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Joan Mir és
elegit president
del Consell
Nacional d'ERC

El passat dia 12 de gener
Joan Mir i Obrador fou
elegit President del Consell
Nacional d'Esquerra Repu-
blicana de Catalunya. La
candidatura de Joan Mir
fou presentada conjunta-
ment per les tres seccions
locals d'ERC de Mallorca. El
Consell Nacional es reuneix
unes sis vegades cada any
i el formen, bàsicament,
càrrecs públics del partit,
membres el Comité Exe-
cutiu i consellers de re—

presentació territorial, i
segons els estatuts, Ii  cor-
respon l'ajust a les cir-
cumstancies del moment
de la línia política del
partit.

Joan Mir, que és prof es—
sor de Teoria Económica de
la Universitat de les Illes
Balears i col.laborador de
S'Arenal de Mallorca, és
conseller nacional d'ERC
per votació del darrer
Congrés, i militant d'a-
quest partit des de 1987.

PUBLICACIO INDEPENDENT DE LES ILLES BALEARS

ETA: arruix de
ca nostra!
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Editorial

Estam farts! Tips! Embafats! Oiats! La vostra causa no
és ni será mai la nostra. El juliol de l'any passat les vostres
tropes "actuaren" a Mallorca, com ja ho havien fet al
Principat de Catalunya (Hipercort, Vic, Sabadell, Barce-
lona...). Ara la vostra "representació" s'ha escenificat a
Valencia, i, de nou, a Barcelona. Qui sou vosaltres per
vessar sang catalana? Amb quin permís trepijau el nostre
territori? O és que, per ventura, anau a sou? Qui s'amaga
rera els foulards?

Podíem entendre, i alguns fins i tot compartir, les
raons que originaren, sota un règim militar, el naixement
d'una organització (amb la qual només us uneix el nom)
d'emancipació. Aquells fundadors ara us escupirien dins
la boca per les vostres grans "gestes". Noms com els de
Pertur, Txiqui, Garmendia o Txomin, en lluita per les
llibertats dels seus conciutadans, no poden merèixer
altre cosa que el respecte. Els d'ara, pero, no saben
Història. El sadisme macabre d'un psicópata sense
escrúpols com Artapalo (sigui qui sigui, si és que realment
"és") no admet justificació. ETA, Tejero o qui sigui, no
tenen el dret d'alçar—se contra la voluntat dels pobles.
No compten els vots perquè tampoc no saben Aritmética.
ETA no només no respecta la voluntat de les urnes del
poble base sinó que gosa intervenir militarment sobre
altres nacions, com ara la nostra. Resulten, fins i tot,
ignorants en Geografia. Són impotents de defensar el seu
discurs amb la paraula i ho fan amb els punys. Discurs,
per altra banda, que té per objectiu final, més enllà de
la independencia, implantar el cadáver de la Dictadura
del Proletariat, un Socialisme d'Estat amb un partit únic,
marxista—estalinista. Suspendrien, fins i tot, una 'ma—
da", com l'Etica. I, per acabar—ho d'arreglar, volen
"negociar"...amb l'exèrcit espanyol. Aprovarien, potser,
la "Formación del Espíritu Nacional"?

Un exemplar d'aquest periòdic será regalat a
cadascuna de les famílies dels termes muni-
cipals de Pollença i Alcúdia. Si us ha agradat,
trobareu una butlleta de subscripció a la
segona plana. Enviau-nos-la.

Des de "S'Arenal de Mallorca" sempre hem con-
demnat l'ús de les pistoles com a mitja per assolir la
independencia i ens hem felicitat per la postura de Terra
Lliure per haver donat la passa, racional i coherent, de
reivindicar els seus postulats des de les vies democrà-
tiques i des de les Institucions. No és hora ja, quan el segle
XXI toca a la baula, d'anar amb mascares. Els catalans
mostren la cara. I, per alliçonar—vos més, mai no
s'afiquen dins ea d'altri per fer sermons ni per actuar de
"salvadors de la patria". No són els bascos els qui ens han
de salvar, i molt menys fent—nos la guerra. Som gent de
pau, fins i tot enmig de les polèmiques. La nostra lluita
i els nostres objectius són patrimoni que ens pertany en
exclusiva. Tocar un pél d'un mallorquí, d'un valencia, d'un
vigatá, o d'un gironí, és un ingeriment extern contra el
que sabrem de respondre. Alerta mosques! No ens cerqueu
les puces! No anam de punyetes!

Espanya ha de tremolar, com ho va fer Anglaterra
amb Ghandi, amb la força de la paraula, amb la convicció
de tot un poble, amb l'esperança absoluta en la victòria
final.

Mai no s'ha fet lliure l'assassí, sinó esclau de les
seves morts. Les bombes dels desesperats només pro-
voquen el somriure de l'enemic. Un Poble s'uneix, per la
fe col.lectiva en ell mateix, quan esta convençut de tenir
la raó i creure fermament en assolir l'objectiu. Cap
d'aquests arguments us acompanya. Anau més sols que
la una. No en volem sentir, per aquí, ni l'olor dels vostres
postulats ni el de les vostres parabellums.

Ni ens Inés toqueu les bolles! Arruix nostra! 
Feis—vos fotre! A prendre pel 	
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Telèfons útils
a s'Arenal
A la part de Ciutat

Ajuntament 	 727744
Bombers 	 291250- 290017
Residencia de l'assegurança social 	  289100
Policia Nacional 	 091
Policia Municipal 	 092
Policia Municipal de s'Arenal 	  490503
Taxis Palma Ràdio 	 401414
Radio-Taxi Platja 	 755440
Associació d'Hotelers 	  267654. Fax: 491012

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

S'Arenal
44 de Mallorca

BOLLETÍDESUBSCRIPCIÓ
Nom  •
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	  D P. 	
Població  •	 TeL: 	
M'interessa una subscripció:
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Firma

aquesta tarja i enviau-la al

les Pedreras, 30, s'Arenal

SlAreilát
de Mallorca

Una bona notícia per als habitants de Bellavista, una
barriada nova de xalets i cases baixes de s'Arenal, és que
a partir de principis d'enguany el carter hi arriba. Hi
arriba gràcies a les gestions fetes per l'associació de  veïns
davant el cap de correus del poble. A nosaltres, que tenim
la seu de la revista en aquesta ja populosa barriada, no
ens afecta aquesta mesura ja que tenim un apartat de
correus i anan cada dia a recollir la correspondencia,
però ens n'alegram pels nostres vas ., que tendran aquest
servei tan necessari de correus. Per cert, que el carter
está ben empipat per la gran quantitat de cans que s'hi
afuen quan reparteix amb la seva motocicleta. Afortuna-
dament no el mosseguen.

S'ARENAL DE MALLORCA ha arribat aquesta vegada a la part
nord de Mallorca. Al termes de Pollença i Alcúdia. També
hem arribat amb la nostra enquesta damunt la
independència dels Països Catalans i les nostres sub-
scripcions a tots els pobles i llogarets de la serra de
Tramuntana. Més de la meitat dels amos i madones dels
cafés i bars d'aquests pobles petits han contestat
encantats l'enquesta i s'han apuntat gustosament a la
nostra revista, cosa que valoram, i molt. Un  periòdic o una
revista a un café és llegida per dotzenes de persones.
Moltes més de les que el llegeixen a un biblioteca, on hi
acudeix ben poca gent. Tanmateix S'ARENAL DE MALLORCA
i les altres revistes de la Premsa Forana també arriben
a les biblioteques del CIM i a les de l'Ajuntament de Ciutat,
cosa que avaluam ben positivament.

A Pollença hem pogut constatar una gran dosi de
desconfiança a l'hora de contestar l'enquesta sobre la
independencia. Hem demanat a la gent el perquè
d'aquesta desconfiança i ens ha dit que això ve de la
guerra civil, durant la qual els falangistes mataren molts
de pollencins. Nosaltres no creim que vengui de tan
enrera. A Pollença hi ha poc associacionisme: no tenen
revista local ni ràdio ni res que aglutini cap col.lectiu
llevat de l'esportiu. Així mateix, a Pollença es parla un
català ben polit, en tot cas diferent al d'altres pobles de
Mallorca, i tenen els paisatges més bells de Mallorca. En
aquestes condicions, no és gens estrany que sigui un poble
d'artistes pintors, com per exemple n'Antoni Marquet,
regidor del PSM, qui aquests dies exposa a Muro.

I ara que parlam del PSM hem recordat que molts dels
militants de base del partit s'escandalitzaren i posaren
la majoria governant a Cort a parir per mor del llaç morat
al penó del Rei En Jaume. Aquest principi d'any ens hem
trobat en algunes ocasions amb motiu de festes i
inauguracions amb el regidor de cultura  Josep—Carles
Tous, qui ens ha dit que el regidor del PSM, a la comissió

de Cultura corresponent, va estar d'acord amb el hl
morat. Ja ho sabeu, amics i consocis del PSM, menys atacs
i critiques a S'ARENAL DE MALLORCA i als seus
col.laboradors i més marcatge als càrrecs públics del
partit.

