit hi havia
un sector independentista partidari de confluir
estratègicament amb ERC? Quo vadis PSM? O, millor
dit, on volen dur-te els aliats d'Alemany? Pobre PSM!
Qué será de tu, si continues en les mans inhàbils de qui
estás? Quin futur t'aguarda amb aquests Hoscos que
tens com a dirigents? El més elemental sentit de la
precaució i serenitat política hauria aconsellat esperar
la publicació completa del Pacte del diable i un cop pas-
sats uns dies de flemática reflexió, fer-ne un valoració
tan rotunda i contundent com es vulgui. Han fet res
d'això? Podeu pensar! Se'ls ha encomanat la febre
histérica i amb els morros embarbollats han començat a
desbarrar com a criatures enfollides. Senyors dirigents
del PSM! Permeteu-nos un humilíssim consell: la
propera vegada que vulgueu parlar de S'ARENAL,
preneu-vos abans un lenitiu, una copeta estomacal, o, si
així us ve de gust, una tassa d'herballuisa amb una cul-
ledereta d'aigua del Carme. Ben segur que de fer-ho,
d'ara endavant, no ficareu la pota d'una manera tan
grotesca com acabau de fer! Ai, al.lotets! Sabeu que hi
estau de verds i de grenyals! Encara heu d'aprendre
moltes coses i us en podem donar amb un cullerot!

I això no és tot. Encara hi ha una constatació terrible
en la credibilitat futura del PSM (si no és subsanat en
públic el seu comunicat): mai de mai les paraules d'un
col.laborador nostre han pogut esser utilitzades per
Espanya per anar contra el PSM. Mai les crítiques que
s'han fet a determinades persones del PSM han estat

• • •
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La catalanitat de
les Mallorquesreproduïdes o manipulades pels diaris forasters de

ciutat. La raó és molt simple: S'ARENAL té com a
enemic l'espanyolisme. Resulta difícil poder treure de
context un escrit sense que Espanya i els forasters no en
surtin més perjudicats. En canvi, ja s'ha vist, les
paraules del PSM contra S'ARENAL i contra Jaume
Sastre han donat corda a Alemany i els ha utilitzades
totd'una.

Certament l'article de Bernal Joan que dia 1 d'agost
de 1990, sota el títol Nacionalisme a Mallorca, els
esquemes d'una església, publicà S'ARENAL és d'una
innegable vigencia. Tot allò que no és "dins" l'església
parroquial (el PSM) és acusat d'heretgia i condemnat al
foc (la Crida, MDT, ERC, Catalunya Lliure,  Macià
Manera, S'ARENAL, Aplec...) mentre, cínicament,
voten fer creure que són els altres els qui divideixen el
nacionalisme. Però ara ja és ben ciar tot. L'estalinisme
vol silenciar la dissidència. Matar, no només el portador
de la notícia, sinó les idees. I fer-ho no des del debat,
no des de la confrontació ideológica i la dialèctica im-
inersa en la llibertat d'expressió, sinó des de la
depuració, des de la condemna i l'acusació sense
proves. Tanmateix Serra, Morro, Picornell... no s'han
errat tant mai!

HO FEIM SABER A TOT DEU!

S'ARENAL DE MALLORCA no vacil.la! Enmig
del tràngol tempestuós en qué ens trobam sabem molt
bé el que volem i quines passes s'han de fer per acon-
seguir-ho. El nostre pols no tremola i duim la nau ben
emproada cap a l'objectiu que ens hem proposat: la in-
dependencia d'uns Palos Catalans confederats dins els
Estats Units d'Europa. QUI NO ES CANSA, SEMPRE
ARRIBA A PORT! És vera que cal aprendre a orsejar
perquè dins la mar és impossible anar sempre rectilinis.
Ara bé, no fotem! NO FOTEM! Ja en poden venir de
temporals, turbonades, galernes, tifons, caps de fibló,
ventades, trombes d'aigua, huracans, llamps i trons de
llevant o de ponent, de tramuntana o de mitjorn, és
igual, és igual! Tot, tot ho passarem pel glavi flamejant
de la paraula escrita, peti qui peti, caigui qui caigui.
Com ja vàrem dir en una altra ocasió: Nosaltres estam
fermament convençuts que lluitar per la independència
de la nostra terra és una causa noble que mereix esser
defensada fins al més suprem dels sacrificis. Ara ja ho
advertim: no afluixarem! Ens poden dur a la presó,
davant el jutge, el rei, el papa o Maria Santíssima; no
afluixarem! N'estam farts, n'estam fins a la coroneta,
en tenim el budellam ple de xusma i de funcionaris
colonials que ens trepitgen dins ca nostra. El poble
mallorquí té molta resistència i abans d'aixecar el cul
aguanta m'es que un mul de fer feina. Ara bé, Alerta! A-
L-E-R-T-A! Que no confonguin mai els forasters aques-
ta capácitat de resistència amb covardia. Que no ho
facin perquè la sang de lo Tort Ballester encara és
calenta i tot mallorquí du un Joanot Colom dins les
yenes.

Massa sovint sentim a dir que l'independentisme no
té tradició a Mallorca, que és cosa de fa quatre dies.
Això lleva força a la legitimitat de la nostra lluita. A
Mallorca, i a tota Catalunya, l'independentisme va
néixer l'endemà de l'ocupació espanyola (francesa al
nord).

Després de perdre la guerra contra Espanya (1707-
1715) començà a organitzar-se la resistencia catalana a
Mallorca, amb insurreccions populars i bandolerisme.
L'any 1760 els diputats de Barcelona, Mallorca,
Valencia i Saragossa presentaren un memorial a les
Corts espanyoles on reivindicaven la llibertat nacional

que ens havien segrestat. El 1808 es creà la Junta
Suprema de Catalunya, València i les Balears. L'any
1835 la Junta Provisional Superior Governativa de
Catalunya proposà la restauració de la Confederació
Catalano-Aragonesa.

Dies 25 i 26 de maig del 1869 els Comités
Republicans de la Catalunya Gran sud-pirinenca signen
el Pacte de Tortosa sota la direcció de Vicent Almirall.
Amb aquest Pacte, que té també el suport del Comité
Republicà d'Aragó, decideixen el projecte de res-
tauració de la Confederació Catalano-Aragonesa.

A Mallorca, l'any 1870, es constitueix el Comitè de
l'Estat Balear (del Partit Republicà Balear). El març
del 1873 una representació de la Diputació Balear es
traslladà a Barcelona amb la intenció de proclamar
l'Estat Balear al mateix temps que donaven suport a l'in-
tent de creació de l'Estat Català. Fins i tot el febrer
d'aquest mateix any hi ha una temptativa frustrada de
crear un Estat Valenciá-Balear.

El 1883, al Segon Congrés Catalanista es va prendre
l'acord de no militar ni col.laborar amb els partits
espanyols. L'any 1906 el Govern d'Espanya aprovà la
Llei de Jurisdiccions per a reprimir els "delictes" contra
la unitat de l'Estat espanyol. Contra aquesta Ilei nasqué
Solidaritat Catalana, amb implantació a Mallorca.

Dins aquest context es mou Pere Oliver i Domenge,
que va néixer l'any 1886 a Ciutat i que fou Batlle de
Felanitx durant la Segona República espanyola. Pere
Oliver i Domenge, l'apotecari Barceló, va escriure, ara
fa 75 anys, La catalanitat de les Mallorques, quinze anys
abans que un altre mallorquí Antoni Md Sbert, fundás
Esquerra Republicana de Catalunya amb Francesc
Macià i Lluís Companys.

Pere Oliver i Domenge coneixia la nostra història i
denunciava el fet que l'alienació del nostre poble
començava a l'escota amb la tergiversació espanyola de
fets històrics: Dels estats catalans: Mallorca, València,
Catalunya, en feu regiones hermanas i les esbocinà en
provincias bo i llençant per mitjà de l'escola la cap-
ciosa definició pregonament pertorbadora: las regiones
responden a los antiguos reinos españoles.

L'apotecari Barceló no creia en el tòpic de la in-
amobilitat de les fronteres i era conscient de Par-
tificiosnat dels estats moderns: La quasi totalitat dels
grans estats moderns en són exemples bategants
dolorosos: Austria-Hongria, Alemanya, Rússia,
Anglaterra, Espanya... no tenen veritable valor social.

,,biològica, són només noms convencionals de regions
geogràfiques, divisions polítiques i administratives con-

vingudes i MUTABLES.

Pere Oliver i Domenge era INDEPENDENTISTA,
reclamava un estat propi per al nostre país, i ho feia
amb el total convenciment de la viabilitat de la inde-
pendencia: Volem que la Pàtria ascendeixi sempre,
camí de les lliberacions, vers la nació, vers l'ESTAT,

vers la justícia, vers la directa intervenció de
Catalunya al món. (...) És, doncs, Catalunya, una
nacionalitat; será una nació, un ESTAT. (...)
Catalunya, comunitat natural, pàtria dels catalans,
s'afirmarà en el futur i la nació-ESTAT català será el
nostre triomf i el triomf del poble Mire.

El qui fou batlle de Felanitx rebutjava el
regionalisme, moltes vegades emmascarat de fals
nacionalisme: Sabut és que, a Mallorca, l'home cons-
cient de l'esser nacional, es diu catalanista, i l'anti-
catalá, mallorquinista: és un regionalista de sopes i
ensaimades i copeos cantats en castellà.

Pere Oliver i Domenge tenia ben clars els límits de la
nostra nació: La nacionalitat catalana no es limita al
Principat de Catalunya; s'estén, a més, per les terres
del Rosselló, Cerdanya i Conflent; per les contrades de
la Ribagorça i el Pallars; per les muntanyes lliures
d'Andorra; pels vergers de la València, i per les blaves

assoleiades illes Balears.

Pere Oliver i Domenge, apotecari de Felanitx, par -
ticipà en l'organització del Partit d'Acció Republicana
(1932), fou membre del Consell regional d'Esquerra
Republicana Balear (1934), havia col.laborat a La Veu
de Mallorca (1917) i era soci fundador de l'Associació
per la Cultura de Mallorca (1923). També collaborá a
La Nostra Terra i a República. Fou batlle de Felanitx i
va patir repressió de la segona guerra colonial
espanyola contra Catalunya (1936-1939), va poder fugir
d'una mort segura i s'exilià a les Filipines. Als anys
seixanta va poder tornar i morí a Felanitx l'any 1968. Es
autor de La Catalanitat de les Mallorques (1916) i de
Joanot Colom i Cifre. Instador del Poble (1923).

El discurs de Pere Oliver i Domenge és totalment
vigent, res no ha canviat. Els qui coneixem la nostra
història seguim veient com les escoles segueixen en-
senyant mentides als nostres fills per tal que no
sàpiguen que Mallorca és Catalunya, perquè vegin com
un fet natural la pertinença de Catalunya a Espanya,
perquè ignorin que a l'altra banda dels Pirineus, França
ocupa un tros del nostre país.

Encara avui hi ha mallorquinistes que pretenen
legitimar el seu discurs anomenant-lo nacionalista, i
amb això perpetuar l'irracional esquarterament del
nostre territori nacional.

Com que encara n'hi ha que ens volen fer creure que
les fronteres són immutables i que els límits de la nostra
nació no són els que són. I com que massa sovint sentim
a dir que l'independentisme no té tradició a Mallorca,
que és cosa de fa quatre dies, cal recuperar Pere Oliver
i Domenge, cal recuperar La catalanitat de les Mallor-
ques. És ben hora de conèixer la nostra història, és ben
hora de reeditar La Catalanitat de les Mallorques.

Jaume Oliver i Adrover
Desembre de 1991.
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La Plataforma, la perplexitat
Allò que demana la Plataforma representa, sens

dubte, una millora respecte de la situació actual. Que jo
no estigui d'acord amb les limitacions que s'autoimposen
no em priva de desitjar-los èxits i de considerar
saludable manifestar la rabia que produeix l'atracament
continuat que practica impunement el govern de Madrid
a les nostres illes. Aquestes coses no s'han de guardar dins
el gavatx.

Dit això, he de confessar que els arguments, les
circumstàncies i el moment de la Plataforma m'omplen
de perplexitat.

Per començar, és una evidencia que només hi ha dues
vies per aconseguir pessetes de Madrid: ser espanyol de
primera com els andalusos o, si ho són de segona,
amenaçar de deixar-ho de ser, com fan els bascs. Bé, idó,
els de la Plataforma demanen més competències i
recursos posant davant davant la seva espanyolitat
indiscutible. Es impossible que amb aquests romanços
encortin Madrid, que, al cap i a la fi, qualificava de
províncies espanyoles les terres de Guinea o del Sahara,
en treia tant com podia i, quan s'acabava el negoci

Comunicat d ' aplec
APLEC (Associació de lem rompre amb Espanya.

professors en llengua ca- Som independentistes i
talana) s'adhereix públi- així ho proclamarn. a cara
cament a la campanya VO- descoberta. Això no és
LEM COMANDAR A CA NOS- obstacle, emperò, perquè
TRA. Tot i que al manifest no reconeguem que apro-
de l'esmentada campanya fundir en l'autonomia és
es renuncia explícitament una passa més dins el pro-
al dret a l'autodetermina- cés gradual cap a la des-
ció i a la independencia colonització i la indepen-
dels pobles, APLEC consi-  dencia.
dera que tot allò que pro-
posi augmentar les quotes
	

APLEC
d'autogovern és bo per a la

	
Palma, 4 de novembre de 1991

nostra terra. Nosaltres yo-

oros són trumfos--, se n'anava sense que, rara asiúcia,
en quedassin gens afectades la indissoluble unitat de la
patria i la seva integritat territorial. A diferécia dels
castellans (espanyols de primeríssima), els menorquins
saben per experiencia que la condició d'espanyol (o de
francés, o de britànic) és precaria i canviant, i no depèn
dels seus interessos ni de la seva voluntat, sinó que és
moneda de canvi dels governants de la capital. No he
pogut observar cap circumstancia tendent a fer pensar
que el govern actual (qué se n'ha fet, de les seves
promeses al FrontPolisari?) sigui d'una altra pasta:
només fará cas d'allò que posi en perill la mamella que
ens xucla. Ni tan sols l'aspiració a fer evolucionar l'estat
de les autonomies amb criteris confederals no pot, perqué
és increïble, pressionar el govern central si considera la
biografia personal dels promotors de la Plataforma: cap
d'ells no estima convenient dotar d'estat propi la nostra
comunitat autónoma, condició que és necessària per
constituir una confederació d'estats. Ca barret! I si algú
pensava el contrari, Forteza Rei es va encarregar de
deixar les coses al seu lloc: no es mouran de dins la
Constitució (?).

Un altre motiu de perplexitat el vaig trobar en l'acte
del Principal. Deixem de banda la fina dialéctica de Tomeu
Penya, que vol "més doblers i més dones" (na Matilde
Fernández, ja ho val, deu estar en camí). Alió que no puc
passar per alt és que l'Obra Cultural Balear, la institució
que tutela la Campanya de Normalització Lingüística, doni
exemple organitzant en bilingüe un acte públic en
defensa de la nostra identitat. I que no em véngui ningú
a dir que el pobre Robredo va haver de sentit xiulets pel
seu discurs en castellà; per aquesta regla de tres, que
convidin en Blas Pifiar i encara faran més pedagogia.

Més perplexitat em produeix que, per fer costat a la
Plataforma, els nacionalistes de Mallorca s'hagin des-
marcat de la federació marxista que formen amb el PSM

de Menorca i l'ENE d'Eivissa. Després de tants d'anys
d'esment a no coincidir amb el regionalisme  dretà però
digne d'UM, ara no estan gens estugosos del blaverisme
de Miguel Pasqual i seu intent de País Balear. Contra el

PP qualsevol aliat és bo. "Contra la majoria absoluta del
PP impulsarem les mobilitzacions al carrer", va ame-
naçar (i ho ha complit) Mateu Morro, a qui aparentment
les majories absolutes del PSOE no han posat mai nerviós.

Per contrast, el PP, que sí que hauria de coincidir de
ple amb el Manifest de la Plataforma i que adherint-s'hi
desactivava tot alió que té d'intent de conformar una
alternativa hostil, en canvi, no ha sabut nedar i guardar
la roba per mor de les promeses de mal pagador que li
ha fet el PSOE. Probablement el PP balear, renunciant fins
i tot a seguir la línia oficial del seu partit ("aconseguir
que l'ampliació de competències s'incorpori al marc
estatutari de cada comunitat autónoma, mitjançant la
corresponent reforma dels seus estatuts", segons J.
Fernández Díaz), per haver confin massa en el nou clima
de Madrid, evidenciará la seva ingenuïtat. A Madrid no
canvien mai de clima si no els duen a la barra.

Per primera vegada la societat balear ha deixat
aïllats el PP i el PSOE, diuen des de la Plataforma. Aquesta
pretensió em deixa, finalment, tan perplex com aquell
famós titular de la premsa británica quan descrivia així
les conseqüències d'una forta tempesta al canal de la
Mànega: "El continent está aïllat."

Joan Mir

Si estava pensant transformar aquesta paret en un
espal útil I agradable, passi per MASSIS I demani
les seves llibreries a mida. Se'n durà una sorpresa.
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Més unitat cap a la independència
El cap de setmana corresponent als dies 91 10 de

novembre s'ha celebrat a Eivissa una cimera de partits
nacionalistes del Principat de Catalunya i les illes Balears,
amb presencia de les següents organitzacions: Esquerra
Republicana de Catalunya (amb la presencia d'Angel
Colom, J. Aixalá i Joan Mir), el Partit Socialista de Mallorca
(representat per Bernat Agulló), l'Entesa Socialista i
Ecologista d'Eivissa (representada per Paula Guillem,
Antoni Orvay i Antoni Mari) i el Kol.lectiu Bassetja, de
Formentera, present perquè havia organitzat la primera
trobada en un col.loqui celebrat dins el marc de les Festes
de Santa Maria, l'estiu passat (representat per Xumeu

Mari i Vicent Ferrer). A mi mateix em va tocar la
coordinació de l'encontre,  perquè havia estat el mode-
rador del col.loqui estival.

D'aquest encontre, n'han sortit unes guantes inicia-
tives que, al meu entendre, mereixen la pena de ser
comentades:

1. Cal estructurar una candidatura catalana de cara
a les eleccions europees. Es necessari tenir la nostra
pròpia veu, en favor d'una futura Catalunya independent,
al Parlament europeu. Els representants d'ENE, de forma
molt especial, varen reconèixer el fracàs que ha cons-
tituït la candidatura Esquerra dels Pobles i es desmar-

"SA NOSTRA'
CAIXA DE BALEARS

caren de l'actuació de Juan Mari Bandrés. Avui dia, de
forma molt clara, es troben molt més en sintonia amb
l'Aliança Lliure Europea, formada per partits inde-
pendentistes de diverses nacions sense estat de l'Europa
occidental.

2. S'ha de dedicar de banda el regionalisme, en el
marc dels parlaments autonòmics. Allò que afecta a una
part de la nació ha de constituir materia  d'interès per a
la nació sencera. No es pot continuar mantenint les
comunitats mal anomenades autònomes com si es tractás
de compartiments estancs no interrelacionats entre ells.
En aquest setit es va apuntar també la necessitat de crear
un grup parlamentari català format pels diputats inde-
pendentistes dels tres parlaments regionals i una Assem-
blea de baties i regidors a nivell de tot Catalunya, de
Salses a Guardamar i de Fraga a Maó.

3. Es considera una necessitat imperiosa crear una
' estructura estable i unificada" que agrupi totes les

agrupacions polítiques que, fins ara de forma fragmen-
tària, persegueixen com a objectiu final la independencia
de Catalunya i la constitució de l'Estat Català, en el marc
dels Estats Units d'Europa.