Antonio Alemany no en pega ni una de dreta. Aquests
darrers dies ha tornat a insistir en un tema que el duu
pel camí de l'amargura: la suposada "catalanització"
(entesa en un sentit pejoratiu) del llenguatge emprat en
els escrits de Cort. I per ficar la pota, la fica tall d'ous.
El puput diu que és inadmissible el tractament de "vós"
(ell escriu"vos") aquí, a Mallorca, i menys encara el
(segons ell) tractament de "us".

Amb aquestes paraules, Alemany no fa més que
posar—se en ridícul i demostrar els seus estrets
coneixements lingüístics, més ben dit: els seus nuls
coneixements de la nostra llengua, perquè confondre els
pronoms "vós" (de tractament: "d vós qué deis, l'amo?",
per exemple) i "vos" (que no és de tractament i que és
equiparable a "me" o "em", "te" o "et", etc: "Vos --o
us-- ho diré ben clar", per exemple) és una mostra clara
d'incapacitat (per emprar un terme suau) mental.
Sobretot si, sense saber—ne ni una mica, aquest pupu-
tarro pretén pontificar sobre llengua ¡lingüística. A veure
si n'aprens un poc abans de tornar—la a ficar!

El vespre de la revetla de Sant Sebastià, passades les
quatre de la matinada, a la bodegueta del Sant Crist,
devora Santa Eulàlia, un grup de mallorquines i mal-
lorquins ben trempats es toparen amb en Manolo Cámara,
l'últim "camarada", iii enflocaren pels morros el crit de
BARCO DE REJILLA! D'immediat va voler afuar—se amb
actitud violenta que, alguns dels seus acompanyants,
frenaren. Fins i tot en Pep Vílchez  l'aturà: "Tu no puedes
entenderlo porque no eres mallorquín!". Té raó en
Vilchéz: en Cámara no és mallorquí. Després de més de
vint anys de romandre aquí parla (perquè ho vol ser)
foraster. Bé idó, ara li ho direm, per escrit tres vegades:
BARCO!, BARCO! i BARCO!

Fins al darrer moment vàrem tenir dubtes. Teníem
l'esperança però no n'estàvem segurs; però a la fi sí, ens
va tocar! Els mèrits foren suficients encara que la
competencia amb els altres candidats fou duríssima.
Senyors: UN SUPER AGUIJON 91!, un per anosaltres solets,
amb un cum laude de xenòfobs. Aquesta fou la sentencia
dels grup d'experts d'El Día 16.

Gràcies, gràcies! per tanta generositat i per tan
bon cor!

Xafarderies
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El pacte amb el diable
9) AUTODETERMINACIO I INDEPENDENCIA

Dia 26 de setembre de i99 l quedará eran el dia en que 1111 Ajuntament de Mallorca,
el de Llubí, després de 276 anys de colonització espanyola, es va proclamar a favor
de la independencia deis Països Catalans. Així) detnostra que el bombardeig con-
stant efectuat des de els mitjans de comunicació forasters (premsa,  ràdio i TV) no
han aconseguit destruir l'esperit de resistencia del nostre poble. Ans al contrari, en
aquests últims anys el nacionalisme mallorquí ha arribat a un grau de força tan ex-
traordinari que actualment deu ajuntaments ja han otai a favor de la inde-
pendencia: Llubí, Puigpunyent, Pollença, Santa Maria ; Lloret, Maria de la Salut,
Bunyola, Sant Llorenç, Sineu i Vilafranca.. I és que a poc a poc una veritat grossa
com el puig de Son Torrella s'està imposant: la presencia de forasters dins ca nostra
está agafant aires d'insuportable tirania. Antonio Alemany sap perfectament que
aquesta vegada la cosa va de bon de veres. És per això que está tan preocupat.
S'han romput motles que semblaven perpetus. Estarn assistint a una transformació
profunda en l'estat d'ànim i la forma de pensar del nostre poble. El corrent de la
història que corr per Europa juga a favor ilustre. Els cors vessen d'animositat en-
tusiasta. Els ulls llampeguegen de ràbia contra Espanya. El clam independentista, in-
jectat d'una fúria contagiosa, desvetlla en les multituds la consciencia de l'horror de
la colonització espanyola. Fins fa poc, Alemany es volia tranquil.litzar dient-se a si
mateix que el nacionalisme a Mallorca era cosa de quatre professors i capellans.

Que hi va d'errat de comptes aquest puta l'oraste' bord! Ouan manco s'esperi,
l'onada ressonant, que ja baixa de lluny, exploti davant ell amb tot l'ímpetu del furor
col.lectiu, l'arrossegarà a la mar com si fos una clovella de taronja podrida. El grau
d'histèria d'Alemany s'ha de valorar com un indici de la força rabent de l'inde-
pendentisme. Mirau el que va dir aquest imbécil de l'Ajuntament de Llubí: La
idiotez de lo de Llubí. En el ayuntamiento de Llubí son muy dueños de pedir todas
las autodeterminaciones de este mundo y renunciar a la condición mallorquina
para sentirse catalanes. Allá ellos. Pero lo que no pueden hacer en Llubí es faltar a
la verdad, manipular la Historia y sumarse a este proceso sistemático de
catalanización y de falseamiento de la realidad histórica mallorquina que viene
practicando el PSM. Mallorca no forma parte de "una realidad nacional que se
denomina Països Catalans", Mallorca no tiene ninguna "identidad histórica con
Catalunya", Mallorca no tiene "ninguna identidad geográfica con Catalunya", Mal-
lorca no tiene "ninguna identidad social con Cataluña" y Mallorca "no tiene nin-
guna identidad económica con Cataluña". Si estos maniacos de la catalanofilia
quieren pedir la autodeterminación que la pidan al menos en función de nuestras
especificidades, no en función de especificidades ajenas. ¿Por qué no se dedican en
el ayuntamiento de Llubí a resolver los numerosos problemas del municipio en
lugar de perder el tiempo con semejantes filfilllteces? (86). Dissabte 29 de setembre
de 1991: Cada vez es más difícil ser mallorquín, pueblo normalmente insultado por
otros mallorquines que se lamentan no se sabe muy bien de qué, a la búsqueda de
una especie de efervescencia nacional-fascistoide-fundamentalista que, por suerte,
no hemos padecido ni padecemos. Ya casi nadie se atreve a llamar mallorquín al
catalán que hablamos. Los acentos y giros que se nos imponen desde que tenemos
autonomía y desde las tribunas más o menos públicas, jamás habían sido
utilizados aquí; el prior del monasterio que alberga nuestra patrona infeuda la Vir-
gen de Lluc en Monserrat y hasta en la Mallorca profunda se empeñan en que
seamos catalanes y que nos integremos donde no hemos estado integrados nunca.

No sólo son estas pequeñas o grandes señas de identidad las que se falsifican, sino
la misma Historia de esta tierra es manipulada deliberadamente. Ser mallorquín,

proclamarse mallorquín, asumir la historia de Mallorca empieza a ser una
heroicidad. Si nuestros antepasados -pueblo llano y nobles, consellers y jurats,
analfabetos y letraferits, comisionados en Caspe, pueblo surgido al amparo de la
Carta de Franquesa, pueblo nacido libre, no infeudado- si nuestros antepasados
levantaran la cabeza y vieran lo de Llubí... (87).

¿Com s'explica, emperò. que 'el PSM un día sigui objeett ti dquests insults per part
d'Antonio Alemany i un abre dia sigui felicitat pel mateix Alemany: Ha hecho bien
el PSM desmarcándose de fanáticos como los de la revista S'Arenal. Y ha hecho
bien porque ciertas concomitancias resultaban inquietantes. (...) No le conviene al
nacionalismo estos indeseables compañeros (89)? Doncs ara ho explicarem.  L'èxit
d'aquesta iniciativa cal atribuir-la al sector independentista del partit liderat per
Hilari de Cara, Roger Gotarredona, Frederic Melis etc. els quals, tot i resistint les
pressions del sector oficial comunista espanyol (Sebastià Serra, Maten Morro, Pere
Sampol...), varen aconseguir fort i no et moguis fer anar endavant aquesta proposta
que s'ha vist recompensada amb un bon resultat que ha superat les previsions més
optimistes. Que prenguin llum de na pintora tots els Tio Tom il.lustrats que en com-
ptes d'encendre el foc, es dediquen a apagar-lo, que en lloc de catapultar el coet
estel.lar de la independència, es dediquen a frenar-lo i a posar obstacles. Ja sé que
els comissaris marxista-leninistes del PSM m'acusaran d'inventar-me coses que no hi
ha, però jo ara els fotré un tapamorros i en un moviment d'anticipació, reproduiré
les paraules del portaveu oficial del PSM dins El Temps, Miguel Payeras, en les
quals reconeixia l'oposició del sector oficial •al manifest en favor de l'autodeter-
minació dins la realitát nacional dels Palos Catalans: Durant les últimes setmanes
s'han manifestat al si del PSM dues sensibilitats que divergeixen en l'estratègia
que ha d'adoptar el partit nacionalista. En síntesi, podria dir-se que una de les
dues postures está per una intensificació del carácter nacionalista del partit, en
detriment de l'ecologisme i el progressisme social; mentre que l'altre es manifesta
disposta a continuar defensant els actuals estatuts que defineixen el partit com a
nacionalista, ecologista i progressista. El detonant de les  discrepàncies en el PSM
naix a partir de la decisió d'ERC de conminar la campanya pro independència a
Catalunya. Dins el PSM hi ha un grup de  militants, alguns dels quals tenen llocs
dins l'executiva, que se senten molt a prop de les tesis independentistes d'ERC.
Aquest grup forçà, contra l'opinió d'altres quallficats dirigents, que el PSM fes
públic un manifest en favor del dret a Pautodeterminació de Mallorca "dins la
realitat nacional dels Països Catalans". La moció.ba estat presentada a totes les in-
stitucions: ajuntaments, Consell Insular i Parlament. La sensibilitat contraria a la
presentació d'aquesta moció argumenta la inopmlanitat poltica d'una iniciativa
que consideren "mimética de Catalanya i sense sea* a Mallorca en les actuals cir-
cumstancies". S'imposà, pera, l'opinió del sector més radical. Fins i tot aconseguí
que Hilad de Cara fos nomenat secretad general adjunt, un militant de Manacor
conegut per les seves tesis independentistes radicals (89).

L'arma més perversa que Espanya utilitza en aquests moments per intentar aturar
l'independentisme és l'anomenat Tio Tom, els arguments del qual són molt con-
eguts. Bàsicament són tres: això és inoportú, això ens creará enemics i això du al
fracàs. Els fets, emperò, desautoritzen roi seguit els negrets domesticats Tio Tom.
Concagats de por, Serra, Morro, Sampol i companyia es varen oposar a la moció
d'autodeterminació i argumentaren la inoportunitat política. Un cop més s'han
hagut d'empassolar el bessó agre d'haver ficat la pota i d'haver fet el ridícul. Tan-
mateix un dels aspectes més positius que valor de l'Ajuntament de Llubí és que
varen votar a fáyor de la independència els tres regidors del PSM, els regidors del
CDS, de Convergència Balear i UM, mentre el batle pel partit PP-UM, Guillem

(Segueix a /a página 23)
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Enmig de la polémica
Cree que els tractats le moral i aires herbes
s_On un invent dels coixos perquè els ,altres n. corrin. 
(Jaume Santandreu, Dos pams d'home) 

Els esdeveniments han agafat, més que no el trot, un
galop desbocat. A raig i roi, sense aturall, incansablement
("indesinenter", com escrivia Espriu), els fets han
adquerit un meravellós dinamisme que obligará a
l'aclariment col.lectiu. Es bo parlar. El debat és, cada dia
més, del tot imprescindible. Hem de fer via, tanta com
calgui, i no deixar la ruta que ens hem marcat. Ho hem
de fer, però, passa a passa i amb el cervell com a guia
permanent dels nostres objectius. Frissam, és cert, però
no podem córrer per córrer. Si, en el camí, trobam
individus que volen posar-nos pals a les rodes, els hem
de foragitar d'un sol cop i no perdre-hi més temps.

Dia 14 de desembre passat, en arribar a la seu
d'Esquerra Republicana de Catalunya al carrer Villarroel
de Barcelona, per tal d'assistir al Congrés del partit de
l'endemà, el primer que em mostraren va esser un fax,
enviat des de la secretaria del Pa que reproduïa un fals
muntatge periodístic publicat dies abans a El DIA on,
tretes de context i manipulades, es presentaven algunes
afirmacions de Jaume Santandreu. Tals manifestacions
s'havien efectuat en una conferencia, sobre el tema de
la immigració, que Santandreu havia efectuat dia 8 de
desembre en el curs d'unes jornades conjuntes entre les
Joventuts d'Esquerra Nacionalista i les d'ERC. Santandreu
va analitzar els comportaments de diversos grups socials
i no dubtà de qualificar de "colonitzadors" als qui, amb
una estada més que llarga a Mallorca, no es volien
integrar i, al contrari, exigien una malentesa igualtat
perquè al fin y al cabo, estamos en España y todos
tenemos que hablar español.  El mateix "fax", tàcitament,
permetia endevinar, sospitar si més no, d'on havia sortit
la informació del diari.

¿Com algú podia acusar de racista, precisdment
Jaume Santandreu que ha dedicat més de mitja vida a la
defensa dels menesterosos, dels desarrelats, dels mar-
ginats de la societat de l'hipotètic benestar, d'aquells que
moren damunt les xerxes del moll, al davant del Palau
de Marivent i dels iots dels banquers madrilenys?

Posteriorment, en una entrevista al diari Baleares o
en una altra publicada per S'Arenal, Jaume Santandreu
va poder expressar-se lliurernent i sense malintencio-
nats judicis de valor. Al cap i a la fi, per la seva condició
de treballador social, la societat mallorquina en general
ha sabut reconèixer i valorar la tasca que Santandreu
(primer des de La Sapiencia, després des de l'Hospital de
Nit, i ara des de Maria de la Salut) porta a terme. Polítics
de distint signe, des del President del Govern, Gabriel
Canyelles, o el del CIM, Joan Verger, fins al socialista Paco
Obrador, han valorat altament la feina de qui, en paraules
del canonge Bruno Morei, j mita més caritat cristiana
que tots els qui el critiquen. No debades la U113, des de
l'ICE, li ha encarregat un curs sobre marginació social.
No debades, tampoc, ha tingut més de dos-cents
matriculats, una xifra record.

La intenció del qui va enviar el fax és la mateixa del
qui facilita, retallada, la informació al diari. El resultat
pero, va esser el contrari de l'esperat. Pretenien de
mostrar Santandreu com a racista i el que aconseguiren
va esser unir-nos més entorn de les seves paraules.
D'aquestes històries, ja en sabem massa. Qualsevol
observador imparcial haurà vist que, darrerament, hi ha
un intent clar d'associar independentisme amb racisme
i amb violencia. L'únic racisme és el dels serbis, el dels
espanyolistes, el dels colonitzadors que acusen sempre
als colonitzats de xenofòbia just en el punt quan aquests
s'alcen contra el jou que els oprimeix.

El DIA la, contra natura, s'ha convertit en l'aliat de
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— Deixeu-rne'l tenir als braços.
— Vés, fzIl meu, vés	 tu nuiteiz.

conveniències d'alguns dirigents del PSI. Són molts els
fets que demostren aquest "Pacte del diable", ja
denunciat per Jaume Sastre. Dia 19 de novembre quan el
P_SM„ segons EL DB, va facilitar la informació relativa
a les partides que el Govern destina a publicitat,
detallant-ne exageradament, només, les de S'Arenal (que
emanen, per altra banda, de la Llei de Normalització
Lingüística). Dia 11 de gener, Torres Blasco, en un article
de rectificació ("Les debo esta explicación", diu: Me fie
de quien no debía al dar por buena la transcripción que 
un partido político (el PSM) hizo del listado del personal
que trabaja a sueldo del GovernError suyo (que no
quieren considerar como una "manipulación" y que debo
creerme) y que, luego, le difundió aquí. O, més recent
encara, aquest "Confidencial" de dia 15 de gener: Se nota
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De "racista", "il.luminat", "nazi" i d'anar
més sol que la una va ser qualificat Franc-
esc Macià. Alguna il.lustracions ho demos-
tren. La que el presenta com una esvástica
correspon a la portada de la revista de la
CNT de setembre de 1933, dos mesos abans
de la mort de l'"avi". Avui, Pere Sampol,
Rafel Crespí, Maten Morro i Oliver i Coll ens
han fet recobrar la memória histórica. Que
consti en acta el meu agraiment. (Bartomeu
Mestre)

que en el servicio de prensa del Pal an de letras:
arman un lio con los números que envian a la prensa El
último ho, la relacion de gastos del govern en publicidad
Hi ha moltes més coincidències, concomitàncies i con-
xorxes que fan la mateixa pudor que el pacte entre Hitler
i Stalin que, com tothom sap, acabaren en guerra.

Aquest és el cas de l'autor d'una carta al director a
EL DIA 16 titulada Jaume Sastre ne És nacionalista. La
normativa del diari on va esser publicada diu exactament:
Las cartas de los lectores no deberán sobrepasar la
dimensión de 20 líneas, escritas a máquina, y es 
imprescindible que caten firmadas por autores plena-
mente identificados. Cap de les dues condicions va esser
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respectada. Sobrepassa, amb escreix, la llargària per-
mesa i l'autor (o autors) amb Os d'una personalitat falsa
(tipificat com a delicte) signa (o signen) Miguel Oliver i
Coll de Palma. El contingut de l'escrit, pero, está
perfectament en línia amb arguments anteriors de Mateu
Morro, Rafe! Crespí, Pere Sampol i d'altres. Els tres,
inútilment entestats en inventar dos partits divergents
(ERC-Barcelona versus ERC-Mallorca), no només fan
retxes dins l'aigua sinó que, a la práctica, exerceixen allò
que critiquen: la divisió del nacionalisme (1).