4. El cas català transcendeix l'estructura estatal
espanyola i francesa. Cal internacionalitzar el conflicte i
cercar aliances en aquelles potencies europees que
actualment estan ajudant ales nacions que lluiten per la
seva sobirania. Es féu, en aquest sentit, especial esment
d'Alemanya i Austria com a hipotètics aliats dels catalans
en el nostre procés cap a la independencia nacional.

5. S'ha de fer incidencia pertot arreu en l'espoliació
económica que sofreix la nostra nació --a més
d'imperialisme lingüístic i cultural--, deixant clar que
aquesta espoliació va en prejudici dels nostres més
elementals interessos i que ens impedeix distribuir la
nostra solidaritat material de la manera que considerem
més oportuna. Els catalans, ¿per quins set sous hem de
ser més solidaris amb els castellans o els extremenys que
no, per exemple, amb els occitans o els calabresos?

Al llarg de l'encontre es realitzaren dues rodes de
premsa, el dissabte i el diumenge respectivament. El
tractament donat pels mitjans de comunicació d'Eivissa
a la notícia fou relativament  asèptic, amb tota una serie
de connotacions positives, en aquest sentit: es parla
d'independència, de colonialisme, d'Estat Català, etc en
un clima d'absoluta normalitat i amb aportació
d'arguments més racionals que no viscerals. Només
l'editorial de "La Prensa" del diumenge dia 10 deixa
entreveure clarament les orelles del llop, per damunt de
la pell del moltó. Es deia que l'independentisme era, a les
nostres illes, "una semilla en un campo estéril", i que
parlàvem català només perquè els nostres últims invasors
--després dels fenicis, púnics, romans, àrabs-- havien
estat els catalans (s'obviava, naturalment, que els últims
invasors són precisament els espanyols!) i que cultural-
ment tenim molt d'àrabs ("abans moros que catalans"?).
Amb la visceralitat apuntada, aquest diari es posava el
dogal al coll si s'apunyalava d'una manera calra i decidida
la seua pròpia credibilitat.

Una cinquantena de baties arreu del país, més de
set—cents regidors, unes sòlides relacions internacionals,
presencia en els processos i en la celebració final de la
independencia de les Repúbliques Bàltiques i d'Eslovénia
i Croácia (Colom arribava a Eivissa procedent de Zagreb),
un projecte clar de com ha de funcionar l'Estat  Català i
una classe dirigent disposada a prendre les regnes de la
nostra societat en procés cap a la independencia
nacional, pens que han de constituir una sólida  esperança
per al futur del nostre país.

Bernat Joan i Mari
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D es d'aquestes mateixes planes fa
poc temps repassàvem els nomena-
ments episcopals a Catalunya i

constatàvem que des del 1968 n'havien
estat dinou, dels quals setze eren de cata-
lans, dos de valencians i un de balear.

En canvi, a les illes Balears els nomena-
ments d'aquests darrers vint-i-cinc anys
han ignorat pràcticament els bisbes d'ori-
gen mallorquí, menorquí o eivissenc. Lle-
vat de monsenyor Moncadas, bisbe de
Menorca del 1969 al 1977, tots els altres
sis nomenaments han recaigut en quatre
valencians i dos catalans. I no podem
oblidar que el franquisme a la postguerra
va anar col.locant a Mallorca (fins al
1972) un bisbe valencia (Hervás), un de
basc (Enciso) i un d'andalús (Alvarez
Lara). Sortosament, encara en plena dic-
tadura, el 1972, fou nomenat, després de
moltes reclamacions del clergat mallor-
quí, un valencia atípic, Teodor Úbeda,
absolutament integrat a la vida, la llen-
gua, la cultura i la pastoral mallorquines.
Ha estat precisament monsenyor Ubeda
qui ha incorporat d'una manera decisiva
la llengua catalana a l'Església mallorqui-

na. Però des del 1947, amb la mort de Jo-
sep Miralles, Mallorca no té bisbe mallor-
quí.

A Menorca, el 1979 fou nomenat el
mallorquí Miguel Moncadas per a substi-
tuir el nonagenari bisbe Pasqual Masroig
(també mallorquí). Però el 1977 fou envi-
at a Solsona i arriba a Menorca el bisbe
Deig (catalá) fins que fa dos mesos ha es-
tat substituït —després d'una lamentable
sede vacante d'un any — pel també català
Francesc Ciuraneta.

Curiosament, a Eivissa, Nunciatura i
Roma des del 1976 han tingut preferencia
per tres valencians: Úbeda hi  anà d'auxi-

liar del mallorquí Planas i Muntaner i
després vingueren els altres dos valen-
cians: Egea i Ureña. Fa pocs dies que s'ha
sabut que monsenyor Manuel Ureña Pas-
tor, molt castellanitzat, ha estat elegit
bisbe d'Alcalá i per tant queda vacant la
seu d'Eivissa que sembla ser des de fa vint
anys una seu de pas.

Considerem que, després d'aquest  repàs
històric, no té cap sentit i pot semblar un
afront o una befa el fet que Mallorca,
Menorca i Eivissa no tinguin cap bisbe
illenc. Sortosament, insisteixo, monse-
nyor Ubeda és un mallorquí més i el seu
episcopat és, atesa la tónica de les Balears

en els darrers seixanta anys, força excep-
cional.

Vull subratIlar, de passada, que a l'Es-
tat espanyol (fora de Valencia) hi ha nou
bisbes valencians. Es veu que el País Va-
lencia és una pedrera abundosa per a
Nunciatura.

Finalment convé recordar la necessitat
que les Balears es puguin constituir en
una província eclesiástica autónoma, ja
que ara depenen de l'arquebisbat de Va-
lencia. És una qüestió que es va plantejar
en temps del Nunci Luigi Dadaglio, el
qual hi era molt favorable.

Val a dir que Catalunya, sense la cam-
panya de 1966 reclamant bisbes propis,
no n'hauria tingut gaires. I que en el cas
de les Balears, el clergat local i els matei-
xos fidels cristians, en general, no han es-
tat gaire amatents a reclamar el dret a te-
nir bisbes procedents de la mateixa comu-
nitat diocesana o de les veïnes. D'altra
banda, és un fet que subsidiàriament els
bisbes catalans sempre han tingut molt
bon acolliment a les tres illes balears.

Jordi Oms i Serchs és historiador

Els bisbes de les Balears
Jordi Homs i Serchs - Diari Avui

L'autor de l'article considera que s'ha de corregir el fet que els vint-i-cinc darrers
anys pràcticament no hi hagi hagut a les Illes bisbes d'origen mallorqui, menorqiú i
eivissenc. El clergat i els fidels locals haurien de reclamar el dret a tenir bisbes de la
mateixa comunitat diocesana.

an aconseguit posar-
me de mal humor.
Em refereixo al trac-
tament que estan do-
nant, donen i dona-
ran els diaris i revis-
tes de Madrid a les
reivindicacions inde-

pendentistes i al dret de l'autode-
terminació. Però aquest és un
tema polític, que no correspon a
aquestes pàgines. Fins que el set-
manari econòmic Mercado ha de-
dicat la portada del seu últim nú-
mero a demanar si és viable eco-
nòmicament la indepeñdéncia i a
contestar rodonament que no a
l'interior de la revista. La pregun-
ta va acompanyada d'una munió
de banderes catalanes i una de
basca, de manera que no es refe-
reix a la independència d'Espanya
o a la de Lituánia.

Trobo molt bé que es facin la
pregunta. I trobo molt bé que do-
nin la seva opinió, sigui quina si-
gui. El que no trobo gens bé és que
les cinc pàgines que van dedicades
al tema siguin més dignes d'una re-
vista d'estar per casa, que d'una re-
vista seriosa. Si volen parlar-ne que
en parlin, per() la seva análisi és
d'una pobresa total, mereixedora
d'un suspens al primer curs d'una

Facultat d'Econòmiques.
"Según los economistas consul-

tados", "los expertos aseguran"
—diuen— que la independència
suposaria l'exclusió de la Comuni-
tat Económica Europea, amb la
pèrdua dels ajuts comunitaris i una
davallada catastrófica de les expor-
tacions. El resultat seria l'incre-
ment de l'atur, la desindustrialitza-
ció i l'aillament internacional. Els
economistes consultats i els experts
estan dibuixant una nova Albània,
abans de l'obertura de les seves
fronteres.

L'aillament internacional és l'ú-
nica condició que cap país no pot
suportar. Ni Albània, ni la Unió
Soviética, ni Andorra. El cas de
Cuba n'és l'exemple més dramàtic
en l'actualitat i no crec que hi hagi
ningú al planeta que vulgui estar a
la pell dels cubans.

La dependència de Catalunya és

total, com ho és també la de l'Estat
espanyol. I no cal dir la dels Estats
Units, amb unes inversions enor-
mes procedents especialment de la
Gran Bretanya i del Japó. El Roc-
kefeller Center de Nova York és
dels japonesos; els magatzems Har-
rods de Londres, d'uns àrabs; els
cotxes Opel alemanys són dels ame-
ricans. No sé de qui será la Tour
Eiffel dintre d'uns anys.

Per altra part, si en aquest Estat
que ara en diuen Espanya i que
abans en deien més raonablement
les Espanyes, hi ha un poble que
se sent europeu i amic de viatjar
és el català. El Santiago y cierra
España no el vàrem inventar nos-

' altres. Els catalans hem estat co-
merciants des que vàrem néixer i
industrials des de fa dos-cents
anys. I sabem que les lleis del co-
merç i de la indústria moderna de-
manen cada cop més l'existència

de grans mercats. Els empresaris
catalans eren europeistes, fins i tot
quan sabien que l'entrada al Mer-
cat Comú els costaria la fábrica.

No es pot parlar d'un Estat aï-
llat, i tant fa que sigui gran com
petit. El que sí que es pot plante-
jar és si són més viables económi-
cament els petits o els grans. I
aquí accepto plenament la polémi-
ca. Business Week , la revista ame-
ricana, es feia ressò fa uns mesos
d'un treball fet per uns economistes
sobre l'evolució económica durant
els darrers anys dels Estats, segons
la importància del seu territori. La
conclusió era que havien crescut
més els Estats petits que els grans, i
que no tenia raó de ser l'opinió ge-
neralitzada que feia inviable l'apa-
rició de nous Estats. Ho deien
abans de produir-se els esdeveni-
ments polítics que tots coneixem als
països de l'Est d'Europa.

Quan et diuen que no es pot
viure aïllat , t'estan dient que no es
pot viure sense respirar. Però en
aquest cas, hi ha d'haver algú que
t'estigui escanyant i que no per-
meti que l'aire t'arribi als pul-
mons. Ara sí que ens posarem
d'acord: si t'escanyen, no es pot
viure. Perol, aquest no és un pro-
blema econòmic, sinó polític.

És viable econòmicament la independència?
Francesc Cabana - Diari Avui

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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Endarrera aquesta gent! (Barco!)
Quan una Societat ha viscut un periode històric

d'absoluta alienació com la que hem sofert els pobles
catalans, sotmesos al jou d'Espanya, sempre resten
qüestions pendents de resoldre que, sigui perquè el
discurs dominant no s'ha sabút capolar, sigui perquè no
s'han donades les característiques prèvies per fer un
debat seriós, es cronifiquen, es fosilitzen i, al capdavall,
esdevenen uns tòpics mals de vencer. Un d'aquests
aspectes és l'etiqueta de "racista" al crit de guerra illenc
(més dit i sentit a Mallorca): FORASTERS, BARCO DE
REJILLA!

Com que no ens ha de fer por, a l'hora de parlar-ne,
cap tema (i molt menys si estam segurs de no esser
racistes), crec d'especial interés aclarir a totes aquelles
ciutadanes i ciutadans que han donat per bona l'etiqueta
denunciada l'error majestuós on s'han vists immersos a
mans del dogmatisme espanyol.

En aquestes mateixes pagines de "S'Arenal", Baltasar
Llompart discernia amb diàfan magisteri entre el que era
racisme i el que era xenofòbia. Més erina de l'aclariment
de Llompart es respirava que el tema era espinós; una
d'aquelles qüestions tan summament delicades que solen
temptar l'equil.libri més arriscat quan hom vol plantejar
debat sobre temes tabú. L'acrobàcia és, indubtablement,
difícil però és, també, necessària quan s'està fomentant
un discurs fals i que preten, com sempre, criminalitzar
l'intent d'emancipació. Aquest és, i no cap altre, el "quid"
de la qüestió.

Efectivament, a poc, a poc, hem anat trencant, amb
eficacia i contundencia, tots els obstacles que ens han
sembrat els conquistadors i que per un equivocat sentit
del pragmatisme, del possibilisme i d'una hipotética
eficacia, convençuts nacionalistes no han volgut arra-
bassar d'arrel i sembrar de sal. Aquest estiu, hem pogut
constatar com hem descriminalitzat la paraula INDE-
PENDENCIA. S'ha fet des de la major naturalitat
òbviament (car d'altra forma era impossible), sense gens
ni mica de por. Les "Jornades per a la Independencia",
"S'Arenal de Mallorca", molt especialment les "Mosse-
gades" de Jaume Sastre i els articles de Bernat Joan, el
paper d'ERC respecte de Terra Lliure, el procés
d'alliberament d'alguns pobles d'Europa... són factors

DR. PERE GARAU 1 LLOMPART
ESPECIALISTA EN ACUPUNTURA

I MAGNETOTERÁPIA

Consulta: dilluns, dimecres i divendres, cita prèvia

TRACTAMENTS DE:

Stress, ansietat - Depresió	 Obessitat -
Tabaquisme Reumatismes Lumbáigies
Ciátiques - Cervicálgies	 Vertígens -
Frigidesa

MAR MENOR, 6 - TEL. 49 19 19

Carrer del Born, 11
Tel. 66 05 16
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positius que han fet anar endavant amples capes socials
i han motivat altres col.lectius (un exemple és la
Plataforma amb el manifest "Volem comandar ca nos-
tra") cap altres accions en direccions no  contràries. Ara
cal descriminalitzar l'orgull de voler esser qui som,
l'orgull de sentir-nos-hi. Cal descriminalitzar el crit de
llibertat dels pobles oprimits Cal descriminalitzar la
resposta de Mallorca al Decret de Nova Planta. Cal
descriminalitzat l'afronta del jou dels espanyols amb el
BARCO DE REJILLA.

Ningú no pot intentar confondre ni descontextualit-
zar fragments d'aquest escrit. Ningú tampoc no pot
"interpretar" el sentit exacte de "la intenció" del qui
crida. Allò que es diu "animus injuriandi" pertany, només,
a l'autor del crit. I és que pot utilitzar-se el pitjor dels
qualificatius "per fer gracia" i, en contrapartida, es pot
tirar a la cara una paraula inócua amb afanys de
destrossa. Pero, quedi clar, no valen excuses  fàcils. Cal
esser rigorosos i metòdics. No es pot afirmar sense un
ocult i sinistre objectiu manipulador que "Barco!" és un
crit contra els "pobres immigrants que tant han fet per
nosaltres". Quan es crida "Barco" no és contra un
andalús de Son Gotleu ni contra un senegalés dels
mercats de la Part Forana. Ben Iluny d'això com
demostraré.

En primer lloc cal definir el referent a qui va adreçat
el crit: "foraster". Qui és foraster? Ho és un valencia o
un gironí? Mai! Ho és un holandés o un austriac? Tampoc.
Ho són tots els qui parlen "espanyol"? No. no ho són un
cubà, una colombiana, un "americà" ("sudaca" és
expressió forastera i relativament recent). Aleshores, qui
són els forasters? Ben clar, com ja ho explica Alcover en
el seu temps: foraster és sinònim d'espanyol o, almenys,
del concepte popular del que eren els espanyols. I aquesta
accepció no és exclusiva de Mallorca. Encara al Delta del
Ebre s'anomena "foraster" als espanyols i, en desús,
moltes altres contrades catalanes mantenen el mateix
significat. I, tot i que en ell mateix el mot "foraster" no
suposa cap insult (mai cap mallorquí no es sentirá ferit
ni dolgut si, a Burgos o a Valladolid, li diuen "forastero"),
així s'ha utilitzat sempre. I és que, possiblement des del
mateix dia que es dicta el Decret de Nova Planta, ha tingut

una accepció peiorativa en tant que comportava l'espa-
nyolitat ("Sant Pere era espanyol /espanyol era Sant Pere
/i de tan espanyol que era /se va espanyar ell totsol",
"A Espanya hi ha un Ileó/ antic i fort de barram/ i som
molts qui l'engreixam/ amb ses gots de suor/ i amb sa
contribució/ de sang, força ji donam/ i si no mos
defensam/ matará sa Nació"). Recordem el "missatge als
mallorquins" que Antoni Maria Sbert i Massanet:  adreçà
des de Barcelona per radio: Mallorca, sang de catalans,
presonera de forasters que no t'estimen ni et coneixen
ni et volen més que perquè ets un castell de guerra! (...)
¿Algú pot trobar, encara avui, una definició millor per
Mallorca que la que, fa quasi cinquanta anys, dona aquell
mallorquí Ministre de Cultura de la Generalitat de

Catalunya: "presonera de forasters"? Qui consideraría
"racista" aquell fundador d'ERC?

Definit l'adjudicatari del crit, centrem l'argu-
mentació. Fixau-vos com, sempre, a tota la història de
les colonitzacions arriba allò que Fanon, el  teòric de
l'alliberament d'Argelia (ep! només fa trenta anys!),
anomena "el punt sense retorn". Es el punt quan el
colonitzador acusa al colonitzat de "racisme i xenofòbia"
i el volen fer sentir culpable. Es el punt quan els crits
defensius dels colonitzats són posats en solfa, fins i tot,
per alguns d'ells mateixos als quals volen induir a sentir-
s'hi, de racistes. Els colonitzadors, en canvi, poden
entrunyellar, des d'una hipotética legalitat lleis, com la
d'estrangeria, que estableixen categories als ciutadans i
que, objectivament, sí tenen components racistes.

Podríem dir, i hauríem de cercar l'excepció a la
norma per trobar equivocacions, que els racistes són
SEMPRE els opressors. Es quan veuen perillar l'hegemonia
i el domini sobre els pobles oprimits que acusen
d'agressivitat i racisme als colonitzats Els americans

acusaven de "racisme" als centre-americans que els
cridaven "Gringo bueno, gringo lejos". I grin-go, convé
recordar-ho és paraula espanyolitzada des d'un compost
anglés: GREEN (verd, el color dels uniformes dels forasters
que baixaven del nord) i GO (arruix! a casa!). Més encara,

• • •

MALLORQUINS!
A la nostra terra hi ha 17
emissores forasteres.

Aquestes emissores contribueixen
a la castellanització de Mallorca.
Aquestes emissores viuen
exclusivament de la publicitat
dels mallorquins.

MALLORQUINS!
Si no tenen publicitat moriran a
poc a poc.

No poseu publicitat a les
emissores forasteres.

És un suggeriment de l'APLEC
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Endarrera aquesta gent! (Barco!)
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el comandant Ernesto Guevara va substituir el "gringo
lejos" per "gringo muerto" com el seu segon crit (el
primer era més dur: "Patria o muerte, venceremos!") 1
malgrat això, ¿és que, per ventura, la comissió executiva
d'algun partit polític, de dretes ni que fos, qualificaria "El
Che" de "racista"?. Els francesos qualificaven de racistes
els argelins que cridaven "les francaises au mer". Si avui
ja ningú no veu racisme quan un vietnamita crida
"Yankee go home!", quin racisme hi deu haver quan un
mallorquí crida a un espanyol: "Barco de rejilla", un
alegat, primari si es vol però clar com pocs, a la
independencia. Tots aquests crits, tenen en comú una
cosa: són manifestacions clares de rebuig al colonitzador
i en la llengua d'aquest ("Yankee go home", "Les
francaises au mer", "Barco de Rejilla" o el crit recent dels
bascos: "Que se vayan!"). •

Un crit que sorgeix de la terra, de la saba de terrer,
de la nostra nissaga, de l'avior, no pot esser acusat de
racisme. Un crit que ha perdurat per transmisió oral de
pares a fills no pot esser criminalitzat, i menys per
l'enemic. El crit de "BARCO!" és un crit de guerra contra
Espanya. Una manifestació defensiva contra la perma-
nent expoliació, agressió i domini que han exercit durant
anys i panys els conquistadors borbons. De racisme, res
de res. ¿O és que, fins i tot, els qui han assumit com a
propi el discurs d'Espanya, deuen considerar racista
l'himne nacional de Catalunya, els segadors, quan canta:
endarrera aquesta gent tan ufana i tan superba?