La carta en qüestió em permet d'anticipar-me a una
allau de respostes personalitzades que resten a l'espera
d'haver acabat de publicar el meu treball,  En camí de 
l'alliberament nacional. Per començar, el covard emmas-
carat (si, com afirma, és independentista que mostri
cara!), posa en un mateix sac a Jaume Sastre i als tres 
articulistes d'ERG que el veneren. Acusa de feixisme a
Mateu Joan Florit, de racista ególatra a Jaume Sastre i,
en conjunt, de nazis I,sí heu llega be  nazis!) a tots els

col.laboradors de S'Arenal, qualificat per l'encapironat,
de pamflet subvencioaat majoritàriament per doblers
públics. També, en general, diu que imitara. No sap, el
tapat personatge, el favor que em fa. Anem a pams:

En primer lloc, Jaume Sastre és un escriptor
independent que no té cap vinculació amb el meu partit.
Més encara, Jaume Sastre, membre aleshores del Taller
Llunàtic, participa dia 10 de setembre de 1988 a
Barcelona a una taula rodona organitzada per les JER.C.

Arran d'un conflicte amb el moderador, Ramon Barnils,
T,L,. va escriure un manifest crític sobre els fets. El meu
partit, com és normal, va encaixar les paraules d'aquells
creadors d'opinió. Si estás enmig has d'aguantar totes les
critiques, t'agradin o no. Els punts de  coincidència entre
ERC i Jaume Sastre i, fins i tot, entre Jaume Sastre i un
sector, creixent, del Pa són motivats per un ideari
comú: treballar per la nostra independència. Sastre, de
fet, ha dedicat sempre nombrosíssims elogis a un sector
del MI, especialment a les JEN. També, és cert, algunes
critiques (moltes menys que al PIQE, per exemple) a un
altre sector de la cúpula dirigent. Pero, mirau per on!,
aquest últim sector del P_SI utilitza les sigles com a
patrimoni quasi bé personal. I, fins i tot, aconsegueix una
cosa insólita en un partit que es diu democràtic: signar
un comunicat públic contra un escriptor. No contra un
periodista espanyol dels molts que els pega, fa anys i
panys, amb la destral, no, sinó contra un independentista.
Perquè, digui el que digui l'encaputxat, Jaume Sastre, a
més d'esser nacionalista, genera ideologia, cosa que molts
pocs poden dir. Es segur que, quant he escrit fins ara (i
esperau que després en diré de grosses), no farà que
Jaume Sastre, ERG, el P_SII o els qui siguin, anul.lin les
seves respectives personalitats i tinguin, més o menys
sovint, punts de vista divergents sobre mètodes, praxi,
objectius... Les "veneracions" són cosa dels sectaris. Dels
qui, savis ells!, deuen tenir la patent de la raó i la potestat
d'atorgar el permís per poder esser membre de la
confraria nacionalista.

Penó vull anar més enfora encara. Atenció a
l'afirmació: entre Jaime Martorell i el comunicat El Pali
i S'Arenal (del qual n'és primér i màxim responsable el

Secretari General actual, Mateu Morro) només hi ha una
diferéncia de mètode i d'estil! El condemnat incendiari
del repetidor de TV3 (que es passeja, per cert, lliure i a
lloure) volia fer callar, amb un bidó de benzina, premsa
en català; el PSOE va callar, a cop de decret, Radio-4; ara,
un sector del PSM, usant dels seus mecanismes de poder,
vol fer callar S'Arenal. Tot en raó del seu contingut. Tot
contra la premsa en català. Tot contra la Llibertat
d'Expressió. Qui és el feixista? Qui aplica la censura? Qui
vol silenciar avui la premsa? Em consta que són molts els
qui han vist l'aficada de pota del pat. Els partits polítics
que, en algun moment de la seva història, han condemnat
la tasca intel.lectual d'algun escriptor són ja carn de
cementiri: el .  , el Nacional Socialisme, la Falange 
Fispanyóla... En canvi, les obres de les seves víctimes són,
i seran, patrimoni cultural vigent.

L'amagat autor de la carta ens diu, em diu per tant,
nazi. Del meu tarannà personal, no n'he de fer una
especial definició "a la contra". La meya trajectòria (per

descomptat, humana) és coneguda per molta gent. La
meya lluita personal en el camp sindical, en el de la
comunicació, en el de la  militància política, en el terreny
cultural, en el de les més diverses organitzacions
ciutadanes, fa que, amb fets i no desqualificacions
indemostrables, pugui presentar balanç com a persona
compromesa, amb el seu temps i amb la seva gent, i molt
allunyada d'actituds dictatorials. Vaig lluitar contra el
franquisme i en favor de la democrácia. Avui puc fer-ho
per la independència. En haver-la assolida, hauré de
Linar, potser, per una concepció social més justa i
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(I).— Quan encara ERC no s'havia implantat a Mallorca, Morro
escrivia a Mallorca Socialista del desembre de 1985: Malhau-
radament, avui per avui, l'única lona política u Mallorca de
caràcter nacionalista

lamentant—ho molt. perquè si creim possibles enteses sobre
la base d'un autonomisme conseqüent , i creim que tant la FSB-
Pm coin UM podrien tenir un paper molt important en aquesta
lluita, molt més creuríem amb l'entesa amb altres Iones
nacionalismes mallorquines.  Quatre anys després, juntament
amb Pere Mayor d'UPV, Morro qualificava d'imperialista la
presencia a Mallorca d'ERC (mai no ha fet amb el PSOE o el PP),
i als seus militants d'escamot d'a luminats. Mirau les coses!, a
la biografia de Francesc Macià escrita per Josep Carner—Ribalta,
el poeta de Balaguer, aquest indica que  Macià, juntament
Ventura amb Gassols i d'altres, varen esser qualificats
de. ..exacte! escamot d'il luminats. També es recolleix aquest
qualificatiu en el llibre Francesc Macià. Una vida en imatges
d'Enric Ucelay Da Cal. Morro és part del passat. El PSM no es
mereix un dirigent com ell. La seva actuació, en especial durant
l'estiu passat, confirma un afany d'alçar—se com a propietari
únic del nacionalisme a Mallorca. Els seus atacs, repetidíssims,
a la premsa contra la presencia a Mallorca d'ERC (Qué hace un
partido catalán en Mallorca?)  el desqualifiquen del tot.
L'avene del nacionalisme haurà de passar per uns nous liders
que, després d'agrair, com és norma, la feina feta per Morro
(moltíssima, sens dubtes), agafin les .messions d'una altra
manera. La lluita pels objectius dels nacionalistes no pot estar

sotmesa, ni a Mallorca ni enlloc, sota els esquemes d'una església
(grades, Bernat): alió que no és dogma a la foguera! No passa,
ni d'un bon tros, per expulsions ni sectarismes. Passa per un
treball comú i rigorós que no justifiqui tnat la feina com
l'eficacia. Hem esperat massa. La paciencia s'acaba!
solidaria. Peró, vull deixar-ho clar, el qualificatiu de nazi
m'enorgulleix quan pens que així va esser qualificat, per
anarquistes i espanyols, Francesc Macià, fundador del
meu partit i President de la Generalitat de Catalunya.
Com no n'he d'estar satisfet?

1 per altra banda, quina mala llet!, com poden esser
acusats de nazis els militants d'ERC quan el successor de
Macià, Lluís Companys, va esser entregat pels nazis al
general Franco per esser executat. Contra els nazis va
lluitar el meu partit, des de l'exili, començant pel
mallorquí Antoni Maria Sbert. Els nazis, avui, són els qui
pretenen de silenciar aquella premsa catalana, vertade-
rament independent, que no els vol besar el cul. I nazi
.és el qui ha d'amagar el nom rera el d'un altre perquè,
en realitat, sap que escriu mentides. Aquestes, un dia o
l'altre, són desemmascarades. Quina mala consciencia
deu tenir per haver-se d'escondir d'avui  enllà!

Finalment dues coses més de l'escrit de la bubota.
Una, l'acusació a S'Arenal de viure de les subvencions.
Això és més fals que un duro sevillà. El que cert és que
la publicitat de les Institucions (no les "subvencions", que

no n'hi ha) són una font d'ingressos que permet de fer
dues pagines més de les normals. L'altra qüestió és la dels
insults. Si existeixen realment, és molt senzill: els
tribunals són al cap-de-cantó i al servei dels ciutadans.
Aracil diu que 1111 1111_de puta Ú5 1111 fill de puta. Jo vull
dedicar a l'impostor un afegit: 1. del cas, el leu pare 114
en 5 ap donar noves.