Potser a molts sorprendrà i vindrà de nou aquest
discurs que té realment, no es pot amagar, una dificultat
inicial per esser acceptat de primcompte sense una
reflexió clara que posi en solfa el discurs social espanyol
dominant fins ara. Però hem de recordar, con narren els
assistents i callen (ho amaguen?) certs investigadors
que dia nou de marc de 1934, quan Emili Darder encapçalà
una manifestació d'unes deu mil persones (!) en protesta
perquè volien fer de Mallorca una colònia penitenciària,
es va cridar "Barco de rejilla!" i cap, CAP, dels diaris de
l'època ho qualificà de "racista". Al contrari l'Ultima Hora
del mateix dia (encara premsa "vespertina")  titulà la
crónica de l'acte: "En defensa de las Baleares" Hem de
vencer encara moltes coses. Especialment els complexos
d'inferioritat o els de culpabilitat. Defensar la Terra no
és cap delicte. S'ha d'acabar per sempre amb l'afirmació
que els mallorquins són els pitjors espanyolistes, que no
hi ha pitjor enemic de la dona que la dona o que no hi
ha pitjor enemic del negre que el negre. 1 s'ha de canviar
aquest discurs perquè quan una dona parla rnalament de
les dones és perquè, en realitat, fa el discurs del mascle.
Quan un negre parla contra els negres, és l'home blanc
qui parla. Quan un mallorquí parla amb menyspreu dels
seus, de. la seva llengua o del seu territori, és perquè
repeteix el discurs que Espanya li ha enregistrat en el
cervell. El que cal, per tant, és des—programar el registre
de l'enemic.

A diferencia del que han fet Eberhard Groske, Camilo
José Cela Conde, Mateu Morro, Antonio Alemany i d'altres,
jo no m'atreviria a afirmar qui és i qui no és racista. Però
el que sí faig amb serenor, i l'absoluta seguretat de no
errar—me, és dir que algunes afirrnacions recents dels
citats sí ho són, de racistes. El pitjor de tots els racismes:
el suicida. Aquel' qui acusa, precisament de "racista", als
qui escampen un crit de llibertat contra el jou que els fa
esclaus. Un racisme tan pervers, tan satànic, que vol
imputar el racisme al qui reivindica el més elemental dels
Drets dels Pobles: el de determinar el seu model d'Estat.
Només majorals estil "Tio Tom", serbis i espanyols,
estalinistes, alienats o autèntics feixistes poden qualifi-

car de "racisme" la set de foragitar els opressors de la
nostra Nació.

Els qui no volen pagar més tributs a Espanya; els qui
no volen que els nostres joves vagin a servir un exèrcit
alié; els qui no volen esperar tres mesos en poder ocupar
una plaça sanitària ni que ens operin a terres llunyanes;
els qui no volen que ens dictin l'educació que ells volen;
els qui no volen que ens ensenyin, com a nostra, la
història d'Espanya; els qui no volen haver de resoldre la
finalització d'apel.lacions judicials per devers Madrid; els
qui no volen haver d'aferrar pólisses i estampetes alienes
a la correspondencia; els qui no volen que no ens

permetin comunicacions pròpies; els qui no volen esser
governats per delegats colonials d'Espanya i malatesos
per funcionaris que no ens volen entendre; els qui no
volen mantenir Mars i Vents com a cases d'estiu a les
colònies del cap de les torces armades de l'estat opressor;
els qui no volen esser provincia borbónica, ni autonomia
borbónica, ni autogovern borbònic; tots aquests que, en
positiu, volen esser propietaris del seu destí com a
ciutadans lliures de pobles lliures, tenen tot el dret del
món a cridar pels seus objectius d'emancipació: BARCO!
i ENDARRERA AQUESTA GENT!

Bartomeu Mestre i Sureda



Revisió de

direccions i

autorentat

Reparacions

en

general

SERVICI.	 OFICIAL

SERVIAUTO ARENAL, S.A
Carretera Militar, 185 - Las Cadenas
07600 EL ARENAL (PALMA)
Tel. 26 81 11 (4 líneas)

SERVICIO 24 H.
REPARACIONES

ALBAÑILERIA
FONTANERIA
ELECTRICIDAD
MAQUINARIA INDUSTRIAL

Tot Servei Mallorca TELEVISION - VIDEO
IMorynWOMMI*11.111~~.11

24 hores al seu servei

REPARACIONS
Obres - Llaunes - Electricitat - Maquinària

industrial- Televisió - Vídeo

TEL. 75 30 90

111f--1M~71r--IIff
1117-711/---~-71ff

iM

Alexandre Forcades,
conseller d'Economia i
Hisenda del Govern Balear,
es declara "racionalment
escèptic" davant la possi-
bilitat d'aconseguir un
millor finançament per a
les Balears, segons ha dit
de les converses que
s'estan fent amb el minis-
teri d'Economia del govern
central.

Un dels fronts obert és
la possible cessió de la
gestió de l'IRPF a les co-

munitats autònomes, des-
prés que la majoria de
comunitats es declai assin
contràries a imposar re-
càrrecs a la renda com a
mitjà per augmentar el
finançament. Respecte al
finançament i a la solida-
ritat entre les comunitat
riques i les que no ho són
tant, Forcades manifestà
que els consellers
d'Economia de les comu-
nitats estan d'acord que el
repartiment es faci en
base a la població de fet.

Assegurá que la majoria
dels	 responsables
d'Economia	 estaven
d'acord amb aquesta me-

sura "a excepció
d'Extremadura i Castella—
la Manxa, que voten seguir
xupant del pot".

El conseller d'Economia explica
l'estat de les negociacions del
finançament autonòmic

Alexandre Forcades, conseller d'Economia.
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de Mallorca

Endarrera aquesta gent! (Barco!)
Nota de l'autor.— En aquest exemplar no trobareu el
capítol XV de la meya habitual col.laboració, ''En camí de
l'alliberament nacional". He volgut, amb això, fer un acte
de protesta i deixar constància per l'esdevenir de la meya
solidaritat amb l'escriptor i creador d'opinió Jaume
Sastre, autor del treball "El pacte del diable", i amb Mateu
Joan, director d'aquesta publicació independent.
"S'Arenal" ha estat objecte d'una desqualificació genérica
i d'unes acusacions sense cap demostració. Els calum-
niadors, que ja coneixen en pell d'altri el rigor de  l'anàlisi
histórica, farien millor d'aprofundir en l'estudi dels
darrers trams del camí de qualsevol Poble fins a la
Independencia. En ells es produeix, indefectiblement,
l'assumpció del discurs del colonitzador per alguns
sectors pretesament defensors de l'emancipació quan
veuen que l'alliberament no arriba, ans es dificulta, per
la seva via.
Tal i com Francesc Macià, quan algú parlava malament
dels més radicalment separatistes, només puc expressar
cap els autors de l'atac el més gran dels menyspreus i
el meu contundent rebuig. Major menyspreu i més rebuig
quan veig que la condemna no sorgeix de la confrontació
de la paraula amb la paraula ni del necessari debat
ideològic entre legitimes opinions discrepants sinó,
orgánica i corporativa, des de semblants comissaries
polítiques (feixistes o estalinistes, tant és) que, només en
aquest segle, han depurat poetes com Vladimir Maiakow-
ski o Federico García Lorca. Mantinc totes les esperances
de veure aviat una rectificació oficial, des del mateix
partit que dóna cobeig a tan indignes "ayatollash",
perquè l'intent de voler proscriure els "heretges" escrip-
tors que gosen qüestionar els dogmes és, pur i simple, un
atac que, més enllà de les llibertats individuals, vulnera
els drets col.lectius, perquè qualsevol atac a la Cultura
és un atac al patrimoni de la Humanitat.

Bartommi Mestre i Sureda



Ángel Colom entrega una bandera catalana al presi-
dent de la República d'Eslovénia, Milan Kucan.
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a independència de Li-
tuánia, Estónia i Letó-
nia planteja el proble-
ma de la viabilitat eco-
nómica d'aquestes Re-

J
públiques bàltiques. El
factor espai, una cosa
moltes vegades oblida-

4s economistes, p ga en favor
iestes nacions. Com recorda-
1 professor Romà Perpinyà
L, la situació d'una comuni-
l'un poble, determina moltes
s característiques i possibili-
le la seva economia.
s nacions obertes al mar po-
Tienysprear el cost del trans-
per ínfim. Dintre de la seva
alitat, la concepció de l'espai
A dir guanyar terres, més avi-
11 dir tractar i guanyar amb
áderies. Comerciar i depre-
Es a dir: comerciants i pira-
c:iuestes nacions van ser ano-

des talassocrkies (thálassa:
en grec) per Perpinyà. En
d'elles les epirocrácies (èpei-
:ontinent en grec); per aques-
Dmunitats l'espai no pot ser

ignorat ni abstret. En les relacions
i tràfics econòmics la presència del
territori és cabdal. Aquestes na-
cions no busquen les mercaderirs,
busquen els territoris. Les repbli-
ques bàltiques tenen molts trets
característics de les nacions marí-
times, la immensa Rússia, i ja no
diguem la Unió Soviética, són
quasi el prototip d'una epirocrá-
cia.

Tres són les possibilitats amb
què podran jugar els governants,
les empreses i els professionals
bàltics: el mercat escandinau, per
la porta comercial de les planes
russes i centreuropees i la conne-
xió amb la poderosa economia ale-
manya en el que seria una reedició
de la lliga hanseática.

Es pot parlar d'una unió econó-
mica escandinava. Els bàltics es

consideren escandinaus. Els pai-
sos que envolten el mar Báltic:
Suècia, Finlàndia, les tres Repú-
bliques bàltiques i fins i tot Polò-
nia podrien constituir una unitat
en les comunicacions, els trans-
ports, la producció, etc. Dirigents
letons han fet contactes amb em-
preses sueques que financiarien la
implantació d'una xarxa de teleco-
municacions. Empresaris finlande-
sos han estat contactant i finançant
comerciants i possibles empresaris a
Estónia des del començament del
1990. La rapidesa amb què els paï-
sos escandinaus han reconegut la
independència de les noves Repú-
bliques está directament relaciona-
da amb la consciència económica i
política d'aquest fet.

Tot i amb això, l'atenció dels
polítics, comerciants i empresaris

emergents bàltics está posada en
els Estats Units. Les comunitats
bàltiques nord-americanes tenen
prou força per obrir les portes del
món empresarial, les associacions
patronals i el món de la política a
Washington. De fet, aquests con-
tactes han portat els polítics lituans,
estonians i letons fins a la porta del
despatx del president Bush.

La col.laboració ja ha començat
al terreny empresarial i polític. El
pla per a la constitució d'unes lí-
nies aèries bàltiques ja está prepa-
rat per part de companyies aèries
nord-americanes propietat d'emi-
grats i de fills d'emigrats bàltics.
El Hudson Institute ja té preparat
un pla econòmic per a Letónia, al-
tres instituts i think-thanks nord-
americans han establert relacions
amb els polítics bàltics.

Tot i els greus problemes que
han d'afrontar les joves Repúbli-
ques, la seva situació espacial eco-
nómica i les seves relacions inter-
nacionals els permeten tenir l'es-
perança d'una viabilitat económi-
ca a la seva llibertat política.

La via económica báltica
Alfons Almendros-Diari Avui

lana.— El Goliat impe-
in-serbi encara no és ven-
slovens els va costar unes
1.• d'enfrontaments i
pérdues, tant materials

Als croats, els está
lila guerra cruenta. Una
le, a part de morts, misé-
1 valuoses pèrdues per al
i cultural de la humani-
osat de manifest, un cop
>obre paper mitjancer de
nitat Europea en la reso-
n conflicte.
lateix ho deien, tot just
ltmana, els presidents de
repúbliques independen-
ranjo Tudjman i Milan
) dubtaven a parlar sense
le la incapacitat dels Dot-
esoldre les seves respec-
lacions. Del seu desen-
lesencís —francament
le potser perquè acabaven
r d'una nova reunió falli-
st cop a la Haia— per
s cregut defensors dels
mans dels pobles, per
totes les altres conside-

racions i no només per segons
quins casos i economics. 1 de la
por —amb especial èmfasi per a
espanyols i francesos— a reco-
néixer la realitat diferenciada
d'uns pobles dins d'un estat cons-
titutiu, perquè temen trobar-se en
la mateixa situació, ben aviat.

El seu coneixement de la rea-
litat catalana i basca va fer que
el president croat es referís a la
posició insoliciária del govern
espanyol. Per contra, va agrair les
mostres de suport i de reconeixe-
ment que els van arribar des de
Catalunya. Amb rostre cansat,
peró segur d'aconseguir el reco-
neixement internacional de la
independència del seu país més
d'hora que tard, Tudjman va par-
lar gairebé una hora amb la dele-
gació d'ERC sobre les repercus-
sions de la guerra, i del mal tran-
gol que estan passant. Amb opi-
nions temperades però força cia-
res, va demostrar que coneixia for-
ça el nostre país, i va concloure
que Catalunya i Croacia estan
agermanades pel mateix camí: la

independència.
Ningú no diria que raids aeris

de l'exèrcit federal sobrevolaven
territori eslovè encara no fa mig
any, que columnes de tancs avan-
çaven des de Belgrad fins Eslovè-
nia, que els carrers de Ljubljana
eren plens de barricades improvi-

sades amb autobusos de transpon
i amb camions dels comerciants de
la ciutat. Ara els eslovens s'esfor-
cen principalment per obrir nous
mercats, per no aïllar-se d'una
Europa que també és la seva.
L'objectiu eslovè era arribar a
aquesta Europa com a eslovens i

no pas com a iugoslaus. Volien
ser-hi presents amb el seu propi
estat.

Per aconseguir-ho, es van valer
de 45.000 homes perfectament
organitzats i d'una estratègia mili-
tar intelligent i efectiva. Els eslo-
vens van aconseguir així el seu
objectiu: fer fora l'exèrcit federal.
També van ser l'ajut d'Áustria i
Alemanya i la mobilització popu-
lar dos factors determinants.

Els primers van ser els submi-
nistradors dels materials necessa-
ris per defensar els territoris que
són atacats per les armes. Els
segons varen aportar el coneixe-
ment detallat del terreny, que per-

J.P.

• Amb menys de dues hores i
mitja, havíem de travessar el terri-
ton eslovè que separa Ljubljana
de la frontera amb Croacia, i con-
tinuar fins a l'activa i atrafegada
Zagreb. Sortíem del Palau Presi-
dencial eslovè després d'una pro-
fitosa entrevista amb el president
Milan Kucan, i ens dirigíem cap
a la residència de Franja Tudj-
man. Després d'acomiadar-nos del
president eslové, ens vàrem ado-
nar que, just a la porta de l'edifici,
ens esperava un cotxe de la milicia
eslovena disposat a ensenyar-nos
a la vertiginosa velocitat a la qual
van vèncer els serbia. Els eslovens
volien demostrar-nos la seva gra-
titud per haver-nos desplaçat al
seu país i expressar-los el nostre
reconeixement i, atès el poc marge
de temps que teníem per despla-
çar-nos a territori croat, van escor-

metia posar contínuament paranys
insalvables a l'exèrcit ocupador.

Austríacs i alemanys, juntament
amb italians, podrien convertir-se
—molt probablement als voltants
de Nadal— en els primen estats
occidentals a reconèixer la inde-
pendéncia d'Eslovénia i potser de
Croacia. Aquesta és ja l'única
qüestió que li queda pendent al
President eslovè, Milan Kucan.
Tots els seus esforços es concen-
tren, ara, a obtenir el reconeixe-
ment de la independència del seu
país per part de la comunitat
internacional. La darrera pega del
trencaclosques.

tar-nos fins a la frontera. La rea-
litat, pes:), era que a 150 quiló-
metres per hora, tot i que cofois
per l'atenció, anàvem amb els sis
sentits a la carretera, estreta i
escorredissa, i desitjàvem una con-
ducció més balsámica. A la fron-
tera, la Guardia Nacional croata
va rellevar la milicia eslovena.
Eslovens i croata havien fet gala
d'una exemplar coordinació.

Després d'entrevistar-nos amb
el president Tudjman, ja hi vam
tornar a ser. Aquest cop, però,
amb un nou alicient: cada 40 qui-
lómetres els cotxes de l'escorta
s'anaven rellevant sense disminuir
la velocitat.

Atabalats, esblanqueïts i des-
pentinats, vàrem arribar de nou a
Ljubljana. Vàrem baixar del cotxe
amb celeritat... teníem pressa per
agrair les atencions que havíem
rebut.

«Ser o no ser». A més de ser una célebre frase del «Hamlet»

de Shakespeare, és, sens dubte, el que ha fet que dues nacions,

l'eslovena i la croata, hagin decidit enfrontar-se al seu Goliat.

L'exèrcit federal, amb contingent suficient i capacitat operativa,

no va aconseguir d'avortar els propòsits dels independentistes

eslovens, però a Croacia la situació és completament diferent.

luerra de la independència
Li Portabella-El Punt

Una escorta vertiginosa
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Cuina mallorquina

12. 1 	1 DE DESEMBRE DE 1991	 SÁrenal
Al de Mallorca

S'ARENAL DE MALLORCA fou de les primeres entitats que
s'adherí a la Plataforma Cívica per l'Autogovern, com a
un pas més per aconseguir l'alliberament del nostre
poble. En les diverses relacions d'adhesions que s'han
publicat a la premsa en cap d'elles s'ha anomenat
l'adhesió d'aquest periòdic, no sabem per qué ha estat
això, però si per sortir han de pagar qualque cosa que ens
ho diguin, i mirarem d'arreglar—ho.

*

El PP i el PSOE han pactat a Madrid per aparcar la reforma
de l'estatut. Voler aturar el qures pot aturar és com que
voler fer retxes dins la mar. Les agrupacions illenques
d'ambdós partits sempre cedeixen als interessos dels de
fora ignorant el que volen els d'aquí. Aquestes coses
passen quan un té el cul Ilogat i no pot decidir on vol
seure.

*

L'Ajuntament de Manacor ha tallat les ales a l'Escola de
Mallorquí de la població, aquesta que durant moltíssims
d'anys ha lluitat per la conservació de la llengua,
mitjançant el seu ensenyament i la seva difusió; ara ha
sofert l'atac visceral de la comissió de Cultura de
l'ajuntament manacorí, en la persona de Tófol Pastor, i
d'altres personatges indesitjables que mouen els fils des

Llorito

L'ajuntament aprova la moció
de l'autodeterminació

L'Ajuntament de Llorito, perquè exercesqui el seu
en sessió plenària dret a l'autodeterminació
celebrada el passat 8 de per aconseguir aquest
novembre, aprovà la pro- principi polític per a la
posta sobre el dret a Comunitat de les Illes Ba-
i 'autodeterminació, que lears". Al mateix ple
fou defensada per Felip l'ajuntament lloritá  aprovà
kfunar, del grup la seva adhesió a la Plat-
l'Independents. Aquesta aforma Cívica per
moció ha sofert una petita l'Autogovern, alhora que es
nodificació respecte a la recordà els gran avantat-
ue s'ha aprovat a altres ges d'un major grau

)obles on hi ha represen- 	 d'autogovern dient que la
..ació del PSM, aquesta	 majoria de doblers que ara
nodificació	 diu	 que van a Madrid es podrien
s'insta al Govern Balear	 invertir aquí.