¿No deu esser que, en el fons, els mascarats com
Oliver i Coll, estan gelosos perquè a Mallorca avui es parla
amb naturalitat d'independentisme malgrat ells? ¿No deu
esser que comencen a veure com el feu intocable on es
pensaven haver-se instal.lats és un "xiringuito" de palla
podrida? ¿No deu esser que, en el fons, són ben conscients
que el seu projecte s'ha d'actualitzar en connexió amb la
realitat social que, dia a dia, és més conscient de la
conveniencia d'un marc clarament distant del de la
España de las Autonomías? El meu orgull, el dels qui
lluitam (més enllà de les organitzacions) per la sobirania
nacional, és el de continuar el camí. S'han acabat, des
d'ara, les treves. El qui endarrereixi el pas que es quedi
a una vorera i no destorbi. Anam ben decidits i no podem
perdre el temps enmig d'un rafal cretí. Ens esperen més
nobles causes i més alts projectes.

Bartomeu Mestre i Sureda

Constitució 92
L'article 1.1 del títol preliminar de la constitució

espanyola assenyala com a valors superiors del seu
ordenament la igualtat, justícia, llibertat i pluralisme
polític. A l'article 1.2 s'afirma que la sobirania nacional
resideix en el poble espanyol, del qual emanen tots els
poders. Es matisa també que som una sola nació (una i
indivisible), de forma que és impossible qualsevol intent
d'autodeterminació d'una part del territori nacional;
per() això sí, es reconeix i es garanteix el dret a
l'autonomia.

Tot això que acabeu de llegir és cert, ho juro. 1 qui
no ho cregui, que ho vagi a cercar.

Certament és contradictòria, aquesta constitució;
d'una banda afirma que tots som iguals, per() no és cert:
si ho fóssim, la llengua que parlem aquí, o la que parlen
a Euskadi, seria tan important com la que parlen a
Castella. O sia, que els de Castella serien tan espanyols
com els d'aquí, això sí, cadascun amb unes peculiaritats
lingüístiques diferents. Això és pero, desgraciadament,
com demostrar la quadratura del cercle: actualment, ni
la nostra llengua está a l'altura de la castellana, ni els
que la parlem estam a l'altura dels castellans (¿per qué
será que el terme castellà no és tan usual com el de català
o el de base?).

D'altra banda, si acceptéssim que tots som espanyols
d'igual a igual, i que uns parlem una llengua i uns altres
una altra, llavors les llengües parlades en territori
espanyol serien llengües espanyoles, i no només una sola:
El castellá o espanyol (vol dir això que només els
castellans són espanyols?).

De cap de les maneres som tots iguals: la igualtat - -
principi inspirador de la constitució-- no existeix. 1 si
no hi ha igualtat, tampoc no hi ha justicia.

No és el mateix viure a Madrid que a Mallorca, i no
és tan sols una circumstància de Roe. A Madrid es llegeix
la premsa en castellà, s'hi veu la tele, les multes són fetes
en castellà, fins i tot no s'hi escriuen articles com aquest.
En canvi, aquí res d'això es fa en la nostra llengua, la qual
cosa demostra la desigualtat existent.

Més justa és la situació a altres països, com ara

Gabriel Garcies

Suïssa, on les quatre llengües que es parlen són oficials,
cadascuna dins el seu àmbit territorial. Això significa que
a les zones de parla alemanya només és oficial aquesta
llengua, i així respectivament en les altres zones.

Cal assenyalar en aquest punt que el bilingüisme com
a model lingüístic impulsat per l'estat espanyol no és
vàlid per a nosaltres: a la llarga una de les dues llengües
en contacte ha de desaparèixer. El bilingüisme és tan sols
un estat transitori que en el decurs dels temps esdevé
monolingüisme. ¿I sabeu qui en duu desavantatge actu-
alment? Basta mirar al vostre entorn.

Es interessant també definir Espanya com el que és.
I no és més que una expansió de la Corona de Castella.
Una expansió que ha imposat una llengua, unes estruc-
tures administratives... tot pensant en la uniformitat del
territori. ¿Heu pensat alguna vegada que passaria si
Castella es volgués independitzar d'Espanya? Es impen-
sable.

Però si ho fessin, de ben segur que com a mínim es
quedarien el nom, i és que Castella és Espanya. Distint
seria que ho volguessin fer els catalans:  llavors ja no
seríem pus espanyols, i el nom d'Espanya restaria a la
mare de tot. Tot això comptant amb el permís de les
forces armades, que tenen per missió vetllar per la
integritat del territori espanyol. Com podeu veure, la
situació política és semblant a Iugoslàvia.

No ens enganyem pus: la constitució ha estat feta pels
castellans-espanyols i a la seva mida: una sola nació amb
una sola llengua. Es un invent seu per fer perdurar aquest
status i que ningú no en pugui sortir.  Lògicament ells no
serien mai els primers en voler-ne sortir, perquè no es
pot sortir d'un mateix.

Es per això, i per moltes altres coses que serien
llargues d'anomenar, que jo, en aquest any  d'olimpíades,
"expos", "quintos centenarios"... demano solament una
nova constitució on les paraules tinguin el seu propi
significat, i no siguin només mentides disfressades. Una
constitució on la llibertat, igualtat, justicia i pluralisme
polític siguin realment això. ¿Es això demanar massa?

Espipellades
Arturo Cadenas, responsable d'EMAYA, quan es fer  càrrec
d'aquesta área municipal de l'Ajuntament de Palma
assegurà que arreglar les males olors que provenien de
les depuradores de la zona del Coll d'en Rabassa era
qüestió de pocs temps i d'unes inversions que es duien
a terme. A hores d'ara ja s'ha contrapassat amb escreix
el termini que ell va fixar per eliminar aquestes olors,
però la cosa segueix per l'estil. Senyor Cadenas, AlXó FA
OLOR DE MERDA, i si no ho creu acosti el nas qualque dia
d'aquests en qué la pudor envaeix tota la zona de Son
Ferriol i el Coll i ho podrá ensumar "in situ".

El Govern Balear edita una publicació anomenada OCI I
CULTURA, als darrers números que hem pogut veure,
corresponents als mesos de Desembre 91 i Gener 92, no
s'hi fa quasi gens d'ús de la llengua catalana. Ni lleis de
Normalització, niCampanyes, ni res de res es respecta en
publicacions com aquesta, i molt més greu és quan
l'editor de la publicació és el Govern Balear. El més xocant
és que als crèdits de la publicació hi figura una persona
encarregada de la traducció, l'unica explicació que hi veig
és que els originals deuen ser entregats en anglès o rus,
ja que de traducció se'n fa poca. Crec que el títol no és
gaire indicat i per ventura una cosa com 01 PER LA
CULTURA li aniria millor.

*S U*

Catalunya Radio es torna a sentir, després d'estar una
temporada en qué el senyal d'Alfábia, on hi ha el repetidor
de Voltor, no arribava o ho feia en males condicions. Ara
es torna a rebre perfectament pel 94.8 de la FM. Esperem
que aquesta vegada no hi hagi problemes i es pugui sentir
habitualment sense cap mena de problema.
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«S'ARENAL» és una
esbombada de canó S'ARENAL DE MALLORCA la

llibertat d'expressióMolt em plau de remetre'm a vostè després d'haver
llegit per primera vegada la seva revista "S'Arenal de
Mallorca". Feia temps, potser des de  l'època en qué a
Barcelona s'editava la publicació "El Llamp", i a part de
la revista "Lluita", que no havia llegit cap revista amb la
radicalitat independentista que es desprèn de les planes
de "S'Arenal". Cada paraula, cada frase és tan punyent
i colpidora com una esbombada de canó que desperta al
més mediatitzat i abriva al més desencisat dels nostres
compatriotes. Sa i fervent patriotisme que no és
d'estranyar que els poders colonitzadors que actuen a ses
Illes en nom de 1"Imperio" vulguin fer les mil i una
travetes per tal que "S'Arenal" deixi de tenir la influencia
i l'ascendent que cada dia més va assolint en la vida i
pensament de la gent de les Balears. Mostra palpable que
segueixen ben vigents les tesis feixistes d'anihilar el cos
i l'anima de la Nació catalana evidenciant que això que
en diuen "democracia española" no és res més que una
filla borda de la dictadura de l'assassí Franco. Sort n'hi
ha de gent com vostè o com l'admirable i incorruptible
Jaume Sastre, que des dé la valentia personal i essent
fidels a la més digna tradició democrática i patriótica del
nostre poble s'encaren i desemmascaren els enemics de
ses Illes i per tant del poble cataba com l'Antonio Alemany
(o és Alemañ?) que són de la mateixa nefasta fusta que
el franquista Gómez Rovira que patim al Principat o del
neonazi González Lizondo a Valencia per posar un
exemple dels enemics més extrems als quals ens hem
d'enfrontar. També ho fan amb aquests feixistets que
volen passar com a demòcrates i que militen a les files
del suctirsalime com a mostra fefaent del seu palpable
espanyolisme i madrilenyisme potenciats contra el nostre
país, i això ja diu molt a favor de la seva independencia
com a mitjà de comunicació, així com del seu compromís
en la defensa de les Balears i de tota Catalunya sencera
que pica la cresta tant a l'espanyolisme colonitzador com
al gonellista o botifler autòcton.