Espipellades
de l'ombra. La labor de tots aquests gonelles ha fet perdre
la independencia a l'escola, han tret diverses entitats
ciutadanes del patronat que la regia, i l'han encaminada
cap al blaverisme més dur.

Sembla que a "El Día 16 de Baleares", s'autoescriuen les
cartes al director, i no publiquen les que els envien els
seus lectors, i això ho sé ben cert. L'altre dia es  ficaven
amb el ca de bestiar que és propietat de l'amo de
S'ARENAL DE MALLORCA (1 és de bestiar mallorquí, ben
segur!, i sinó que vinguin a veure els papers). En aquesta
mateixa carta es demanaven com podia subsistir aquest
periòdic, torna a ser ben senzill: de les moltes subs-
cripcions i anunciants que tenen la confiança en aquesta
publicació, i que de cada cop són molts més. No som com
aquest periòdic que fa pudor d'espanyolisme i d'estar
contra la gent d'aquesta terra, que el subvencionen els
anunciants forans, i que no ha pogut mai connectar amb
el poble mallorquí. També em deman perquè el Govern

Balear ha de subvencionar mitjançant anuncis publici-
taris aquest infecte diari que l'únic que vol és destruir
nostre poble.

Xafarderies
Mentre féiem entrevistes i anuncis per sa Pobla, hem
conegut moltes de les coses bones del poble. També la
seva cuina. El Celler can Cotá és sens dubte el lloc on es
menja millor de sa Pobla i de la seva comarca.

*

Un pobler famós, que ha fet i fa molt de paper, és en Pere
Gost, jugador durant set anys a primera divisió i avui
entrenador de l'equip de futbol de tercera divisió nacional
de s'Arenal. Darrerament té dificultats a causa dels molts
lesionats de l'equip: Bueno, Moreno, Gonzalo, Isidro i
Pérez. Manolito, un bon jugador de l'equip arenaler, ha
estat apartat de l'equip per malcriat. Darrerament en
Gost el feia seure sovint a la banqueta dels reserves, la
qual cosa no ha agradat ni mica a Manolito, que ha decidit
deixar l'equip arenaler.

Els comerciants de Can Pastilla estan ben empipats amb
els "manteros", uns individus•que omplen autobusos de
turistes i els duen a altres indrets de Mallorca a comprar
mantes deixant el poble buit de possibles compradors. Els
seus missers de PIMEN I AFEDECO els assessoren i diuen
que això és contrari a la llei.

El general Rotger, president de l'Associació de Venís de
Badia Blava, está ben en contra de la normalització
lingüística dels carrers del seu poble. L'Ajuntament de
Llucmajor té emmagatzemades les plagues amb la nova
retolació dels carrers, però no s'atreveix a posar—les al
lloc que els pertoca —els cantons dels carrers—per por a
les ires d'aquest president tan peculiar I és que no totes
les associacions tenen un general de l'exèrcit espanyol
com a president.

Aquest mes de desembre, tot just començat, hi  haurà
eleccions a l'Associació de Veïns de Badia Gran. Pareix ser
que hi haurà dues candidatures, una de les quals vol
prendre la presidencia a Manolo Pomar, el president dels
darrers quatre anys.

BAR-RESTAURANTE
ANDREU RIA	 os sA
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BALEART
VI FIRA D'ARTESAN
PALMA DE MALL

DEL 5 AL 15 DE DES .

¡ARTESANIA
Mantenir viva l'artesania popular és l'objectiu de Baleart, que

en aquesta edició 91 torna obrir les portes perquè

puguis veure la qualitat i innovació dels productes

artesans. Els fabricants de major prestigi es

donen cita en aquesta convocatòria.

Viu l'artesania,
vine a Baleart.

Al recinte ferial del Poligon de Llevant.
Horari: dies 6, 7, 8, 9, 14 i 15 de 11 a 21 h.

dies 5, 10, 11, 12 i 13 de 16 a 21 h.

Concurs exposició
d'obsequis d'empresa

GOVERN BALEAR

Conselleria de Comerç i Industria



que es facin barreres ve-
getals per alleugerir els
renous, i soLlicitará també
que en hores nocturnes
siguin utilitzades el mínim
possible.

- Central térmica de
Sant Joan de Déu. Aquest
punt fou el que més pre-
guntes provoca la batle, ja
que sembla que és el més
greu que afecta la zona. El
batle manif está que de
moment no es pot tancar
sense que hi hagi una opció
alternativa, que per ven-
tura es construirá a cas
Tresorer. Aquest zona tor-
na estar molt propera al
Coll, per això els veïns

demanaren que es cercas
una altra opció. El batle
assegurà que continuaran
les seves gestions amb
GESA per intentar solucio-
nar el problema que supo-
sa !'existencia de la cen-
tral.

- Torre d'en Pau. La
Conselleria d'Agricultura
hi té previst la instal.lació
d'una piscifactoria, davant
això els veïns sol.licitaran
més informació sobre el
tema per mesurar les
conseqüències que tendrá
a la zona.

Seguidament el batle
tractà una serie de temes

sobre les millores fetes
darrerament, com les re-
formes fetes al col.legi
públic i la policia de barri
que a partir del 92 aug-
mentarà en dotació tant de
dia com de nit. Finalment
el batle prengué nota de
les suggeréncies fetes pels

i prometé que les
estudiaria, com són una
nova línia de bus, les
compensacions al Coll per
haver de sofrir una serie
de serveis com la central,
les depuradores,
l'aeroport, etc, i la proble-
mática que-hila entre els
veïns i el poblat gitano de
Son Banya.

S'Arenal
.41 de Mallorca

Muro

«Els serveis que ens
tornen de Madrid són
tercermundistes»

Vicenç Cladera i Pericás és el primer tinent de batle
de Muro, pel partit Convergencia Democrática Murera
(CDM), i el batle en funcions quan nosaltres  anàrem a
entrevistar-lo, acompanyat del segon tinent de batle, i
delegat de Cultura de l'ajuntament murer,  Damià Paye-
ras, ambdós de la CDM, que després de les passades
eleccions va guanyar per majoria absoluta. Ens reberen
per parlar de la situació del poble, i de la seva visió de
la realitat.

- A la passada legislatura governàveu amb un pacte,
però des de les darreres eleccions governau amb majoria
absoluta, ¿per qué creis que el poble us ha donat tant de
suport?

A la passada legislatura vàrem fer un pacte amb el
PSOE, ja que Ilavors convenia; per la bona feina feta
aquests quatre anys passats, hem demostrat al poble que
som capaços de solucionar els problemes del poble, i per
això ens han triat, a més de tenir un programa realista
que respon a les necessitats de Muro.

- Breument, quins són els principals problemes que
té, Muro?

El tema que ens preocupa més és la inseguretat
ciutadana, sobretot a la zona de la platja.

- Quines són les principals millores que teniu
previstes fer?

Pel que fa a infrastructures, ja hi ha molta cosa feta
de la passada legislatura, per() per exemple volem fer una
altra depuradora al costat de la que ja tenim per
solucionar d'una vegada el problema de les aigües brutes.
Estam fent la tercera fase del poliesportiu, que  comptarà
amb molts de serveis. També construirem un edifici
municipal a la zona costanera per acostar més els serveis
a tots els habitants d'aquella zona. Així mateix estam
posant en condicions les instal.lacions del quarter de la
guardia civil que ha estat revertit al poble.

- Com está la normalització lingüística al municipi?
Está començada, ara tenim en marxa la retolació en

catalá dels noms dels carrers, i els altres temes referents
a normalització també s'aniran fent de mica en mica:

- El conseller Forcades va dir no fa gaire que Espanya
se'n duu 80 mil milions anuals amb imposts, de les nostre
illes, fins quan serem tractats com a colònia fiscal?

Mentre hi hagi aquest equip de govern a Madrid
sempre tendran aquesta fòbia recaptatória, i com que a
Mallorca hi ha riquesa, la se'n duran; pero, quant a
serveis, no ens tornen res, aquí som tercermundistes. El
que haurien de fer és que el que més riquesa produeix,
més Ii haurien d'invertir, i no com passa ara que el s'ho
enduen quasi tot.

- Qué opinau que el 90 % dels xoriços que hi ha a
Mallorca siguin forasters o fills de forasters, fins quan ens
seguiran enviat la gent que allá no volen i ens tractaran
com una colònia penitenciària?

La gran majoria de peninsulars són persones bellís-
simes, per() si ens hem de concretar en els  xoriços, el que
s'hauria de fer és que cadascú guardi els seus, i casos com
ha passat que els envien cap aquí, com el cas de
l'Ajuntament de Marbella, s'haurien de perseguir legal-
ment.

- L'ONU, a la seva declaració del Drets dels Pobles,
reconeix el dret a l'autodeterrninació de tots els pobles,
compartiu aquesta opinió?

Tots els pobles tenen aquest dret, amb aquest tema
s'ha fet molta demagògia, moltes vegades per manca
d'informació. Una cosa és estimar el que és nostre i
defensar-lo i una altre cosa és voler desmembrar l'estat.

Pensam que la feina ha de començar per l'escola, la
familia, els mitjans de comunicació, el poble, etc. i amb
això anirem recuperant la nostre identitat com a poble.

- Creis que viurlem millor si fóssim independents
d'Espanya?

Per ventura econòmicament i culturalment estaríem

Joan Fageda, batle de
Palma, visita. el Coll dins la
serie de visites que está
fent per totes les barriades
de Palma, per tal de trac-
tar amb els veïns els pro-
blemes que més els preo-
cupen.

El passat set de novem-
bre al local parroquial del
Coll Joan Fageda explica
als assistents la situació en
qué es troba l'ajuntament,
i les actuacions que pensa
fer a la barriada. Demanà
als veïns comprensió i
paciencia davant tota la
problemática que els afec-
ta, que no és poca, i que
han de prioritzar les seves
necessitats i fer-les-hi
arribar mitjançant
l'Associació de Veïns.

Entrant ja dins els pr-
oblemes específics del Coll,
eols tractà un a un de la
següent forma:

- Les depuradores
d'EMAYA. Degut a les males
olors que fan, es revisará el
seu funcionament a partir
del mes de gener del 92.

- L'aeroport. Els renous
que fan els avions quan
sobrevolen la població
superen amb escreix els
permesos per la legislació
vigent, per això i ja que no

:és competencia seva, sinó
del director de l'aeroport,
l'ajuntament	demanarà

més bé, socialment potser, no ho sé; per() a la llarga no
ens seria bo.

- Creis que a Mallorca el PSOE és el partit de
forasters?

Jo et diria que el PSOE no és el partit que volen la
gran majoria de mallorquins.

Coll d'en Rabassa

El batle tracta amb els veïns
els problemes de la zona
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Després d'una curta espera a l'avantsala, on ens
atenen dues eficients secretàries, el batle de sa Pobla ens
rep al seu despatx de la Sala, on Ii feim l'entrevista que
segueix.

- Deveu ser el batle més jove de Mallorca -li deim
per començar.

Juntament amb el batle de Deia, som els dos batles
més joves de Mallorca -ens contesta.

- Heu revalidat la majoria absoluta a les darreres
eleccions. ¿Per qué creis que sa Pobla continua recolzant
la vostra candidatura?

- Per qué som els millors!

En Jaume Serra i Mir és el regidor delegat de Govern
i Policia de l'Ajuntament de sa Pobla.

- Com va el vostre departament i quins problemes
hi ha?

- A sa Pobla guardam el case  urbà i també a fora vila.
A la fora vila poblera hi ha mols de bens escampats:
aspersors, bascules, motors, tractors, i tot això s'ha de
guardar. Els "domingueros" també són mals de sofrir. No
és que robin en quantitat, però se'n duen fruites i
verdures i creen inseguretat.

- 9

- La feina a sa Pobla és de temporada. Aquests
temporers, forasters i marroquins, les temporades que no
tenen feina, fan escamots i no roben massa al nostre
terme, penó van a les viles externes a robar allò que
troben, però sobretots fruites i hortálisses. La nostra
policia té una feinada amb tota aquesta delinqüència.

- Que no hi ha guardes jurats al vostre terme?
- Abans, la Cambra Agraria tenia tres guardes. Ara,

només n'hi ha un, i com si no hi fos.
- El poble agraeix la feina de la policia?
- No sempre. Quan veuen la policia amb el Land-

Rover per fora vila, hi ha gent que no ho compren. Fora
vila ha de menester guardar tant com el poble. Jo
demanaria més col.laboració dels ciutadans amb la
policia. Si denuncien les malifetes dels xoriços faciliten
la feina de la policia.

- A dins el poble, també hi ha delinqüència?
- A sa Pobla hi ha una guarda de xoriços que fan molt

de malfraig. El cap de setmana passada robaren un cotxe
i l'espanyaren; a la Cooperativa Agrícola els entraren,
robaren els doblers de la caixa forta i espanyaren les
instal.lacions per un valor de mig milió de pessetes;
destrossaren la caseta del guarda del cementen. Això
només en un dissabte horabaixa. El problema gros és que
agafam aquests xoriços i el jutge els amolla tot d'una.

- Qui són aquests xoriços?
- Quasi tots sOn forasters i fills de forasters. De

- Quins són els principals problemes de sa Pobla?
- Tenim greus problemes amb els carrers i sobretot

amb els camins. La gent de sa Pobla necessita bons
camins per anar a fer feina i aquests camins no estan en
bones condicions. Un altre problema és el dels torrents,
que es van arreglant. De totes maneres vull dir que aquest
hivern quedaran tots en condicions.

- Qué més deis del tren d'Inca?
- El tren és un altre assumpte que ens preocupa. Ens

agradaria molt que allargassin els tren d'Inca fins a
Alcúdia i estic segur que resultaria rendible a més de molt
útil per al nostre poble i per a la nostra comarca. Avui,

De drogaaddictes, que en teniu per sa Pobla?
En tenim constancia. N'hi ha que estan en

anar en cotxe fins a Palma ha deixat de ser un plaer.
- A sa Pobla hi ha devers quatre-cents moros. ¿Qué

pensau fer en aquest tema?
- Els moros de sa Pobla s'han d'integrar a la nostra

societat, han d'aprendre a xerrar en  català i han de poder
practicar la seva religió. Si hem de tenir quatre-cents
moros, hem de tenir una mesquita. Tanmateix, jo ne estic
conforme amb el fet de tenir el 90 % dels moros de la part
forana a sa Pobla.

- El conseller Forcades ha denunciat que Espanya
se'n duu 80 mil milions anuals. Fins quan serem tractats
com una colònia fiscal?

- Això s'acabarà. La raó acabará per imperar i
qualque dia hi haurà una distribució més equitativa dels
recursos de l'estat. Avui ja no hi ha dretes ni esquerres
i els polítics entraran en raó,

- Gaspar Oliver, batle de Llucmajor, ha dit que
exportam estalvi via imposts i importam atur i
delinqüència

- Estic totalment d'acord amb el batle de Llucmajor.
- Qué pensau del fet que el 90 % dels presos de

Mallorca siguin forasters o fills de forasters?
- En això, no m'hi vull ficar. Els anys seixanta i

setanta, els mallorquins no bastàvem per fer feina a
l'hostaleria i va haver de venir aquesta gent.

- Creis que viuríem millor sent independents
d'Espanya?

- Anam a una Europa unida i se'm fa difícil pensar
en la nostra independència. El que jo vull és més
autogovern i més finançament.

- L'ONU reconeix el dret a l'autodeterminació de tots
els pobles. Hi estau d'acord?

- Mentre tenguem una constitució com la nostra no
podem parlar d'aquestes coses. Si es reforma la consti-
tució espanyola, ja en parlarem.

- Els vents de l'independentisme que bufen arreu
d'Europa, afavoriran el nostre poble?

- El que passa a altres països europeus no ens afecta
massa. De moment es resumeix en sang i fam. Será la raó

Entrevista al batle de sa Pobla

«Si hem de tenir quatre-cents moros a
sa Pobla, hem de tenir una mesquita»

Entrevista a Jaume Serra i Mir

Els xoriços de sa
Pobla són forasters
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Cucorba, divertiment
per a tothom

Francesc Aguiló Serra és un dels fundadors i
integrants del grup Cucorba, que actualment és dels
grups de música i teatre infantil més populars que hi ha
a Mallorca.

- Quants d'anys fa que existeix el grup?
Enguany fa 14 anys que estam en marxa.
- Quanta gent integra el grup?
Actualment som cinc persones, dos músics i tres

actors.
- Quina ha estat l'evolució del vostre grup?
Al principi començàrem fent teatre, després incor-

porarem música i animació. Avui sobretot feim animació.
- Deveu ser el grup més famós que hi ha aquí per als

nins?
El nostre principal client és el nin, que siguem el grup

més popular pot ser, però aquí no hi ha gaire grups, i
nosaltres feim moltes actuacions.

- Qui és Cucorba?
Som Francesc Aguiló, Gabriel Gamundí, i Jeroni Cerdó.

1 els músics són en Antoni Colomar i en Antoni Rodríguez.
- Teniu molt de treball elaborat?
Bé, si et refereixes a si tenim material enregistrat et

puc dir que hem . tret tres discs de calicó infantil i
actualment estam fent el quart. També hem gravat el
vídeo de n'Espardanyeta.

Entrevista amb Joan Cladera Socies

En Joan Cladera Socies és membre del PSM des de fa
molts d'anys, és un d'aquests personatges històrics del
PSM, actualment és el cap de l'oposició a l'Ajuntament de
sa Pobla, on a les darreres eleccions autonòmiques varen
obtenir sis regidors.

- Després de les darreres eleccions el PSIl a sa Pobla
ha pujat significativament, com expliques aquesta puja-
da?

Cree que les causes són diverses, però sobretot cree
que és per la bona feina feta a la passada legislatura, que
també estàvem a l'oposició.

- Quin tipus d'oposició feis?
La nostra oposició está dins la línia d'intentar dur el

nostre programa endavant dins les possibilitats que
tenguem, a més creim que si. una cosa és bona per al
poble, u donam suport la presenti qui la presenti, i si no
la creim bona llavors ens oposam.

- Quins són els principals problemes que hi ha a sa
Pobla?

El principal és la crisis económica, i en especial la
desfeta del camp. En segon terme hi ha les normes
subsidiàries, e§pecialment l'existència d'urbanitzacions
il.legals, i després la necessitat de bones infrastructures
com camins, i bon estat dels carrers.

- I la qüestió dels moros, que són uns 400, com la
ven el PSM?

Aquesta immigració a sa Pobla ha estat la més
impactant, molt més que la dels forasters, sé que hi ha
hagut petits problemes amb gent det roble, però no han
estat gaire greus, l'únic que puc dir és que el poble sent
que hi ha com una presencia excessiva d'aquesta gent.

- Ets partidari de regularitzar la situació d'aquest
col.lectiu?

Des de l'ajuntament es pot fer poca cosa en aquest
sentit, només intentar que es complesqui la normativa
estatal.

- El conseller Forcades ha. dit que Espanya cada any
se'n duu 80 mil milions, fins quan creus que serem
explotats com una colònia fiscal?

El que hauríem de mirar és si amb la pressió fiscal
que hi ha nosaltres podríem viure o no.

- I que viuríem millor independents d'Espanya?
No ho sé.
- L'ONU reconeix el dret a l'autodeterminació dels

pobles, tu com veus el dret d'autodeterminació dels
nostre poble?

Crec que el PSM no és un partit nacionalista radical,
en si no és independentista, ara reconeix el dret a l'au-
todeterminació, independentment de si s'utilitzaria o no.

- Tu, personalment, si arriba un dia d'exercir el dret
a l'autodeterminació i es tria la via de la  independència
que faràs?

Jo no veig avui per avui viable la independencia, el
que hem de perseguir és obtenir més parcel.les
d'autogovern. La qüestió de l'independentisme és una
qüestió a llarg termini.

- Bufen vents independentistes arreu d'Europa,
creus que ens afavoriran?