Sincerament estic feliç i orgullós que "S'Arenal"
acreixi la flama independentista de la gent de la nostra
insularitat com a altres parts de la Nació  s'està fent des
d'altres perspectives i mitjans. Per tot això que he
expressat em sentiria molt complagut de col.laborar en
la tasca que está portant a terme "S'Arenal" subscrivint-
me a aquesta.

Esperant, dones, el seu vist i plau a la meya demanda
de subscripció m'acomiado tot desitjant els millors
auguris per a tot l'equip de "S'Arenal", a Mallorca i perquè
el 1992 puguem gaudir de la preuada, desitjada i
necessària independencia com a comunitat nacional.

Francesc Castany de Caso
(Barcelona)

El diari "El Día 16" ha protagonitzat una campanya,
a través d'Antonio Alemany, per tal d'aconseguir que la
publicació "S'Arenal de Mallorca" no tingui publicitat
institucional; en aquesta campanya, s'hi ha afegit el PSM.
El Puput de Cresta Molla (Antonio Alemany) i el PSM han
coincidit en el fet de considerar que una -publicació com
aquesta és racista, grossera i no sé quants de qualificatius
més i que fa més mal que bé al nacionalisme. Mirau quines
coses! Antonio Alemany preocupat  perquè no es faci mal
al nacionalisme i d'acord amb un partit al qual ha dedicat
la seva fòbia contínuament.

La campanya ha aconseguit llevar part d'aquesta
publicitat que li correspon segons la Llei de Normalització
Lingüística pel fet d'estar escrita íntegrament en català.
Aquesta publicitat ara engreixarà un poc més els diaris
que sempre s'han distingit per la defensa dels interessos
dels mallorquins i que casualment estan escrits en
espanyol, l'anomenada "premsa forastera de ciutat": El
Día 16, Baleares, Ultima Hora, Diario de Mallorca. Quines
coses hem de veure!

"S'Arenal de Mallorca" ha estat víctima de la llibertat
d'expressió que atorga a tota persona que hi vulgui
escriure. No sabia que això fos dolent. Es de les poques
publicacions que no posa barreres a aquest dret indis-
cutible, no censura res i dóna sempre el dret de réplica
a qui ha estat criticat des de les seves pagines, encara
que sigui un personatge com Luís Cerdó.

"S'Arenal de Mallorca" fa onze anys que surt al  carrer
cada quinze dies, el seu director, Mateu Joan i Florit, ha
demostrat que, amb ganes i valentia, és possible, i fins
i tot rendible, fer una publicació en català encara que
sigui en un lloc com s'Arenal.

"S'Arenal" cerca la provocació, el debat i per això

Fins un 25% de descompte amb la
presentació d'aquest anunci

OPTICA SBERT
SANT MIGUEL, 83 (Cantonada Avingudes)
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Per la compra d'unes lentillas Ii regalam un altre parell

Ulleres de sol i graduadas

Tlf.: 72 1 4 25

m'agrada llegir-la; compta amb col.laboradors molt
diversos que la fan una revista plural, entre els que
aporten un aire nou al discurs nacionalista cal destacar
Bernat Joan i Marí, Tomeu Mestre i Sureda i Jaume Sastre
i Font qui, amb els seus articles, sempre avalats per una
encertadíssima documentació i amb el seu estil agressiu
i alcoverià, ha creat polémica. i ha aconseguit destapar
molts de mites del nacionalisme i les maquinacions dels
enemics - de Mallorca.

"S'Arenal" va publicar els articles de l'APLEC (Asso-
ciació de professors en llengua catalana) dedicats a
desemmascarar l'anticatalanisme a Mallorca, articles que
varen ser silenciats per la "premsa forastera de ciutat"
i la revista "El Mirall" i després, per celebrar el dese
aniversari, es va fer carne de la publicació en llibre:
"Antonio Alemany, un puput de cresta molla.
L'anticatalanisme a Mallorca, noms, llinatges i fotogra-
fies". Un llibre en el qual tinc l'honor d'haver col.laborat
i que ha despertat l'admiració de molta gent, a més
d'haver estat un èxit de vendes a Prada: Universitat
Catalana d'Estiu.

Després de la manifestació del 31 de desembre, diada
nacional de Mallorca, moltes persones s'acostaren a
Mateu Joan i Florit per animar-lo a tirar endavant
aquesta publicació i manifestar-li el seu suport; una
publicació que, si per uns és el "corc del nacionalisme"
o "S'Orinal de Mallorca", per a uns altres és l'única
publicació de les Balears i una de les poques dels  Països
Catalans on es poden dir totes les coses per molt fortes
que siguin.

Margalida Palou
(Extret de "Llucmajor de Pint en Ample")

Si estava pensant transformar aquesta paret en un
espal útil I agradable, passi per MASSIS demani
les sayas !librarles a mida. Se'n dura una sorpresa.
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ANDANTE MODERATTO 

L'any de la "Gestora" va esser, per a la represa del
PSM, un any especialment positiu, a tots els efectes. Una
anàlisi genérica confirmará els resultats obtinguts fruit
d'una dedicació entusiasta, superadora, fins i tot, dels
entrebancs externs i del desencís d'alguns militants. A
poc, a poc, als noms citats anteriorment, un autèntic
equip de treball, s'hi afegiren Jordi Fiol i Antoni Gomila,
de Costitx, Miguel Ferragut, de Binissalem, Antoni Sansó
de Sant Lloren i Andreu Mates 'de Sineu. Cal destacar que,
de tots els "històrics", l'únic que assistia a les reunions,
cada dimarts, era Sebastià Serra. Damià Ferrà-Pon, que
havia negociat amb el PSOE la segona secretaria de la
Mesa del Parlament, anava al seu aire. El grup parla-
mentari, juntament amb els dos representants de
l'Entesa de Menorca-PS de Menorca (Joan López Cases-
noves i Joan Pons Moll), s'anomenaria Nacionalista
d'Esquerres.

Aleshores, des del 1979 (i fins el 1986), jo era el
responsable (sense poders d'execució) de la Política
Cultural de la Caixa de Balears. Per raons professionals,
vaig intervenir en la compra de l'edifici del "Círculo
Mallorquín" per esser destinat a fer un casal de Cültura
(el que avui funciona al carrer de la Concepció). De sobte,
per intervenció del senyor Josep Zaforteza, ex-senador
per UCD i President de "Sa Nostra", i a petició dels
membres de la Mesa (Ferrà -Pons, un dels cinc), es va
gestionar la cessió al Parlament de l'edifici recentment
adquerit.

A risc, com va passar, d'esser crucificat per uns i per
altres, vaig publicar dia 27 de juny de 1983 un article, El
do de l'oportunitat, a la página 3 ("opinió") del diari EL
DIA de Baleares, on exposava el meu arguments: som
davant una situació que pot motivar perdre per sempre 
una oportunitat histórica única: recobrar  el Palau deis
R_eis de Mallorca que, històricament, cultural i política,
representa la continuïtat de l'autogovern de les Illes (..).
Vaig reivindicar (una veu enmig del desert) la recuperació
del Palau, convertit en caserna de les forces
d'ocupació(1). Vaig rebre, verbalment, les ires de Ferr à-
Pon (defensor del "Círculo Mallorquín" com a seu del
Parlament) i d'un superior jeràrquic meu. El cas, pero,
passats els anys, resta claríssim. Passat un mes Ilarg,
Sebastià Serra presenta en el Consell Insular de Mallorca
una proposta per tal de recuperar l'Almudaina però, a la
vista de l'actitud de Lafuente i de Félix Pons, va retirar-
la. Dia 5 d'agost de 1985, més de dos anys després del meu
article, el Palau de l'Almudaina es convertia en la Casa
del Rei d'Espanya. Tots els diaris en feren una valoració
altament positiva (s'argumentava que Marivent, el nostre
museu Saridakis, resultava petit per les  cerimònies dels
reis). A. Ferret que, amb la inicial, prepara la transició
des del seu "Andreu" d'alshores a l'actual "Andrés", es
manifestà entusiasmat.

Però el problema més greu que atravessava el PSM era
la impossibilitat de pagar els deutes: més de cinc milions.