No, cree que aquí el que tenim és una Constitució
aprovada fa quinze anys, i els vents que bufen fora d'aquí
no influeixen per res.

- Com a integrant d'un partit nacionalista, aniries a
besar la irá a la reina espanyola?

Bé, jo som molt formal, i crec que és un fet sense
transcendencia.

Possiblement hi haja qui s'haurà estranyat del nostre
silenci respecte d'una qüestió tan punyent, tan punye-
tera, com açò de la TVV. Si ho ha fet ningú, haurà decidit
amb raó -tot s'ha de dir, ja que era obligació nostra i de
molts altres que també han callat- de dir NO a tot el
desgavell televisiu que ens toca patir i pagar. 1 pagar car,
perque amb els nostres diners s'està realitzant una
televisió que no compleix cap mínim de qualitat, ni tan
sols de dignitat.

No caldrà que posem cap exemple; la programació
diaria ja s'encarrega de demostrar-ho a bastament. 1 no
és que la programació en qüestió siga millor o pitjor, sinó
que és pobra i de mal gust, amb continguts que arriben
a ser insultants per als mateixos valencians. No s'hi val
a adduir que d'aquesta manera és popular i té molts
d'espectadors: se suposa que una televisió pública ha de
ser, a més d'entretinguda, formativa. Ara bé, si els
responsables de l'ens es preocupen més pels balanços i
els saldos que per la salut mental dels qui els paguem,
no valdrá la pena de seguir parlant-ne. Peró almenys que
ho reconeguen, i que ho facen els que realment tenen la
paella pel manee, els que han col.locat en els despatxos
televisius aquesta colla de gent impresentable.

Evidentment, no podem deixar de banda un dels
temes més delicats de tot aquest merder: la llengua. Ací,
sobre aquest punt, podríem dir moltíssimes coses, i
pràcticament cap no seria bona. Tampoc no cal. Direm
únicament que la política lingüística de la TVV és quasi
igual a la del Consell que la va crear: al cap i a la fi la
Generalitat Valenciana tampoc no creu en el valencia.
(vegeu l'ús que en fa), i ja seria estrany que actuara d'una
altra manera en l'assumpte de les ones televisives.

De valencia, en la TVV, se'n parla poc i malament. Els
programes "estrella", quan no són en castellà resulten
autentiques tortures per a l'idioma "vernacle"; se'l
maltracta com no farien mai amb la llengua de l'imperi.
Curiosament, si el valencia ha de ser el valencia del
carrer, el castellà no s'assembla gens ni mica al de Canal
de Navarrés, posem per cas. 1 és que continua havent-
hi dues llengües: una de primera categoria (haurem de
dir quina?) i una altra de "materna" que fa bonic, que
dóna un cert toc indígena.

Però en aquest món tot es pot solucionar, i
possiblement hi haja una solució, que seria que la gent
que vivim en les reserves catalanoparlants, si més no els
que en som conscients, estíguéssem exempts de la part
d'imposts que alimenten la TVV. El contrari és ser "cabrá
i damunt torero".

El PSM no és
independentista Televisió

valenciana?
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La Penya Barcelonista de sa Pobla
La Penya Barcelonista de sa Pobla és una de les deu

que hi ha a Mallorca, la seva afició a l'esport rei i la seva
manera de veure el futbol es resumeix en una sola frase:
Som del Barca! En Bartomeu Fiol és el vice—secretari de
la Penya Barcelonista de sa Pobla, que és una de les més
actives que tenim a l'illa.

—Quants d'anys fa que existeix aquesta penya?
Es va fundar l'any 85, per tant ara fa sis anys.
—Quants de socis la integren?
Actualment som 200 socis.
—Quines activitats feis?
Sobretot animar l'equip, quan el passen per la

televisió anam al bar a animar—los. També feim qualque
sopar, i també tenim un equip de futbolet (Bayer).

— Quantes penyes barcelonistes hi ha a Mallorca?
Crec que ara som devers deu, n'hi ha a sa Pobla, Sta.

Margalida, Porreres, Manacor,.Pollenca, Palma...
—Quines relacions teniu amb el Club?
Ens envíen pósters, etc, també ens conviden a

trobades, però des de Mallorca no hi solem assistir
gairebé mai.

—Qui sou la junta de la Penya?
El president és en Bartomeu Quetgles, el vice—

president en Martí Munar, el secretari Antn'oni Serra i el
vice—secretari jo mateix, a més hi ha els vocals.

SABATERIA

e apó

ARTICLES DE nr . « L

Mercat, 44 -Tel. 54 01 76	 Avda. Diagonal, 6 y 7 - Tel.:85 01 57
SA POBLA (Mallorca)	 SON BAULO - CAN PICAFORT

SYP, una cadena de
supermercats mallorquina

El senyor José Luis Vicente Miranda és un dels socis
del SYP de sa Pobla, que té una llarga  experiència en el
camp de l'alimentació, només cal recordar que fou durant
més de vuit anys el gerent de l'antic COP de s'Arenal.
Aquesta cadena de supermercats és rúnica en el ram de
capital íntegrament mallorquí, i que actualment está en
una fase de gran expansió tant dins lilIa com a fora.

—Quin temps fa que hi ha el SYP a sa Pobla?Pb
Ara fa 3 anys que posàrem en funcionament aquest

supermercat.
—I quina acceptació ha tengut dins el poble?
Ha estat molt bona des d'un principi ja que la zona

era deficitària en un gran centre comercial i nosaltres el
posàrem, a més hi ha molta facilitat d'aparcar, i per això
ve gent de tota la zona, de sa Pobla, de Muro, de Campanet
i Búger.

—Quins avantatges teniu davant els altres comerços?
Bé, la principal és que pertanyem a una gran cadena

i això fa possible poder comprar a uns preus inferiors al
altres i per tant també poder vendre a millors preus.

—Quines relacions teniu amb la gent del poble?
Excel.lents, a més de tenir 31 empleats, les relacions

són molt bones ja que compram als pagesos totes les
verdures que venem, i no tan sols per aquest SYP, sinó
que també ho feim per a tots els de Mallorca.

—Es SYP una cadena mallorquina?
Sí, ho és, actualment n'hi ha 42 arreu de tot Mallorca,

i ens seguim estenent gràcies als factors que hem dit
abans. Fa poc hem obert un SYP a Praga  (Txecoslovàquia),
i és una mostra més de l'expansió que té aquesta cadena.

S'Arenal de Mallorca

Va morir Santiago
Sí, així de simple. Va morir, se'n va anar, ens deixà

o com vostès vulguin dir—ho, el cas és que en Santiago
ja no és entre nosaltres.

Ben segur que molts s'estaran demanant qui és el
mort, d'altres tan sols amb el seu nom sabran de qui es
tracta, però pels qui no el coneixien faré jo des d'aquestes
planes una petita semblança de l'absent etern.

Li deien Santiago Fuster González, natural de Sóller,
però resident a s'Arenal quasi tota la vida. Quan u arribà
la mort, el passat dia 2 de novembre, el dia dels difunts,
tenia la mateixa edat que jo, 44 anys. Era un servidor
públic, i per més senyes la seva professió era funcionari
de Correus a l'oficina d'aquesta població costanera. De
complexió física frágil, però a la vegada dotat d'una gran
fermesa, va fer servei a l'oficina postal arenalera durant
més de 25 anys, al principi com a repartidor de telègrafs
i posteriorment, quan es fusionà aquest organisme amb
Correus, com a carter.

Jo -vaig compartir la tasca amb en Santiago durant
21 anys, foren temps difícils, de poc sou i molt de servei,
però a la seva manera acceptava totes les feines que la
superioritat u manava. Coincidíem en moltes coses,
encara que amb altres discrepàvem, ja que ell veia unes
coses de color blau quan jo les veia vermelles.

El passat primer d'octubre se n'aná il.lusionat amb
les seves vacances anuals, com tots quan ens toquen les
nostres, peró ell no pensava que aquest seria un descans
etern; i així, en un il.luminat matí de tardor, com sempre,
sense molestar gens, se n'allá, per caminar per les
praderes de la pau eterna.

Quan em telefonaren comunicant—me la trista no-
ticia no m'ho podia creure; però sí, així de senzill va ser,
en Santiago havia mort, se n'anà, ens deixà per sempre.

Sense hipocresia, sempre et recordaré, Santiago,
amic.	 Manolo Manjon

L'empresa Matutano
és al camp pobler

Una multinacional espanyola, com és l'empresa
Matutano, té una sucursal oberta al camp pobler per
poder comercialitzar alguns dels productes que s'hi fan.
El senyor Martí Socies Comes és el comptable d'aquesta
empresa a la nostra illa, parlant amb ell es pot veure com
part de la producció de patata poblera surt cap a
l'exterior del nostre mercat.

—Fa molts d'anys que "Matutano" és a sa Pobla?
Sí, ja fa molts d'anys que l'empresa és aquí, per mor

la producció de la patata i de la mongeta a tota aquesta
zona.

—La vostra empresa comercialitza la patata?
Sí, però a més a més ens dedicam a importar tota la

llavor de patata d'Alemanya i d'Holanda, ja que aquí no
es fa per mor de l'escarabat, i la venem als pagesos.
També ens dedicam a la comercialització de la mongeta.

—A on feis les exportacions, vosaltres?
Les exportacions de Matutano eslan sobretot a Gran

Bretanya, Alemanya, i  Txecoslovàquia. Dins Mallorca no
tenim mercat, tan sols exportam.

—I la mongeta?
La mongeta, desgraciadament, tampoc no es toca

massa per mor de la competència argentina, que ens fa
molt de mal.

—S'ha abandonat molt el conreu de la patata a sa
Pobla?

La producció poblera és aproximadament un 50 %
menys que fa deu anys, és pels preus, que estan damunt
les 25-30 pessetes i el marge que queda a la fi és de
només dues o tres pessetes per quilo.



Carretera d'Inca, 21
Tlf.: 54 08 55. - Fax 54 20 14.
Sa Pobla

Cecili Metel, 85.
Tlf.: 53 18 05. Fax 53 49 92.
Pollença

De moment aquest equip dels Juvenils poblers van classificats a la meitat de la llista, els resul-
tats són bastant bons, segons el que comenten els aficionats. Coratge! (Foto Pablo)

Aquest és l'equip pobler que juga a III divisió; enguany, segons els entesos, l'equip és fluixet, i
si no fan el cap ben viu baixaran de categoria. (Foto Pablo)

L'equip Cadet del Poblenc és aquest que podem veure a la instantània; aquests jovencells es
defensen de primera i van situats a la meitat de la classificació. (Foto Pablo)
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EL MILLOR
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PUBLICITARI
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TEL. 26 50 05

v,vo /Irgo
SERVICI 1 PREL

SA POBLA

Servici a domicili
Gran parking

C/. Doctor Gómez Ulla, 12
Tlfs.: 54 21 11 /13 - Fax: 54 20 63

Servici T.P.V. - 07011 SA POBLA - Mallorca

RENAULT

RENAULT SA POBLA

GERMANS TORRENTS
TREBALLS AGRICOLES

MAQUINARIA ESPEDREGADORA
CAMIONS GRUA

TRANSPORTS DE MATERIALS
VENDA DE TERRA VEGETAL

PALA EXCAVADORA
TRANSPORTS TRAILER

Carretera Vella de Sineu, Km. 4. Tlf.: 42 78 77
Hort Sa Cadernera Vela - SON FERRIOL
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Aquests anuncis poden ser remesos a la nostra
redacció, Camí Pedreres 132. Tel. 265005 i a totes
les agències de Publicitat.

Cada paraula, 20 pessetes.

ANUNCIAU-VOS DE FRANC A S'ARENAL DE MALLORCA

Nom:
Cognom:

D.N .1.

IELF:

ATENCIÓ
-EscrIviu un sol anuncl por cupó.
-Usau Horros majúsculos.
-Escrivlu dIns el roquadro el taxi.

, 

Ompllu aguad cupó I onvlau-lo a:
S'ARENAL DE MALLORCA: Comí do los Pedreros, 132 - 07600 -

SES CADENESDE S'ARENAL

SArenal
de Mallorca  1 DE DESEMBRE DE 1991 

PETITS ANUNCIS

BORSA
INMOBILIARIA

PISOS 1 XALETS
per llogar a la comarca

de s'Arenal
FINQUES SASTRE

BARCELO
Carrer Milà, 15.

Tel.: 260649.
S'Arenal de Mallorca

Es traspassa peixateria
totalment equipada. Can
Pastilla, zona placa de
l'església. Finques Palma
26 01 38 / 26 14 47.

SA TORRE. Venc un solar
que fa cantonada, vistes a
la mar. Preu interessant.
Tel 41 21 98.

ES MOLINAR, 3 dormitoris,
cuina, bany, 6.300.000. Tel
45 85 11.

CAN PASTILLA, planta baixa,
cantonada, 280 m, 5 anys
d'antiguitat. Bona cons-
trucció, 3 dormitoris,
bany, traster, jardí. Im-
mob. Pascual. Tel. 72 62 04.

LA GRUTA, àtic, 3 dormi-
toris, bany, vista panorá-
mica. Tel. 45 85 11.

•

VENC pis amb mobles, da-
vant balneari 8 de s'Arenal.
Tel. 27 91 70.

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

S'ARENAL, estudi moblat a
punt d'habitar, vista a la
mar. Preu 3.200.000. En-
trada 500.000. Resta men-
sualitats de 33.200. Tel 71
01 37.

CONTESTADORS AUTO-
MATICS, telèfons sense
mans, telèfons sense fils.
ELECTRONICA EL GAU-
CHO. Carrer Mallorca, 2.
Tel. 263423.

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

S'ARENAL, apartament 2
dormitoris, poca comuni-
tat, reformat, amb mobles,
rentadora, etc. 4.750.000.
Referencia 2805. Mir-
Amengual 26 92 50.

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 9250.

SON VERI, 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.

SON FERRIOL. Es traspassa
local comercial a l'avin-
guda del Cid, 10. Local en
condicions per instal.lació
immediata. Tel. 42 81 77.

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.

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

S'ARENAL, àtic 4t pis, 2a
línia, 2 dormitoris, bany,
sala-menjador amb ter-
rassa, cuina moblada.
5.800.000. Tel. 20 00 07.

S'ARENAL, apartament nou,
1 o 2 habitacions, bona
orientació. Preu 4.450.000.
Tel. 75 40 32.

S'ARENAL, apartaments de
60 m, cuina, bany, saló, 1
dormitori, terrassa.
3.500.000. Te1772 56 00.

BADIA GRAN la Finja, vistes
panoràmiques, 4 dormito-
ris, sala-menjador, sala
d'estar, 2 xemeneies, cui-
na, 2 banys, jardí, parking.
26.000.000. Facilitats. Tel
72 56 27.

LES MERAVELLES, xalet
luxe, 1000 m de solar, 4
dormitoris, bones vistes,
zona tranquil.la. Preu in-
teressant. Tel. 29 23 19.

SON FERRIOL NOU, solar 225
m, façana de 10 m, s'hi pot
construir 2 plantes de 240
m, jardí. 6.900.000. Tel. 46
15 30.

LLOGUER a s'Arenal, 4 dor-
mitoris dobles, 1. banys,
vistes a la platja, cuina
amb electrodomèstics,
terrassa 20 m2. 50.000
ptes. Mir-Amengual 26 92
50.

PEIXATERIA. Es traspassa
peixateria totalment equi-
pada, a Can Pastilla. Zona
plaça de l'església. Finques
Palma. Tel. 26 01 38-26 14
47.

ES TRASPASSA local co-
me'rcial a l'Avinguda del
Cid, 10 de Son Ferriol. Lo-
cal en condicions per ins-
tal.lar-s'hi. Tel. 42 81 77.

SON VERí, 4 habitacions, 2
banys, cuina equipada,
sala d'estar, tel. 76 09 62.

COLL D'EN RABASSA, 3 dor-
mitoris, 2 banys, garatge,
ascensor, 110 m.
11.000.000. Tel. 45 85 11.

CALA GAMBA, planta baixa,
3 dormitoris, sala amb
xemeneia, 2 banys.
16.800.000. Api Pascual.
Tel. 45 85 11.

CAN PASTILLA, Stress, 3
dormitoris, sala d'estar,
cuina, terrassa. Entrada
1.400.000. Te1.76 09 62.

S'ARENAL, tercer pis, 3
dormitoris, armaris, men-
jador, terrassa, cuina mo-
blada, galeria, bany, tele-
fon, garatge. Preu 9.850.
000, entrada 2.000.000.
Agencia Vela. Tel 72 12 50.

COLL D'EN RABASSA, rdifici
nova construcció, 4 dor-
mitoris, 2 banys, menja-
dor, traster, aparcament.
14750.000. Facilitats. Tel
46 34 00.

S'ARENAL, balneari 1 sisé
pis, vista a la mar, 120 m,
3 dormitoris dobles, bany,
cuina moblada, garatge.
Només 9.950.000 Tel 72 21
16.

LLOGUER de casa de camp
amb 2 dormitoris, 1 bany,
Ilum a 220. Tot l'any:
40.000 ptes; mig any:
45.000 ptes. Mir-Amen-
gual 26 9250.

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

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

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

CASA PAGESA per llogar, a
les foranes de Son Sardina,
4 dormitoris dobles. Tel 43
86 94.

Particular ven solar a Les
Palmeres. 1.100 m. Preu
4.500.000 ptes. Tel 66 02
36.

Port d'Alcúdia, venc planta
baixa per estrenar, 2 habi-
tacions, cuina, bany, men-
jador, jardí i piscina co-
munitaris. Preu 7.000.000
ptes. Gestions Immobiliá-
des Xisco Company. Tel 54
02 63.

Can Picafort, xalet indi-
vidual en un solar de 800
m. Preu 25.000.000 ptes.
Gestions Immobiliàries
Xisco Company . Tel 54 02
63.

VENC XALET a Bádia 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 ptel. Mir-
Amengual 26 9250.

VENC pis, primera línia a la
Platja de Palma, 3 dormi-
toris, 2 banys, calefacció
individual. Fa 100 m qua-
drats, més 30 de terrassa.
Preu 20 milions. Tel. 26 87
29 i 26 12 46. Joana.

Can Pastilla, apartament,
dos dormitoris, un bany,
cuina moblada, saló men-
jador, terrassa de 20 m2.
Tranquil. Preu 5.200.000
ptes. Tel. 20 71 07.

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 9250.

ANIMALS DE
COMPANYIA

Venc cadells de pastor
alemany, de 2 mesos Tel
24 87 54

CONSULTOR' 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.

SArenal 265011141 de Mallorca



PER IL.LUMINAR
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ELÉCTRICA
NYEGOS
Jaume Balmes, 45
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ELS DILLUNS TANCAT
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PETITS ANUNCIS

PERRUQUERIES

.PERRUQUERIA unisex
' Esperança. Carrer Duran,
13. Te1.41 07 03. Son Ferriol

PERRUQUERIA de senyores
Mati. C/ Llebeig, 9. Tel. 26
92 80. Can Pastilla.

PERRUQUERIA Es Germans.
Av.del Cid, 3. Tel. 41 56 65.
Son Ferriol.

CENTRE d'estètica i salut,
Irene Beltran. C/ Cardenal
Rossell, 58. Tel. 26 77 67.
Coll d'en Rabassa.

TAN!, perruqueria de se-
nyores. Bailén, 19. Tel. 26
48 52. Coll d'en Rabassa.
PERRUQUERIA Maribel.
Carrer Blatera, 34. Tel 42
81 71. 07198 Son Ferriol.
PERRUQUERIA Cupido. Per-
ruqueria per a homes i
dones, saló de bellesa,
perfumeria. Ctra. Arenal,
Galeries Cupido, davant el
balneari 4. Tel 26 52 11.
S'Arenal.
PERRUQUERIA de se-
nyors Can Paco. Carrer
Virgili, 1 - Ca'n Pastilla.

MAKA Perruquera. Pedicu-
ra i manicura. Botónic
Germà Bianor, 19. Tel.
260756.