Enric Rovira, sucant la imaginació, va elaborar diverses
fórmules per fer doblers aviat. Férem bonos d'ajut per
vendre entre els simpatitzants pels pobles; estudiàrem un
pacte amb una companyia per tramitar totes les
assegurances dels vehicles dels militants i cobrar-ne
comissió; iniciàrem reclamacions per cobrar la subvenció
per vot de les eleccions al Congrés de Diputats espanyol
(fins aleshores, sembla que només es cobrava si s'obtenia
representació); es demanaren, per vendre, lots de llibres
als militants escriptors; quadres als pintors per subhas-
tar; es va fer loteria... El resultat va esser que quan, dia
18 de març de 1984, s'inicia. el VIIé. Congrés, el PSM
disposava d'un milió de pessetes...a favor! L'esforç de
trepijar, poble a poble, cada agrupació, de parlar, un a
un, amb els militants, havia donat el fruit desitjat.

De totes maneres, la qüestió económica va tenir un
aspecte negre. Rafel Oliver, alliberat del partit,  començà
a promoure recitals devers l'any 1980. La dedicació que
això li exigia (ningú no assumia les tasques de secretaria)
va fer que presentas la proposta, juntament amb Pere
Sampol, de constitució d'una societat, la Promotora
d'Espectacles, que, al 50% amb el partit, es dedicaria a
organitzar activitats amb fi lucratiu. Així es va fer
inicialment, amb bons resultats. El "negoci" del partit
era, amb aquesta fórmula, privatitzat, en certa manera.
A poc, a poc, pero, la cosa va anar a menys fins a perdre-
hi doblers. Just després de les eleccions, en entrar la
Gestora, ens informaren que els deutes arribaven als dos
milions de pessetes, un dels quals, per tant, era del PSM.
Després de no poques converses amb els dos socis (Oliver
i Sampol), de mutu acord, es decidí que el PSM cedia, per
un milió de pessetes, la seva part als dos militants. A
canvi, aquests disfrutarien d'un contracte (amb Ana
Belén i Víctor Manuel) i d'un pre-contracte (amb Lluís
Llach) amb els qual esperaven poder-se refer i continuar.
Jaume Moncades, que s'incorpor à a la Gestora arran de
la campanya per la salvació del Trenc, opina molt  lacònic:
El PSI ha paga' la carrera a Rafel Dliv_er.(2)

Eren temps de polémica. El PSM era massacrat des
de la premsa (tota ella) i amb els motius més ridículs.
Involuntàriament (prou feines tenia amb la Gestora) em

vaig convertir, en el teòric del partit, l'únic, potser, que
responia periòdicament amb col.laboracions als diaris.
Aquell any, vaig publicar a tots els diaris de Ciutat,
nombrosos articles. Un d'aquests, El PSM, la premsa del
poder i el poder de la premsa,  responia al "Diario de
Mallorca" que, dia 2 d'agost del 83, dedicava l'editorial
(amb crida de portada) i tres articles duríssims (3) contra
la feina parlamentaria de Serra i  Ferrà-Pon. S'afirmava
que lo nacionalistas en privado atacan a la prensa. Els
membres de la Gestora ens sentíem maltractats per la
tasca dels dos parlamentaris en base a la descoordinació
que hi havia entre ells i la direcció del partit. Però
malgrat tot, sempre vàrem respondre com un sol home
front als atacs exteriors. La carta, de dia 2 d'agost, que
acompanyava l'article citat, adreçada al director del
diari, Xim Rada, feia un balanç del maltracte rebut:
amb posterioritat a les eleccions hem observat una
especial "animositat" per part dels diversos redactors del
teu diari, molt especialment d'un d'ells Des de comen-
taris referents a possibles pactes de Ferrà-Pong amb 
dreta, o xafarderies entorn del futur matrimoni de
Sebastià Sena 'Iam12 una senyorona, rica de fes que eh
critica" (comentari publicat tres vegades) fins un article
de J.J. destapant hipotètiques tensions entre els nacio-
nalistes i els seguidors de Serra, partidaris  d'integrar-

el PSOE.
Un fet de summa importancia, per la nostra normal-

ització cultural, es va produir 111 de setembre de 1983:
TV3 va iniciar oficialment les seves emissions. El mateix
dia vaig elaborar un article, El tercer canal (carta oberta
al President de la Comunitat Autónoma), que va esser
publicat l'endemà mateix (12-IX-1983) a la secció
"Tribuna" de EL DIA. Sol.licitava a Gabriel Canyelles que
possibilitás la recepció de TV3(4). Aquell article apareix
signat amb el meu nom en qualitat de membre de la
Gestora pel Vllé. Congrés del P51. El Congrés no es faria
fins mig anys després, el març de 1984, però l'anunci
indica que ja s'havia sortit del perill de mort. Havíem
començat a pagar els deutes, tornàrem a publicar

• • •
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Dos moments de l'acció del PSM durant la manifestació.

Mallorca Socialista(5), i , preparàvem la campanya per a
salvar El Trenc. Les reunions d'aquesta campanya general
es celebraven en el local del GOB, coordinador i vertader
aglutinador de totes les altres entitats i partits adherits.
Xavier Pastor havia proposat fer la manifestació en
silenci. Nosaltres no hi estàvem gaire d'acord. Argu-
mentarem que la paraula era la nostra foro i no  l'havíem
de retre mai, però respectàrem la majoria... en quasi tot.

Dia 30 de setembre de 1983, quan la manifestació,
estimada en unes deu mil persones, arribava davant el
Consell Insular de Mallorca sortí una furgoneta. Anava
carregada d'arena, simbòlicament Es Trenc, que Miguel
Barceló, Gabriel Camps, Jaume Montcades, Andreu Oliver,

Josep Maria Cano, Enric Rovira, Pere Sampol i jo,
escampàrem amb algunes monedes. L'acció va esser
recollida per tots els diaris en portada(6)

El mes següent, dia 21 d'octubre, s'organitzà una
nova manifestació a Palma. El lema era llarg: Contra el
terrorista.% per la pau, la democrácia i la constitució.
Venia motivada per l'execució pocs dies abans d'un capita
de farmacia segrestat per ETA. Novament, unes deu mil
persones, xifra potser inflada per la premsa, sortiren al
carrer. La Gestora no participa en aquella manifestació
(a diferencia dels dos diputats) perque hi havia, al
darrera, massa punts obscurs. El més clar, la defensa
d'una Constitució que el partit havia rebutjat i que volia
modificar.(7)

El partit, a poc a poc, aixecava el cap.
(...continuarà

Bartomeu Mestre i Sureda 

NOTES

(1).- En aquell article, entre moltes altres coses, vaig escriure:
A qué tante_s_presses i tanta frissor? Si el C.G.I. no va preveure
un estudi en rigor de necessitats, durant el procés de redacció
del nostre estatutet, L fins i tot, improvisa a La Llotja unes
costoses insta' laeions_prosisionals, per qué s'ha de córrer ara?
Dos dies després, en el mateix diari, un "breu" atacava amb un
De "estatutet" nada de nada.
(2).- Rafel Oliver, un dels militants més antics, estava totalment
desencisat. El partit, és ben cert, Ii havia tret el suc de mala
manera durant més de cinc anys. La seva insatisfacció laboral
i el seu creixent escepticisme quant el futur del partit no li
permetien creure en l'efectivitat de la Gestora de la qual es
distancia. Posteriorment, vaig col.laborar amb ell en algunel
iniciatives que em proposa: gestions amb el regidor de Cultura,
Nicolau Llaneres, per obtenir la  confiança de la Promotora
d'Espectalces per part de l'Ajuntament de Palma en
l'organització de diverses activitats; Ciutat-rádio; recital de
Raimon i d'altres. El 1985 (?) va esser contractat per
l'Ajuntament, com a càrrec de confiança, per treballar en
l'organització d'espectacles.
(3).- Els títols són significatius: Amplios debates sobre las 
mociones nacionalistas, Alberti quiere limitar el número de
mociones a presentar  en les plenos, i La prensa controlada.
Aquest últim, a més de qualificar despectivament els naciona-
listes de tozudos anava il.lustrat amb una fotografia de Serra
i Ferrà-Pone amb el peu de foto següent: El nacionalista Sera
muy interesado por los controles que se ejercen sobre la prensa.
(4).- Va esser, el meu article, el primer publicat als diaris de
Ciutat on es parlava de TV3. Dos anys després, l'OCB publicà una
cronologia dels fets on s'esmentaven nombrosos autors d'altres
tants articles que, més de mig any després del meu, no feien
sinó refermar els mateixos, idèntics, arguments.
Dos dies després, des de les pagines on s'havia publicat l'article,
Alemany escrivia: Los catalanistas peligrosos no son los de 
Cataluña sino los de Mallorca ahora con la absurda pretensión
de ver la televisión catalana. Sembla esser que aquest periodista,
en qualitat d'assessor de Gabriel Canyelles, impedí que la
proposta arias envant.
(5).- Del mes de gener enea, no s'havia editat M.S. degut a
problemes econòmics. Fins el mes de setembre no torna