MIQUELA PERRUQUERA.
Neteja de cutis, manicura i
pedicura. Carrer Mallorca,
3- S'Arenal. Tel. 263423.

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

BLANCA Perruquera. Gran
i General Consell, 36 - SA-
renal. Tel. 265109.

INSTITUT de bellesa Vanes-
sa. Carrer dels trencadors,
1. Tel. 26 61 36. S'Arenal de
Mallorca

Saló de perruqueria unisex
Xesca. Carrer Roncal, 8.
Tel. 49 01 78. Es Pillaní

PERRUQUERIA de senyores,
MAK. Carretera Militar, 230.
S'Arenal. Tel. 49 05 62.

PERRUQUERIA PALOMA. C/
Illes Pitiüses, 15. Les Tor-
res. Tel. 49 19 71. Coll d'en
Rabassa.

ROSA PERRUQUERA. Depi-
lació, manicura. Carrer
Bellamar, 22. Tel. 49 11 01.
Can Pastilla.

Perruqueria de Senyores,
ANTONIO. Estam al carrer
Republicans,1 - 1 er. S'Are-
nal. Tel 26 78 24.

VENDES
Venc Termo elèctric, mar-
ca Otsein, 751. Preu 5.000
ptes. Te1.40 31 76, migdies.

Gran oportunitat: es ven
ordinador nou, sense es-
trenar, a meitat de preu o
preu a negociar. Tel. 27 79
90, Marga.

VENC exemplars endarre-
rits i en perfecte estat de
la revista "Cauce 2000",
especialitzada en enginye-
ria de camins, canals i
ports. Molt útil per a es-
tudiants de COU. Enviau un
fax donant el vostre nom,
telèfon i horari de contac-
te al fax 71 7354, a nom de
Joan Josep.

CANS DE CACA. Es venen
cans: un cocker,i un parell
de cans petits
per cagar. Tel. 26 38 96.

LLIBRERIA DE VERD EN
BLAU. Llibres en català i en
castellà. Especialitat en
lectures juvenils i indantils.
Comandes de llibres en 24
hores. Avinguda del Cid,
56. Tel. 248360 - Son Fe-
rriol.

Lloc soterrani de 120 m2
per magatzem,c/ R.
Ramis Tugores de s'Arenal.
Tel. 26 20 46.
Venc pis a Palma, c/ Ciutat
de Querétaro.. 3 dormitoris,
2 banys, terrassa amb vis-
tes al mar i aparcament.
Preu. a convenir. Tel. 53 14
22.
VENC exemplar. endarre-
rits i en perfecte estat de
la revista "Cauce 2000".
especialitzada en enginye-
ria de camins, ' , canals i
ports. Molt útil per'.1 es-
tudiants de COU. Enviau un
fax donant el vostre nom,
telèfon i horari de contac-
te al fax 71 7354, a nom de
Joan Josep.
Venc barca mini-pesquer
de 4 m amb motor Yarnaha
de 40 cv, molt ben conser-
vada i equipada. Preu a
convenir. Tel. 53 14 22,

Venc Renault 4L, PM-
1386-AL, nou de 4 anys,
400.000 ptes. Papers i as-
segurança fins al febrer
del 1992. Tel. 46 00 93.

DACHSHUNDS. Cadells de
pèl dur, línia de caca i de
gran bellesa. Tenim també
sementals de pèl llarg, curt
i dur. Teckels de Jusadi
Te1.23 94 21.

Venc Seat 127 PM 7970 F.
90.000 pts. Tel.: 66 24 68.

Venc Termo elèctric, mar-
ca Otsein, 751. Preu 5.000
ptes. Te1.40 3176, migdies.

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.

VIATGES

VIATGES XALOKI. Bitllets
de vaixell i d'avió. Telèfon:
267450.

PERSONALS

Advocat, 25 anys, cerc
senyoreta per relacions
matrimonials. Carles, 72
2836.

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

Jove de 25 anys, fadrí, més
de 300.000 ptes mensuals.
Vull conèixer al.lota de 17
a 25 anys, que no estigui
desflorada, amb fins ma-
trimonials. Escriu-me a
l'apartat 10.093 - 07080
Palma.

CORAL EUTERPE. Ampliat el
nombre de membres. Con-
voca tothom interessat a
formar-ne part. Telefonau
abans del 31 d'Octubre:
Martí Bascuñana, director
29 2599; Victòria 296673;
Joan Angel 29 57 50.
Secretaria,	eficaç,	 26
anys, 100.000 ptes al mes,
cotxe, pis, bona presen-
cia, sense problemes, no
fum ni bec, simpática.
Fins matrimonials, amis-
tat senyor formal. 71 00

DONA, 40 anys, atractiva,
posició alta, afeccions a la
pesca i la lectura; con-
tactada amb senyor pro-
fessió interessant, indife-
rent fills, amistat o for-
mar parella. 27 7990.

MESTRESSA DE CASA, 65
anys, 172 d'alçada, pri-
ma; em trob sola, per()
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 7990.

Psicóloga, 48anys, divor-
ciada, sense fills, 165 d'alt,
bona presencia, prima. El
meu interés de posar
aquest anunci és conèixer
senyor culte, sincer, per
fer amistat. Fins seriosos.
Cridar al: 71 00 87.

PICAPEDRER, 40 anys,
100.000 ptes al mes, pis,
xalet propi, copte, pro-
pietari terres, afeccionat
al bàsquet, tennis; voldria
trobar senyora. 27 79 90.

Propietaria comerços,
resident .a , Alcúdia, ben
plantada, fadrina, estal-
vis, cotxe; em trob sola,
trista. Voldria entaular
amistat, senyor seriós. 72
14 94.

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 79 90.

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
blaus; voldria conèixer
al.lota de 16 a 22 anys per
amistat. Interessades,
podeu cridar al 72 28 9.6.

DIVORCIAT, 40 anys, viu
a s'Arenal i fa feina a Can
Pastilla, té una nina ben
garrida, de 13 anys al seu
càrrec, cerca dona fins als
40 anys per refer la seva
vida. Tlf. 490347 (ves-
pres).

Viudo, 50 anys, sense fills,
tenc bar, pisos; vull refer
llar amb senyora senzilla i
casolana, i a qui agradi la
companyia. Apt. 10.093

! Palma.

1Fadrina, 27 anys, morena,
ulls clars, simpática i
amorosa; relacions for-
mals amb fadrí normal,
amorós i simpàtic. Apt.
10.064 Palma.

De dona a dona, cerca
companyia per una amis-
tat sincera, íntima. Apt. 58
Palma.

Viuda, 59 anys, estic sola,
tenc estalvis, pis, som
simpática i agradable. Vol-
dria conèixer un home que
em fes feliç per la resta de
les nostres vides. Apt.
10.064 Palma.

Enginyer Tècnic, 27 anys,
cotxe, alt, m'agrada l'es-
port sobretot el bàsquet;
vull contactar amb senyo-
reta per sortir i divertir-
nos junts. Apt. 10.093
Palma.

Maria, 41 anys, divorciada,
amb una fila de 13 anys al
meu carne; vull conèixer
senyor responsable i a qui
agradi la vida de casa. Apt.
10.064 Palma.

Fadrí, 33 anys, sense pro -
blemes, cotxe, pis, moré;
vull conèixer al.lota fins a
35 anys, que sigui sincera i
sàpiga actuar amb l'altra
gent. Escriure a l'apartat
de correus 10.064 de Pal-
ma.

Dona de casa, 43 anys,
neta, responsable, amb
estalvis, divorciada, dos
fills; vull conèixer borne de
bona posició social, amb
cotxe. Apt. 10.093 Palma.

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

Estudiant, 22 anys, català,
angles; cerca feina durant
l'estiu. Tel. 72 48 87.

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

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

SENYORA separada, filia 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
llar, bo, amant de la casa.
27 79 90.
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PERSONALS
SEPARAT, 173 d'alçada,
bona presencia, cultura
alta, vida acomodada, 45
anys; voldria fer amistat
de moment, senyoreta
senzilla i elegant. 27 79
90.

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

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

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

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

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

Advocatessa, posició social
alta, bona familia, 47 anys,
viuda, sense fills;
m'agradaria refer la meya
vida, amb senyor culte,
educat, no importa si té
fills, si els té millor. Inter-
essats cridar al 71 00 87.

Fadrina, 20 anys, amorosa
i alegre, estudis superiors,
sense problemes de cap
casta; m'agradaria fer
amistat amb al.lot fidel,
educat i amorós, dolc. 27
79 90.

Senyora de Manacor, mod-
ista, importants estalvis,
pis, xalet, cotxe, m'agra-
daria refer la meya llar
amb senyor sa i net, a qui
agradi passejar, d'edat
entre els 56 i els 70 anys.
27 7990.

Senyor, jubilat, molt actiu,
educat, simpàtic, m'agra-
den les bromes, vull co-
nèixer senyora, no importa
estat civil ni nivell eco-
nómic, fins seriosos. 27 79
90.

Senyora de 45 anys, atrac-
tiva, alta, bona professió;
vull conèixer senyor culte,
alt, i sense cap vici, per
sortir i fins matrimonials.
L'interessat pot cridar al
27 7990.

Senyoreta, 35 anys, mo-
rena, cotxe, pis, bona pre-
sencia; vull coneiÑer se-
nyor bo, atractiu, amb
idees clares per al futur,
per a fins matrimonials. 71
00 87.

Estudiant, 23 anys, ben
parescut, ros, atractiu,
cotxe i moto, vull conèixer
senyoreta simpática i sen-
zilla, per sortir i fins se-
riosos. 72 14 94.

Estrangera, 50 anys, bona
presencia, alta, rossa,
culta; vull conèixer senyor
fins a 60 anys, bo, formal i
sense vicis, per a fins se-
riosos. Cridar al telèfon 71
00 87.

Policia, 38 anys, ben
parescut, vull coneixer la
meya mitja taronja, se-
nyora o senyoreta que vul-
gui merèixer el meu amor,
de 27 a 37 anys aproxi-
madament, cridar al tel-
èfon 27 79 90.

ANALISTA, 35 anys, fadrina,
simpática i guapa; vull
formar parella amb senyor
sense problemes, edat
indiferent. Si estás tot sol
com jo, cridam. Tel. 72 14
94.

ENGINYER químic, mitjana
edat, fadrí, 169 d'alt. Vull
formar parella amb
senyoreta fadrina de 20 a
40 anys, seriosa i honrada.
Indiferent si té fills, tan
sols que m'estimi. Tel. 27
79 90.

APARELLADOR, viudo, sense
nins, de 37 anys, pis, cotxe;
vull conèixer senyoreta
per refer la llar. Tel. 71 00
87.

JOVE, de 20 anys, feiner,
sincer; m'agradaria con-
tactar amb al.lota simpá-
tica. Tel. 71 00 87.

FADRí, 36 anys, treballa-
dor; desig conèixer senyo-
reta per sortir en pla for-
mal. Tel. 27 79 90.

VIUDA, 68 anys sense fills,
molt tota sola; voldria
conèixer senyor parescut a
Mi. Tel. 71 00 87.

VIUDA, 56 anys, voldria
conèixer home pagès per
viure junts. Tel. 72 14 94.

FADRINA, 40 anys, estudis
universitaris, guapa; m'a-
gradaria conèixer senyor
per sortir en pla formal.
Tel. 27 79 90.

VIUDA, 60 anys, estudis
superiors, alta, culta Vol-
dria sortir amb senyor
culte. Tel. 71 00 87.

FADRINA, 27 anys, guapa,
estudis; vull conèixer
home fadrí per sortir en
pla formal. Tel. 27 79 90.

FADRí, 26 anys, estudis,
bona presencia; voldria
conèixer senyoreta culta.
Tel 72 14 94.

FADRÍ, 48 anys, treballa-
dor, sense problemes, amb
finques. Voldria conèixer
senyora per a fins formals.
Tel. 27 79 90.

DIVORCIADA, 49 anys, bona
presencia. Voldria refer la
meya vida amb sonyor
culte i de bon veure. Tel. 72
14 94.

VIUDA, 60 anys, ben con-
servada; voldha conèixer
senyor per tornar-me a
casar. Tel. 71 00 87.

SEPARADA, 31 anys, ATS
vull coneixer home per
sortir en pla formal. Tel. 27
79 90.

SEPARAT, 45 anys, estudis,
sense problemes; vull co-
nèixer senyoreta culta i
formal. Tel. 72 14 94.

FADRí, 28 anys, estudis, alt,
moreno; voldria conèixer
senyoreta culta. Tel. 71 00
87.

FADRí, 21 anys, voldria co-
néixer senyoreta per sor-
tir, de moment com a
amics. Tel. 72 14 94.

EMPRESARIA, 27 anys, fa-
drina; vull conèixer jove
amb estudis. Apartat
10.064 Palma.

PROPIETARI RESTAURANT,
58 anys, viudo, sense fills,
el negoci va molt bé.
Només necessit una dona,
bona persona, amorosa,
amable, per a gran amistat
en principi i llavors futur
matrimoni. Tel. 71 00 87.

INDUSTRIAL, divorciada,
sense fills, pis, xalet propi,
bens bancaris. Som cari-
nyosa i comprensiva, cerc
senyor que vulgui establir
relació seriosa, amistat, i
que sigui de semblants
característiques. Tel. 27 79
90.

FUNCIONARI, important
càrrec, 200.000 mes ap-
rox., apartament propi i
estudi amb vista a la mar.
Cerc senyora de 33 a 49
anys, responsable i a qui
agradin els nins. Cridar al
27 7990.

Militar retirat, 56 anys,
130.000 mensuals. Només
vull trobar una dona bona
per formar familia. Escri-
viu-me. Apartat 10.064.
07080 Palma.

Separat, 43 anys. Voldria
conèixer senyora o senyo-
reta de 30 a 40 anys. Posau
telèfon i hora per cridar-
vos. Apartat 139-07610
Can Pastilla.

DONA, excel.lent, 168
d'estatura, m'agrada cui-
nar. M'agradaria conèixer
senyor amb bones finali-
tats, bona presencia, alt i
agradable, a qui agradin
els nins. Tel. 72 28 36.

ESTRANGERA, alemanya,
negocis propis, panl l'es-
panyol perfectament, ros-
sa, de bon veure, elegant.
Cerc senyor bon al.lot,
senzill, sa, i net, però so-
bretot que sigui sincer. Tel.
27 79 90.

PROFESSOR mercantil, 34
anys xalet, cotxe, pis, sen-
se fills, viudo. Apartat
10.064 Palma.

ADVOCAT, 34 anys, fadrí;
vull conèixer senyoreta de
20 a 30 anys Apartat
10.064 Palma.

JOVE 34 anys, estudis su-
periors, cultura alta, a-
gradable; voldria conèixer
al.lota que estimi els nins,
la naturalesa, la muntanya
i la mar. Apt. 697 Palma.

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

Empresaria, 27 anys, fa-
drina; vull conèixer al.lot
jove, amb estudis. Tel. 27
79 90.

INFERMERA, fadrina, 31
anys, consultori propi;
voldria conéixer senyor
treballador. Fins seriosos.
Apartat 10.064 Palma.

ECONOMISTA, 32 anys, mo-
reno, 270.000 ptes. men-
suals, pis, cotxe; vull co-
nèixer al.lota. Tel 27 79 90.

APARELLADOR, viudo, sense
al.lots, de 37 anys, pis,
cotxe; vull conèixer sen-
yoreta per refer la meya
vida. Tel. 27 79 90.

PROFESSOR mercantil, 34
anys, xalet, cotxe, pis,
sense nins, viudo. Vull
conéixer senyora bona. Tel.
27 79 90.

FADRINA, 33 anys, feinera,
morena; vull coneixer ho-
me bo, per a matrimoni.
Apartat 10.064 Palma.

MALLORQUí, 45 anys, sepa-
rat; vull coneixer dona
garrida, fins completa-
ment seriosos. Tel. 27 79
90.

VIUDA, 44 anys. Vull conèi-
xer senyor per a matri-
moni. Tel. 71 00 87.

ATS, fadrina, 20 anys, alta
i de bon veure; vull conèi-
xer jove responsable i net.
Tel 71 00 87.

Em dic Carlos, som militar
d'alt càrrec, tenc 48 anys,
divorciat, sense fills, físi-
cament agradable, 178
d'alt; voldria conèixer una
senyora educada i formal.
Fins seriosos. Cridar al 71
0087.

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 7990.

Separat, 43 anys, bona
presencia, Ii agradaria
conèixer senyora de 30 a
40 anys, amb fins seriosos.
Posau el vostre teléf on i
escriviu-me a l'apartat
139 de Can Pastilla.

AGENT COMERCIAL, divorci-
ada, cotxe i pis, bens, dos
fills; vull formar llar amb
senyor responsable, sin-
cer, honrat, net, treballa-
dor i que vulgui els meus
fills. Tel. 27 79 90.

ELECTRICISTA, emprat de
GESA, estalvis, sou elevat,
som peninsular, i cene
senyora per fer una llar,
senzilla, amable, mitjana
edat, neta i honrada. Tel.
72 28 36.

MILITAR, 42 anys, vull con-
èixer senyora., cultura
superior, bon cor, per for-
mar llar, futur assegurat,
sense problemes econó-
mies. Telefonau- me prest.
Tel. 27 79 90.

Jove, amb estudis, amant
dels animal i de la natu-
ralesa. Desitja conèixer
al.lota de les mateixes ca-
racterístiques. Apartat 697
de Palma.

Guia turística, 26 anys,
170 d'alçada, rossa d'ulls
clars, simpática, alegre i
sincera; voldria trobar jove
seriós i formal a qui agradi
viatjar. 27 79 90.

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

Jove, 24 anys, he acabat
Periodisme, sincera, a-
tractiva i culta; cene se-
nyor amb futur fins als 34
anys, fidel i que sigui seriós
i formal. Fins molt serio-
sos. 72 14 94.

Empresari, 51 anys, viudo,
alt, de bon veure, amb el
futur ressolt. Vull conèixer
dona de 20 a 35 anys.
Apartat 10.093 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.

AMOR, bella paraula, so-
bretot si quan la sents, et
corresponen. dona, si tens
bon cor i necessites amor,
crida'm al 71 00 87.
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PERSONALS

VIUDO, 59 anys, perit mer-
cantil, negocis; només cerc
pau i amor amb una dona
de bon cor, atenta, és in-
diferent el seu estat civil,
fills, o posició social. Tel.
27 79 90.

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

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

Oculista, 55 anys, viudo,
sense fills. Som una per-
sona tranquil.la, m'agrada
la natura, els animals, etc.
Vull conèixer senyora de
característiques sem-
blants. Tel. 71 00 87.

GASTRONOMIA

RESTAURANT BADIA. Dies
feiners. Menú a 550 ptes.
Diumenges i festius a 1.300
ptes. Carrer Almirall Mo-
reno, s/n. Tel. 74 11 91.
Badia Gran

RINCON DEL ARRIERO. Pa
amb oli, tapes variades,
plats combinats. C/ Joé
Vargas Ponce, 19. Tel. 26 61
42. Coll d'en Rabassa.

RESTAURANT BADIA. Dies
feiners, menú a 550 ptes.
Diumenges i festes, menú a
1300 ptes. C/ Almirall Mo-
reno, s/n. Tel. 74 11 91.
Iladia.

McDONAL D'S S'ARENAL.
Celebra el teu ániversari
amb nosaltres en un am-
bient familiar. Avingudá 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_ Cuina feta com
Deu mana. Si friasau, no
vengueu. Carrer Acapulco,
4. Sortida, n. 3 - Les Mera-
veles. Tel. 265188.

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

HOSTAL MARACAIBO
cuina mallorquina casola
na. Devora les Escoles de
Can Pastilla. Tel. 263017.

BAR RESTAURANTE AN-
DREU. Cuina variada i
tapes. Sopars deportius i
de companyia. Carrer de la
Grua, 6 - Can Pastilla.

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

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

GAFE CA'N REAG,AN.
Berenars i soparets. Lloc
de trobada dels pagesos del
Pla de Sant Jordi. Tel.
4 11266 - Casa Blanca.

SERVEIS
PROFESSIONALS

TRANS VENY AGENCIA. Ser-
vei diari: Felanitx-Ciutat-
Felanitx i Portocolom-
Cala Murada-Cas Concos.
Tel 58 04 95.
TINTORERIA CALTOR.
Netetja de catifes, mantes,
cortines, cobertors i tota
classe de peles de vestir.
Carrer Torrent, 9 - S'Are-
nal. Tel. 265447.

PNEUMATICS SON FERRIOL,
equilibrats de rodes, canvi
de rodes i pegats, alineació
de direccions assistida per
ordinador. Avinguda del
Cid,73. te1.42 75 53 Son
Ferriol.

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

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.
BUGADERIA LLITERMA. Au 7

toservei, rentat en sec i en
banyat, neteja de catifes,
servei rápid. Carrer Virgili,
17. Tel. 26 63 31. Can
Pastilla.
GUARO NINS a ca meya.
Bon tracte. Tel. 266834.

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

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

FERRERIA DE N'AÑTO-
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 iagua,
mantes, cobertors i tota la
resta. C/. de sant Antoni, de
la Platja, 8 - Can Pastilla.
260370.

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

INSTAL.LACIONS elèctri-
ques i sanitàries
CC.JU.CB., instaliladors
oficials de gas ciutat, propà
i butà. Carrer Marqués de
Tenerife, 77. Tel. 242593 -
Son Ferriol.

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.

CRISTALLERIA s'Arenal. C/
Quarter, 31. Tel. 49 18 67.
S'Arenal.

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

Comptabilitat per a petites
i mitjanes empreses. Tele-
fon 41 09 41.

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

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

Necessit cosidora de cin-
turons, per hores o escar-
ada. C/ Tóquio, 2-local 21.

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

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

Quasi-llicenciada en
catalá, vol guanyar-se les
sopes a canvi dels seus
coneixements i/o habili-
tats en materia lingüística.
No em telefoneu (la com-
panyia telefónica es-
panyola em té a la cua):
veniu, telegrafiau o escri-
viu a Antònia Joan. Carrer
d'en Móra, 1, 3er, dta.
Palma. (Curriculum vitae
et mirarulornm)

BORSA DEL
MOTOR

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

Venc Seat 131 PM-S, dies-
sel. Bon estat de conser-
vació, preu a convenir. Tel.
26 37 94.

VOLKSWAGEN JETTA d'im-
portació, arnb matrícula
PM-BJ, venc per 400.000
ptes. Tel. 79 46 89 - 49 18
05

ENSENYANCES
Es fan classes d'angles per
a nins i adults. Cridar a
hores de dinar. Margalida.
Tel. 40 31 76.
Si vols classes d'anglès,
pots tenir una professora
titulada. Dernanau per na

Ti!Miri 	 Ir) 00 93,
CLASSES particulars de
ball, individual o parelles,
cha-cha-cha,	 rumba,
fox-trot, samba i altres.
César, llista de correus de
Can  o3tilla	

Academia
BARCELO

49 19 16

MECANOGRAFIA
CONTABILIDAD
OPOSICIONES

C. BALEARES,25.2

'/1-1 Aren
* 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)
-Cursos de diseny.
PROFESSIONAL PER

O R DIN A DOR
MACINTOSH! PC

* A més d'un Ilarg etcétera
pots aprendre:

BANCA-RE PAS
COMPTABILITAT
MECANOGRAFIA

Carrer Balears, 25- 2 - 1
Tel. 49 19 16 - S'Arenal

de Mallorca

Repás catala, francés, l la-
tí, Icastellà, socials,
naturals, grec... EGB (to-
les les assignatures), BUP.
Tel. 72 28 28 - 26 23 56.

CLASSES de Matematiques,
Física o Química. Tots els
nivells. Professor llicen-
ciat. Cridar al 26 22 81.

BANCA
CALCULO

Netegem
la nostra
ciutat
Climent Garau i Salva
de Llucmajor, 3 juny 1991

Nostra Ciutat té histori,
ho digué Jaume Primer:
"- Per tu molt fort lluitaré,
'conseguiré sa victori;
quedará dins sa memori
de tot digne mallorquí:
te vestiré de jardí",
això va ser s'auditori.

I Ciutat se canvià
de sa vella estructura,
se prengué altra mesura
se va molt modernitzar;
lo promès se concretà
amb unes lleis contundents,
se varen tenir presents
lo que el rei va ordenar.

Ses lleis 'naren canviant
quan va anar passant el temps,
comandaren unes gents
de poca intimitat;
i s'escampa sa maldat,
també sa prostitució
dins piaça i carreró
de modo degenerat.

Placa d'en Palou hi ha
que la honra sa pagesa;
va ser de molt grossa empresa
amb so vendre i comprar,
dos hostals varen muntar
a cada cap de cantó,
fent menjar de selecció
que sa gent encarinyá.

Es temps va anar canviant,
un altre temps prengué,
és lo mateix des roser
que l'amo va descuidant:
es sec el se va menjant
per faltar-li sa saó,
va ensenyant sa tristor
an els ulls que el van mirant.

Oh!, placeta que un temps
tota gent te visitava,
com una joia mirava
amb façanes resplendents
totes les més nobles gents
de plaça Major venia,
mirava teva hidalguia
honrant teus manaments.

Aquell hermós resplendor
se va anar descuidant,
negocis capitulant
de venedor i comprador,
dels dos hostals el color,
de fet, se canviarien

ells se destinarien
a molta prostitució.

Canto del Perú veureu
dones que van esperant
an els hornos convidant
que vos envergonyireu;
de negres ne trobareu
també a s'altre cantó.
Oh!, nova direcció,
mirau si ho netejareu!
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PASTISSERIA

FRUITERIA

PEIXETERIA

CARNISSERIA

XARCUTERIA

LICORERIA. ETC.

ASCENSORES
ASPE S.A.

C/. MAR1NETA, 7.

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

07600 EL ARENAL (MALLORCA)

Servei d'aigua
	

Aljubs de vàries
a domicili
	

capacitats amb
pou propi
	

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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Viuríem millor essent independents d'Espanya?

Miguel Capó Bennássar
(Sabateria Capó): Cree que
sí, perquè amb els doblers
que se'n duen podríem
llevar imposts, si tot que-
das aquí.

Antoni "Cotxer" (Cassi-
ner): Crec que sí, viuríem
com a marahás si tot que-
dás a Mallorca. A sa Pobla
no vivim del turisme di-
rectament però sí indirec-
tament, i ara l'agricultura
és una llàstima que no vagi
bé.

Miguel Sastre. (Bar Sami):
Crec que sí, podríem gastar
els doblers dins ca nostra.

Josep -Gabriel Estévez
(Venedor de cotxes): Si
fóssim independents, i no
haguéssim de donar res a
ningú, es podrien millorar
les infrastructures d'aquí.

Gabriel Perelló Ramis
(Venedor de roba): Els do-
blers que es fan aquí s'hi
haurien de gastar.

Antoni Socies Salvà (Vene-
dor de cotxes): Viuríem
millor, no hauríem de de-
pendre de ningú

Francesc Mir Tugores (Bar
ea sa Miss): Viuríem millor,
cree que pagaríem per
l'estil però els serveis se-
rien molt millors.

Júlia Mir (Graduada social):
Supós que sí, sobretot
perquè es farien més in-
versions en carreteres,
hospitals, etc.

Pau Pons <(Bar Can Mora-
gues): Lo seu seria que
només se'n duguessin el 20
% i que quedas el 80 % de
tot aquí.

•
Esteve Sastre (Bar Es Fad-
rins): Els doblers queda-
ríen aquí i seríem rics.

Antònia Crespí Rayó. (Bar
Stop): Aquests prometen
molt i fan poc, i només
ataquen els que fan feina.

Mallorquins!
La nostra llengua

está en perill.

No xarreu mai
en foraster.

És un suggeriment de

SÁrenal
de Mallorca



UN PUPUT DE CRESTA
MOLLA

APLEC: TEXTOS DE COMBAT (1988 - 1991)

PRÒLEGS DE:
LLUIS V. ARACIL
ANTONI ARTIGUES
FRANCESC FERRER
BERNAT JOAN

A L1VE NDA A LES
PRINCIPALS LLIBRERIES
DE MALLORCA,

PALMA: Selecta, Campes Gol-
ve mitari, Quart Crei-
zent, Janme de Mont-
ar,. Drac Migic, Ramón
Llull, Llibres Mallorca,
Tótem, Gnomo, Em-
bat, Balmes, Jovella-
nos, Fiol, Ripoll.

520 persones citada.
Mes de 200 pipo de test.
28 pagines limito.
45 fotografies en bine I negte.
Cáete de color plastificada.

IA UREA DEL TERRORISME
ESPANTOL DINS MALLORCA
AL DESCOPERT: INDUCTORS,
AUTORS MATERIALS, PLATA-
FORMES DE SPORT FERIO-
DISTIC, PROVOCADORS, ETC.
ETC.FELANITX Remen Llull

INCA: Espindocs

MANACOR: Leo

LLOCMAJOR: Rota
S'ARENAL: Llibreria Balean

SON FERIOL De verd en Un

LES PRINCIPALS
LLIBRERIES DEL PRINCIPAT

L'ANTICATALANISME A MALLORCA: NOMS,
LLINATGES I FOTOGRAFIES
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Palma de Mallorca.
Exposkló
Carrer Anida( Lluts Salvador, 84

	
Carrer de Secrates,81Can Elan)

	
Ex posic i6

Magnum
	

Cala d'Or

Telèfon: 27 01 61 - 27 79 95
	

Avinguda de Elelpka, 14Telèfon: 75 16 31 - 75 54 45
Telefax: 24 93 09
	

Telèfon: 65 75 62Telefax:75 81 32

ga tzt m
Pollgon de Son Gasten°. Gran Vía Aslma
Telefon: 29 40 04
Telefax :75 95 27

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

Llar= Jet
OfIcIna fibrka I e xposk ló
Carrer del babe Rolg, 29
Telèfon: 66 01 50 - 66 01 54
Telefax: 66 05 98

S'Arenal
Exposk 161 magatzem
Carretera Militar, 522
Telefon: 26 22 38
Telefax: 49 27 67

Magatzem
Carrera de Calortge- Cala d'Or, Km. 1.500
Te léfon: 65 82 10 65 82 28
Telefax: 64 34 25

Porreres
Magatzem
Carretera de Campos, sin
Telèfon: 64 71 05
Telefax: 65 79 61
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Viuríem millor essent independents d'Espanya?

Antoni Carrió (Can Leo-
nardo): Els espanyols ens
envien tota l'escòria que
els sobra, i se'n duen tots
els doblers, que hem de
menester.

Gabriel Amer (Can Biel):
Crec que sí, els nostres
doblers no se n'anirien a
Madrid, podríem fer millo-
res aquí.

Margalida Alemany (Bar
Esport): Els europeus te-
nen els serveis molt millor
que nosaltres. Indepen-
dents viuríem millor.

Antoni Company (Servei
Oficial Opel): El Govern
Balear no está preparat
per a la independencia,
però és clar que indepen-
dents viuríem millor. Joan Pons (Sastre): Esta-

ríem millor, ara no ens
tornen els doblers que
toca.

Onofre Crespí (Barber): Hi
hauria molts de canvis,
peró els doblers quedarien
aquí.

Sebastià Ramis (Can Sa-
cres): Viuríem millor, Es-
panya no ens enviaria més
xoriços ni aturats, els
productes del camp ten-
drien més bon preu.

Pere Payeras (Concessio-
nari Renault): Ens admi-
nistraríem millor. Podríem
canviar de cotxe més so-
vint.

Bartomeu Cladera (Sa Pi-
cada): Si fóssim indepen-
dents en tendríem deu
sacs, de doblers.

Gabriel Soler Miró (Tapis-
ser): Viuríem molt millor,
ara donam molt de doblers
i no els tornen per les ne-
cessitats que tenim.
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Viuríem millor essent independents d'Espanya?

Mateu Morro (Empúries):
Pens que sí. Els doblers
quedarien aquí, i no hau-
ríem de sofrir tots els
xoriços que ens arriben
d'Espanya.

Gabriel Miralles (Trinxe-
ter): Pens que estaríem
millor, el Govern Balear
podria fer carreteres, hos-
pitals,...

Baltasar Pons (Bar Olím-
pic): Cadascú hauria de
gastar els seus, i així veu-
ríem qui els sua.

Miguel Molines (Foto Ro-
màntic): Crec que sí, ten-
dríem més doblers, però
veig difícil la independen-
cia.

Jaume Cladera (Sport sa
Pobla): Els forasters s'ho
enduen tot cap a Espanya.
Jo som independentista.

Maria Cantallops (Botiga
Lucina): Viuríem millor si
Espanya no se'n dugués els
doblers.

Tomeu Alós (Bar Arauchu):
Pareix que si tenguéssim
tot el que es genera a Ma-
llorca viuríem millor.

Antoni Torres (Banquer):
Jo vull autonomia, els
doblers que es generin aquí
s'han de gastar aquí.

Mateu Montcades Dalmau
(Bar Sa Volta): Si els do-
blers quedassin aquí, mi-
llorarien les coses.

Joan Riutort i fills (Bar
Espanyol d'Ariany): Cree
que tot seguiria igual

Madones del Bar S'Estació:
Si els doblers quedassin
aquí, viuríem molt millor.
La independencia será bo-
na per Mallorca.

Propietaris del Forn nou:
Arnb un govern ens bas-
taria. Ara hi ha massa gen t
a mantenir.

Antoni Vives (Bar Brises, de
Llubí): Si no se'n duen els
doblers cap a Espanya, po-
drem viure millor.

Lloren Martorell (Cas
Ferreret, Llubí): Tots som
espanyols i hem d'ajudar
als qui no en tenen. No som
independentista però el
govern de Madrid compra
els vots amb els nostres
doblers.

Propietaris Bar Sa Placa
(Llubí): Sí, si els espanyols
no s'eñ duguessin els duros
tot aniria millor.

Antònia Font (Boutique
Classe): Viuríem millor
sense gitanos, xoriços, fo-
rasters; per() jo em sent
espanyola i em sap greu
ser independent d'Espa-
nya.

Maria C. Serra (Café Es-
portiu): Sí, independents
viuríem millor, . tendríem
rnés doblers per les carre-
teres, hospitals, i per tot.
Els doblers que se'n duen
els espanyols quedarien
aquí.

Biel Roig (Bar Can Malet, de
Santa Margalida): Viuríem
millor si no venguessin
tots els forasters, i també
si tenguéssim una hisenda
pròpia la gent pagaria més
a gust.

Sebastià Sales (Can Palau):
Les carreteres i hospitals
de Mallorca són un desas-
tre. Si el nostre govern
recaptás els doblers aniria
millor.

Francisca Alzamora (Bar
Ses Palmeres): Fer coses
depèn dels doblers. Inde-
pendents en tendríem
molts més.

Joan Perelló. (Electrodo-
mèstics Perelló): Se'n duen
moltes divises i tornen
molt poca cosa. Nosaltres
hauríem de poder gastar
els nostres doblers, i dels
que sobrin ja ho veurem.

Antoni Vidal (Bar Marina):
El govern central está xu-
pant massa damunt no -
saltres, i això s'ha d'aca-
bar.

Andreu Capó (Argenter):
Cree que sí. Mallorca pro-
dueix molts de doblers i
tots se'n van cap a Espa-
nya.

Magdalena Rettich: Estic a
favor de la independencia
del nostre país. Els espa-
nyols se'n duen massa do-
blers.

Madones del Bar Mara: Els
doblers de Mallorca han de
quedar a Mallorca.

Instad- 1~ i ciris c1èctriqiis
i lborxilbes ismriergidess

PEP SANSO
Caar-rer de Maxiakeor, 507 - A.

42 75 05 - 42 85 82
07109 Casa Filmaricla

fontaneria
BALEAR C . B .

Calefacció- Piscines -Motors- Rebobinats
Reparacions-Descalcificacions

Cf. Baleara. 12- Tlf, 743016- S'ARENAL

GRUES BALEAR
Transport de vehicles, buques.

compressors etc.
Es Pinaret, parcela n.° 10-A

Tlf.: 79 47 83 - 071411VIARRATX1

Centre de Jardineria

ISABEL 1
MIGUEL

C/. Dragonera
(DavantMercatArenal)
S'Arenal de Mallorca
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Cartes al Director

Descontaminar Ciutat
Una altra vegada torna estar d'actualitat dins les

opinions i manifestacions de distints col.lectius el tema
energètic de la nostra illa, encara que no es vegi un debat
en profunditat i amb rigor, doncs l'eix Sant Joan de Déu
— S'Estalella — cas Tresorer mou al debat als defensors
i detractors, amb poca imaginació.

Segons l'opinió de l'Associació de  Veïns de Saiita
Catalina, no es tracta el tema del futur energètic de
Palma amb coherencia, amb dades científiques, amb la
participació dels partits polítics, entitats i col.lectius.
Creim que s'oculta a la població noves fórmules i nous
sistemes energètics, ja que l'actual (l'energia térmica feta
per carbó o fuel—oil), segons dades científiques i
tècniques, és a dir, sense recórrer a frivolitats dema-
gògiques diverses, resulta altament contaminat, ja que és
el productor del ja famós efecte hivernacle, causant de
l'herboricida pluja ácida, pluja que sofreixen, cada dia,
per exemple, els veïns del Coll d'en Rabassa, amb la
supercontaminant central térmica de Sant Joan de Déu.
No s'ha d'oblidar que la pluja ácida també fa estralls en
tots els boscs templats del nostre hemisferi.

Tot això dit així de manera senzilla, però no menys
certa, ens ha de conduir a una reflexió, al debat seriós
i al canvi dels sistemes energètics actuals de la nostra
ciutat.

Per una banda resulta obvi que el creixement
desmesurat d'energia, els últims quinze anys, no ha duit
cap a un benestar complet, ja que el tudament energètic,
per instal.lacions obsoletes (electrodomèstics, equips de
calefacció, etc), tot això amb variacions tècniques en tots
els electrodomèstics de les llars de l'illa, crèiem que duria
a una disminució progressiva del consum, fent inviable
la construcció de qualsevol nova central eléctrica. Unes
disposicions (voluntat i consens polític) que tendesquin
al fet que les noves construccions tenguessin sistemes
alternatius d'energia solar i solar—fotovoltáica, a més de
cogeneració, resultaria un canvi positiu de veres.

Per tot el que hem dit amb anterioritat, sollicitam
a l'administració que els sistemes alternatius de gene-
ració eléctrica (actualment amb aturada per part de
GESA) siguin declarats d'utilitat i urgencia mediambien-
tal, i que es premiï tots aquells consumidors que,
paulatinament i voluntàriament, consumesquin menys
energia.

Pere Felip Buades
President de l'AA.VV. de Santa Catalina

SÁrenal 26500541 de Mallorca

Alerta amb els fematers
Senyor Batle, sabent de la quantitat d'assumptes que

l'ocupen, sent molestar—lo per aquesta causa, si no fos
per la reiteració de l'acció.

En el carrer General Riera (propós el canvi de nom)
davant el número 105 i coincidint amb l'encreuament
amb el carrer Alférez Alomar (propós el canvi de nom) hi
toca haver uns contenidors de fems. Sovint es mouen de
lloc, un o dos metres, per poder—hi aparcar un cotxe, i
en defensa meya puc dir que no hi ha pintada el senyal
corresponent als contenidors. Dones cada cop que això
passa, dues rodes del cotxe en qüestió són foradades, o
bé amb un punxó o bé amb un ganivet. La darrera vegada
m'ha tocat a mi. Ha estat la matinada del 4 de novembre.
Les sospites cauen, com és suposat, en els fematers.

Això també ho creuen les persones que també han
estat víctimes i que jo conec personalment.

Per això, deman com a ciutadà una investigació i en
el seu cas un avis o càstig a qui tant de mal vol per als
ciutadans que el pagam. Si no podem confiar en els
serveis públics municipals, malament va l'ajuntament, i
com que vostè és el màxim responsable, supós que farà
passes per trobar una solució.

Atentament s'acomiada.
Simó—Xavier Casanova i Gual

En defensa
de s'Arenal

A EL TEMPS, núm. 383, a
l'article "Mar de fons en el
PSM" es fa referencia a la
revista mallorquina S'Are-
nal definit—la com a
"quinzenari ultranaciona-
lista".

L'adverbi ultra, emprat
com a prefix en alguns
adjectius, significa molt,
massa, excés... excessiu.

Es perfectament lícit
considerar, com així ho fan
certs sectors nacionalistes
a les illes, que les actituds
"ultranacionalistes" —"en
el precari context sociolò-
gic d'aquestes", afegei-
xen—, és a dir, aquelles
actituds "excessives" o
radicals tenen conseqüèn-
cies perverses sobre aque-
lis objectius que diuen
pretendre, bàsicament, la

Dempeus!
Senyor Director:

Davant el reportatge i
l'article provocatiu del
puput", que publica avui

(19.11.91), un diari de
Palma, només hi ha un
camí i una reacció: la de-
fensa intransigent de la
cultura i de l'ètnia catala-
na. I "barco de rejilla" a
tot aquell que, a la nostra
terra, no accepta o renega
del fet existencial de la
nostra llengua i de la nos-
tra gent.

Dempeus! Visca la Patria
i la Raga!

Joan Antoni Estades de
Montcaire i Bisbal

Senyor director:
Estic molt preocupat.

L'editorialista dEl Día"
ha tornat un independen-
tista furibund. Comentant
la famosa Plataforma per
l'Autogovern, ens diu que
el que ens convé és allu-
nyar—nos el màxim de
Catalunya, ja que la Ilet de
Lleida enfonsa la nostra, el
turisme de Girona i Tarra-
gona, el nostre turisme,
etc... Només mancava la
continuació lógica del dis-
curs: la llet d'Astúries i
Cantada han enfonsat
Agama i Blahi (així ja ten-
dríem culpables externs),
la competencia turística
de Torremolinos i Marbella
ens deixa fora visitants
per tant, cal fer—nos el
màxim d'enfora de...
Espanya, a la qual 51 que
ens uneixen vincles legals i
de la qual, de moment, no
podem fer—nos enfora.
Pregaria a l'editorialista
d — E1 Día", Antonio Ale-
many, més seriositat i
manco demagògia.

Andreu Baila

Història?
No som cap historiador,

ni tan sols aprenent
d'historiador, ni res per
l'estil. Som un lector sen-
zill, però amant de la ló-
gica.

El senyor Alemany, a la
seva secció diaria "Breus"
a "El Día 16 de Baleares",
afirma una vegada i una
altra que Mallorca no ha
tingut mai cap tipus de
lligam amb Catalunya. Fins
aquí tot correcte, ja que és
una opinió tan respectable
com qualsevol altra. Des-
prés, el mateix senyor diu
que una de les raons de la
revolta de les Germanies
va ser la rebel.lió fiscal
contra els censos a pagar
fonamentalment als cata-
lans. Una opinió també
respectable, si no fos que
prové de l'autor de la pri-
mera. Jo pac part dels
meus imposts a l'Estat
espanyol, per l'imperatiu
legal. Si els mallorquins ho
feien amb els catalans
devia ser per qualque cosa.
Ningú paga imposts sense
haver—hi qualque tipus de
subordinació, és a dir de
lligam. Es clar que les dues
premisses es contradiuen,
cosa no gens estranya
quan un adapta la història
a les seves idees i interes-
sos. Supós que ja traurà
una tercera afirmació que
lligui les dues d'abans: el
triomf de l'embull.

Atentament,

Joan Sastre Joan

consolidació d'un projecte
nacionalista. Ara bé, d'al-
tres creiem que ah que és
radical és bàsic i que, per
tant, les practiques i po-
sicions radicals haurien
d'esdevenir l'actitud prò-
pia de tota aquella gent
conscient dels procés de
desnacionalització que
pateix el país.

En concret, a les illes, i
malauradament, només
estam sobrers d'ultra-
nacionalistes... espanyols.

Potser que agafi les
coses pel costat que més
cremem, per') si s'ha de
matisar hem d'anar amb
compte amb les connota-
cions de les paraules.

Xumeu Marí

RENAULT

TUNEL DE PINTURA

Servid oficial

SERVIAUTO, C.B.
General Sunjurjo, 30
Tlf.: 53 73 55 - 53 74 28
MURO. (Mallorca)

Júlia M.a Mir Rodrigo
GRADUAT SOCIAL

C/. Sant Jaume, 22

Tel. 54 22 22
	

07420 SA POBLA (Mallorca)



SArenal
"ig/ de Mallorca 1 DE DESEMBRE DE 1991  

Se'n riuen del bon pagès
que es preu s'ha aguantat, 	 a cinc—centes se posa_

Entrega dels premis del
VI Concurs de Redacció

Dia desset escoltava,
de radio, seva emissió,
va esser sorpresa major
es fet que s'anunciava;
a mi, molt m'interessava
perquè parla des bessó,
que no paga es collir—lo
i a s'arbre queda penjada.

Va dir que se'n deixaran
seixanta mil tonelades
en els arbres descuidades
que en ell se podriran,
es valor no bastará
per poder pagar es jornal;
això pensa cada qual
i en els arbres quedaran.

Es comentari que fé,
que més de sis—centes anava,
aquest preu se va aguantar
fins sa novella vengué;
sa davallada tengué

Agraïment
Grades per haver—vos creuat
al meu camí, dins "la casa,
que és nostra, i catalana"
En una nit de "picat".

Les gloses, m'han agradat
en veure qui les rallaven,
gent de pagès les cantaven
i veient com se les tiraven,
les he fruit de debò.

Jo sóc seriosa persona
i em costa de fer un somrís,
avui per una llarga estona
som rigut pels descosits.

Per açò m'he decidit
a enviar—vos en
aquesta altra,
adjuntant—hi
a dita glosa,
la foto que no
vos vaig poder
dar ahir.

Vicenç de Son Rapinya

posant—se damunt dos—centes;
foren coses molt ferestes •
que sofrí es foraviler.

S'ametler s'ha abandonat,
avui ja ningú el cuida,
te deixa sa bossa buida
si el vols tenir arreglat;
molt se n'ha arrabassat
per fer foc durant s'hivern,
ningú el farà a s'extern
si tu el deixes trossejat.

Sa locutora digué

a sis—centes s'ha pagat
sempre el qui la mester;
¿sa culpa qui és que té
de sa tan grossa ruina?;
diu que això és una mina
i milions n'arraconaré.

Quan en March manipulà
els negocis mallorquins
a aqueixs mateixs instints
a ells se los va aplicar;
s'hectólitre va tastar
damunt dos—centes pessetes,
quan estrengué ses aletes

Qualque rata sempre hi ha
que pega sa mossegada,
és persona aprofitada
que lloc se li sol donar;
un regal ben gros farà
partint—se els beneficis;
això són molts vells judicis
que d'antic ja va s'usar.

Però es guapo ametlerar
que va sembrar es pagés
duia un gros endemés
amb sos brotets secs llevar,

ara no se'l pot mirar,
tampoc sa finca llaurada,;
jo no sé sa gent qui manda,
quin profit pot esperar. •

Tot segueix es mateix ritme
a dins es camp mallorquí:
no s'hi cull res ni es fa vi,
tot pareix a sa ruina;
si es moment nos arriba
que en Fontanet no du blat,
ja tenim esball armat
si nos arriba aquest dia.

Climent Garau i Salvà
de Llucmajor, 20 d'agost 1991

El passat dimarts 12 de
novembre tingué lloc a la
seu del Consell Insular de
Mallorca l'entrega de pre-
mis del VI Concurs de
Redacció en català orga-
nitzat pel periòdic
S'ARENAL DE MALLORCA, i
patrocinat pel CIM. En
aquesta sisena edició del
concurs, celebrada durant
el curs escolar 90/91, hi
participaren tretze escoles
de tota la comarca, i el
nombre de redaccions
guardonades fou de vui-
tanta.

L'entrega del premis fou
a càrrec de la consellera de
Cultura del CIM, la senyora
Pilar Ferrer, que valora,
molt positivament inicia-
tives com aquestes que
afavoreixen la nostra llen-
gua, especialment a zones
de forta immigració com
és la de s'Arenal.

Mateu Joan, director de
S'ARENAL DE MALLORCA,
agraí la participació als
alumnes i la col.laboració
dels centres escolars, i
animá als premiats perquè
continuïn fent el que ha-
vien fet tan bé, escriure en
català.



Un veí intenta violar una
amiga, roba dos cotxes i
en deixa un d'esflorat
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Antonio José MG., veí de
sa Pobla, ha estat detingut
per la Guàrdia civil acusat
de ser l'autor d'un intent
de violació, de la sostrac-
ció de dos cotxes i del ro-
batori a la casa del guarda
del cementiri.

El fets que presumpta-
ment realitzà començaren
la matinada del passat
diumenge 10 de novembre,
quan el jove va discutir
amb la seva companya
sentimental. Poc després
se n'anà al Port d'Alcúdia,
on prengué un parell de
copes i va fer conversa
amb un al.lota de sa Pobla.
Poc després els dos parti-
ren cap a la vila amb el
cotxe d'ella, però a mitjan
camí ell intentà forçar-la.
L'al.lota fou agredida, però

aconseguí aturar el vehicle
i fugí corrent. El jove agafà
el cotxe i continuà cap a la
localitat, dirigint-se a la
casa que ocupa el guarda
del cementiri, allá sembla
que s'apoderà de joies va-
lorades en 205.000 ptes i hi
causa danys valorats en
més de mig milió.

Acte seguit se n'anà
amb el cotxe de l'al.lota i
tingué un accident, enta-
forant-lo en una paret. El
jove abandonà el vehicle i
anà al concessionari Re-
nault, va fer un forat a la
tanca de fil-ferro i robà un
turisme de segona mà de
color vermell, amb el qual
abandonà la localitat, fins
que s'aturà prop de Binis-
salem.

d'en Pere Gil

Sa Plataforma
Per ajudar a sa PLATAFORMA
no estigueu mans plegades
perquè rep ses clotellades
aquell que sempre es conforma.
Si estimen tant Mallorca
fins i tot es gonellistes
poden firmar a ses llistes
i fer munt que és el que importa.

Ja ho diu en COLL BARDOLET:
“Endavanf i fora fred».

SlIrenal 265005doiy de Mallorca
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Llucmajor

Mor una persona en caure
amb el seu cotxe pels penya-
segats de Cap Blanc

Llucmajor

Un jove mor en accident

Antoni Verger Coll va
morir després de caure
amb el seu cotxe pel pe-
nya-segats de Cap Blanc.

La desaparició d'aquest
home, resident a Ciutat i
de 48 anys d'edat, fou de-
nunciada pocs dies abans.

La recerca per part de la
Guardia Civil donaren fruit
i el localitzaren ja cadáver
dins el seu cotxe, un Re-
nault Fuego, al fons d'un
penya-segat de més de
cent cinquanta metres
d'alt, pel qual havia caigut.
Membres del cos de bom-
bers i de la benemérita
rescataren el cadáver des-
prés de molta de feina, per
mor de la dificultat del
rescat en aquest terreny
tan esquerp.

El jove Maties Contestí
Bordoi, de 20 anys, va
morir a causa de les feri-
des sofertes després d'un
accident de trànsit que
tingué lloc a l'entrada de
Llucmajor, a la carretera
de s'Arenal. Eren prop de
les cinc de la matinada
quan el Ford Festa que

ocupava el jove, i en Joan
Martí Gomila, de vint anys
d'edat, va sortir de la car-
retera per causes deseo-
negudes i xocà contra la
barana d'una claveguera.

Al lloc del sinistre es
traslladaren membres del

Sa Pobla

cos de bombers i de la
Guardia Civil, però ja no
pogueren fer res per salvar
la vida de Matias Contestí.
L'altre ferit en l'accident,
Joan Gomila, fou traslladat
urgentment amb una am-
bulància a Son Dureta.
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Muro

L'Ajuntament baixa el
sou dels redidors

Prop d'un milió i mig de
pessetes d'estalvi per a les
arques municipals
suposarà la reducció dels
sous dels batle i de la resta
de regidors de
l'ajuntament murer, cor-
responent al segon semes-
tre d'enguany. Aquesta
mesura s'inclou dins la
política de reducció de
despeses que té en marxa
l'ajuntament degut a la
falta de liquidesa en qué es
troba.

D'aquesta manera el
batle, que cobrava 187 mil
pessetes mensuals, passa-
rà a cobrar- ne 120 mil;
els presidents de les co-

missions, que rebien 63 mil
pessetes, ara en rebran 50
mil; i els membres de
l'oposició, que en cobraven
42 mil, ara tan sols en
cobraran 15 mil mensuals.
Per altra banda el batle,
que destinava la seva paga
a subvencions municipals,
ara ha decidit cobrar el
que li correspon aquest
semestre. El batle Miguel
Ramis, que a més presideix
la comissió d'Hisenda, va
justificar-ho com una
mesura que permeti equi-
librar el pressupost
d'enguany; quant a l'any
que ve, no va voler mani-
festar-se.

Miguel Ramis, batle de
Muro.

Aquest equip de futbol-sala és l'equip del Bar SAMI de Muro, per les festes d'estiu
participaren al torneig que se celebra al poble, i quedaren en el  cinquè lloc de la clas-
sificació, el que tenen és ganes de tornar a jugar, i ben segur que milloraran la clas-
sificació del darrer torneig.

Sa Pobla Sa Pobla Sa Pobla                  

L'Ajuntament cerca les
dades dels poblers que
viuen a fora

El PSM vol que torni a
passar el tren

Es faran reformes al Museu
d'Art Contemporani

L'àrea de Cultura de
l'Ajuntament de sa Pobla
ha començat a fer visites
domiciliàries per tal de fer
un registre on figurin les
dades dels poblers, o fills
d'aquests, que actualment
viuen a fora de la localitat.
Segons declaracions de
l'ajuntament aquest reg-
istre servirá per saber on
viuen i així poder enviar-
los les comunicacions que
l'ajuntament trobi més

adients, com poden ser
programes de festes, i al-
tres convocatòries relati-
ves al municipi, perquè no
perdin el vincles amb el
poble. Finalment
l'ajuntament fa saber a
tots els poblers que ten-
guin familiars que actual-
ment ja no viuen a sa Pobla
que es posin en contacte
amb ells per tal de fer
aquest registre.

En una reunió informal
dels membres del PSM
s'apunta la possibilitat de
començar una Campanya
perquè el tren de FEVE
arribi fins a sa Pobla, com
així era abans. Se suggerí

la possibilitat de dur a ple
aquesta proposta, que s'a-
fegeix a la feta per l'as-
sociació d'hotelers i in-
dustrials de la zona nord,
que demanen que el tren
arribi fins a Alcúdia.

Ben prest el Museu d'Art
Contemporani de sa Pobla
será objecte de diverses
modificacions amb la fi-
nalitat que, a més de
museu, es posi en funcio-
nament una sala de cultu-
ra i uns tallers on podran

El proper dia 15 de de-
sembre l'Associació de Fo-
tografia de les Balears d'A-
fedeco es reuneix a Lloret
de Vistalegre per celebrar
la festa de Santa Llúcia,
patrona de l'associació, i
compartir juntament amb
les seves famílies aquesta
diada. Hi ha previst un
programa d'actes, però

fer feina els escolars i
artistes de l'illa. Actual-
mnet aquest museu allotja
un total de 60 obres, i s'ha
pensat la contractació de
personal després d'haver
acabat amb aquestes re-
formes.

que será buit sense la pre-
sència de tots els fotògrafs
i les seves famílies; és per
això que han convidat tots
els professionals i aficio-
nats a la fotografia.

Per apuntar-s'hi, heu
de telefonar a AFEDECO, tel
72 59 88/89 o a Zarauz, tel
26 19 51

T'agrada escoltar
ràdio en mallorquí?
Emissions les 24 hores del

dia al 105 de la F.M.

Reunió de fotògrafs
de Mallorca
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SERVEI TÈCNIC
• Televlsió
• Vídeo
* Rádlo Cassettes
*So

* Installacions Antenas
Col.lectIves, Individual.
I Parabóllques

DISSEN? I

ASSESSORAMENT

* Electrónica Industrial

*TelecomunIcacions

* Alta Fidelitat

* Registradores

Electròniques

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

GRUES BALEAR
Transpon de vehicles, buques,

compressors etc.
Es Pinar«, parcela n.° 10-A

Tlf.: 79 47 83 - 07141 MARRATXI

Destílileries OLIVER
Damià Oliver Salva

Carrer de Esplai s/n. - 'Fil.: 660098. 1.1.1.1CMAJOR              

SÁrenal
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L'esport escolar
a la comarca de
Sa Pobla

L'esport escolar a la nostra comarca any rera any
augmenta considerablement. Aquest augment en part es
deu al gran esforç que realitzen els ajuntaments i els
col.legis, creant i perfeccionant nuclis i escoles esporti-
ves.

Actualment hi ha un nucli d'atletisme a Muro i un
altre a sa Pobla, amb la direcció técnica dels entrenadors
internacionals Ion i Maricica Puicca, i els entrenadors
locals Joan Comes i Gabriel Crespí. lgualment, a sa Pobla,
enguany, també funciona un nucli de bàsquet baix la
direcció de Rafael Crespí; i a Muro es té demanat un nucli
de volei i un altre d'handbol. Com podem veure, a més
de l'atletisme, es practiquen altres esports, volei, hand-
bol, bàsquet i futbol—sala; i això fa que sigui una de les
comarques amb més participació.

Els monitors i responsables als diferents pobles i
col.legis són: a Muro, Joan Comas i Toni Oliver; a sa Pobla,
Rafael Crespí, Gabriel Crespí, Miguel Verd i Miguel A.
Bennássar; a Alcúdia, Gabriel Monroig, Joan Becerra i Toni
Serra; i a Pollença, Miguel Amengual, Hilari Cassany,
Miguel Bujosa i Manuel Blanco. I com a coordinador de
l'esport escolar a tota la comarca hi ha en Joan Comas.

Hem de ressaltar que el passat 2 de novembre tingué
lloc a sa Pobla el primer control de cross comarcal, i hi
participaren prop de 400 atletes, i fou un dels més
concorreguts dels celebrats fins ara. D'igual forma, el
passat 16 de novembre participàrem al segon control de
cross fet a Santa Mónica, desplaçant—se a aquestes
instal.lacions uns 300 atletes, un éxit rotund de parti-
cipació i d'assistència.

En darrer terme direm que els col.legis i entitats
esportives més representatives a la nostra comarca són:
Col.legi de Sant Francesc d'Assís de Muro, el col.legi
Guillem Ballester i Cerdó de Muro; a sa Pobla hi ha els
col.legis Tresorer Cladera i el Francesc d'Assís; a Llubí el
col.legi Duran—Estrany; a Santa Margalida l'Elionor Bosc;
el col.legi Miguel Capllonch del Port de Pollença; el
Colonya Pollença i l'Escola Municipal d'Alcúdia. S'ha de
lamentar la quasi nul.la participació del col.legi Nostra
Senyora d'Uialfas de sa Pobla i el de la Graduada, també
de sa Pobla, escoles que fa un parell d'anys tenien una
més que acceptable participació.

Joan Comas

SÁrenal
447 de Mallorca

265005  

EL MILLOR SUPORT PUBLICITARI DE LA
SEVA EMPRESA A LA NOSTRA COMARCI