Gabriel Janer llegeix el comunicat unitari. Darrera, es veuen
Ramon Aguiló i Sebastià Serra: "Per la  democràcia i la Consti-
tución

aparéixer amb una nota explicativa i un comunicat de la
Gestora, 5ituació financera delicada, on, malgrat els problemes,
s'assegura (com Companys) que tornarem a lluitar tornarem a
sofrir, tornarem a vèncer 
(6).- Com es pot demostrar, Bernat Aguiló no només no
participà en aquella campanya ni en cap de les seves accions,
sinó que no començà a anar pel partit fins l'any següent. En
canvi, a les eleccions del 1987, quan  encapçalà la llista de Ciutat,
en el seu pobre currículum es presentava així: Coordina entre 
d'altres la darrera campanya del PSM-Esquerra Nacionalista
per salvar Es Trenc. I va voler justificar la mentida com 1111£1_0_Scl

sense importància. Talment ell, pensàrem alguns.
(7).- Un altre aspecte del comunicat que la Gestora consider à
com a ideològic i, per tant, no assumible era l'especial
solidaritat amh les foreez armades i cossos d.c seguretat
Esta o aquest altre El nostre suport a les mesures dels poders
públics que facin més eficaç la lluita contra el terrorisme fins
a la seysi total desaparició.  De fet, aquests paràgrafs serviren,
en alguns sectors, per reclamar de nou la pena de mort, i, al
govern espanyol, per a justificar l'aprovació de la Llei (Anti) -
Terrorista.
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EINE~CARTES AL DIRECTOR
Es constitueix el
Bloc d'Estudiants
Independentistes

El passat dia 3 de gener
tingué lloc la primera reu-
nió de cara a la definitiva
constitució del BEI (Bloc
d'Estudiants Independen-
tistes) a la Universitat de
les Illes Balears.

El BEI és un sindicat
autònom i majoritari, se-
gons s'ha demostrat a les
darreres eleccions a dis-
tintes universitats catala-
nes, on aquest sindicat ha
esta el més votat, a la
Universitat Autónoma de
Barcelona (UAB), a la Uni-
versitat de Barcelona (UB)
i a la Universitat Politéc-
nica de Catalunya (UPC).
Aquest fet ha animat els
impulsors del sindicat i
han decidit la seva creació
a la UIB.

En aquesta primera
reunió varen assistir alu-
mnes de totes les facultats
que formen l'organigrama
educatiu de la Universitat
de les Illes Balears.

S'apropa l'hora
Ho he dit altres pies, no

som ni seré mai republicà,
però sempre he tingut clar
que era de nació catalana,

així que la meya enhora-
bona a Esquerra Republi-
cana de Catalunya per
haver escollit, per presi-
dent, un fill de Mallorca,
com és en Joan Mir. Això
demostra que els catalans
del continent ens han tin-
gut per germans, i no per
criats.

Som una nació. Dia a dia
s'apropa l'hora gloriosa en
qué les ara comunitats
autònomes de Catalunya,
Valencia i les Balears no
tinguin por de reclamar
llur sobirania col.lectiva i
que aquesta sia reconegu-
da per tots els pobles ci-
vilitzats de la terra. Dia a
dia s'apropa l'hora triom-
fant en qué en lloc d'honor
s'aixecarà l'estendard de
l'alt Rei En Jaume, dalt de
les torres del Palau de
l'Almudaina, i a Pedralbes.
Dia a dia s'apropa l'hora
gojosa en qué podrem
mostrar, cara alta, els
nostres passaports de ciu-
tadans dels Països Cata-
lans; i com els canadencs o
els australians, podrem
enviar els nostres propis
ambaixadors i cònsols.

Joan Antoni Estades de
Montcaire i Bisbal

Els «Breus»
del puput

Heu llegit la darrera de
Puput? Doncs hi ha pei
llogar cadiretes. En eh
"Breus" del seu "encanta-
dor diari" --del 16 de
gener-- ell o un dels seus
missatges, s'atreveix a
donar lliçons de normalit-
zació lingüística al batle de
Palma, Joan Fageda Au-
bert.

El titular d'aquest
"Breus" ja és tot un poe-
ma.

Segons el "gran defen-
sor" del mallorquí "bien
entendido", el batle de
Palma no es pot dirigir a
un ciutadà, tractant-lo de
"vós" en lloc de "vosté",
"porque esto implica un
desconocimiento total de
los usos lingüísticos en
materia de tractamiento".
Ni si el senyor batle Fage-
da, tractás els seus con-
ciutadans d'amo i madona.

Deixant de banda que
"vós" és el tractament més
normal i planer, ací a
Mallorca, i que "vostè" és
una traducció del castellà
"usted" la qual ha arrelat
en el nostre llenguatge
col.loquial, jo pens que el
"senyor Puput", té unes
grans ganes que, el seu
batle, Ii enviï una carta

tractant-lo de "vossa
mercè". Sí, de "vossa mer-
ce", un tractament que
empraven els seus
avantpassats i també - -
modestia apart-- els
meus; però que, avui, seria
una cursilada encara més
grossa que la barcelonada,
ell diu catalanada, "us".
Ara ja se sap que cursilades
n'hi ha per a tots els gusts.

Joan Antoni Estades
de Montcaire Bisbal

Nacionalisme
progressisme

El continent europeu
s'està transformant radi-
calment, vivint una época
de metamorfosi política,
económica, cultural, social
i geográfica que "está
canviant la seva cara".
Així, institucions tan im-
portants com l'OTAN, la
CEE, la UEO i d'altres són
superades pels esdeveni-
ments.

El motor del canvi i de
les transformacions de-
mocràtiques dels vells i
caducs estats (alguns ve-
ritables semiimperis amb
pretensions expansionis-
tes) és, sense cap mena de
dubtes, el nacionalisme

d'alliberament. El nacio-
nalisme ben entes, res-
pectuós dels drets indi-
viduals i col.lectius, que
des de Lituania a Còrsega i
de Catalunya a Geòrgia
intenta esdevenir una al-
ternativa válida per a tot-
hom, que superi el vell i
enterrat comunisme es-
talinista i el modem i
agressiu capitalisme sal-
vatge (made in USA).
Aquesta ideologia, síntesi
dels millors valors cultu-
rals i polítics d'Europa, és
l'única que pot superar
aquesta etapa de pessi-
misme antropològic de
l'Homo Europeus per tal
d'anar cap a una "super-
europa" respectuosa amb
la natura, el territori i les
minories ètniques i nacio-
nals.

Aquesta via nacionalista
és la veritable via progres-
sista que podrá garantir el
benestar social en aquesta
Europa que encara pateix
tants virus totalitaris i
injustícies de tota mena.

Josep M. Loste i
Romero

Volem sortir
en sa foto

El mapa del país, que
posau cada quinze dies en
la portada de la vostra
sucosa publicació, té una
errada molt greu, per
omissió: no hi apareix For-
mentera. Formentera és
una petita illa, la sud de
l'arxipèlag, on viuen cata-
lans des de l'any 1235. I no
quatre, sinó 5.000. I si no
us ho creieu, anau a
s'Arenal de Palma i feis una
talaieta en direcció sud -
oest. Això sí, que faci calma
blanca i mica de boira. Ah!,
i no oblideu que des del
port de La Savina sortirà el
"barco de rejilla" que
passarà per totes i cadas-
cuna de les illes. A veure si
encara us haurem d'es-
borrar de la carta de
navegació.

Salut i máquina!

Kol.lectiu Bassetja
(Formentera)

Nota de redacció: Des de fa
uns quants números hem
corregit aquesta anomalia.

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

DR, PERE GARAU 1  LLOPART
ESPECIALISTA EN ACUPUNTURA

I MAGNETOTERÁPIA

Consulta: dilluns, dimecres i divendres, cita prèvia

TRACTAMENTS DE:

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

MAR MENOR, 6 - TEL. 49 19 19

Carrer del Born, 11
Tel. 66 05 16

LLUCMAJOR



Entrevista a Antoni Alemany,
batle d'Alcúdia

«El Govern Balear té una postura més dura
1 rígida que abans amb el nostre municipi»

SArenal
4417 de Mallorca   1 DE FEBRER DE 1992

Antoni Alemany, batle d'Alcúdia, en aquesta entre-
vista ens parla de la problemática que actualment té el
municipi, a més de tractar qüestions referents a
l'actualitat política i social que viu la nostra terra. Temes
com els impost, la situació urbanística, o la integració
dels immigrants són tractats en aquesta entrevista, amb
la intenció de donar-los a conèixer a tots els ciutadans.

- L'Ajuntament d'Alcúdia és un dels més rics de
Mallorca, ¿qué és vera aquest fet?

Si s'entén la riquesa d'Alcúdia com la riquesa que es
maneja dins el poble, llavors sí que hi ha una certa
riquesa, ara si es refereixen al pressupost municipal,
llavors jo dic que és un dels més pobres ja que si bé és
vera que tenim molts d'ingressos, també és veritat que
hi ha moltes despeses, ja que hi ha molt per mantenir;
i está demostrat que hi ha mancances notables.

- ¿Això vol dir que estau molt endeutats?
L'endeutament municipal está a l'ordre del 6 %, i pel

92 es mantindrà. El pressupost municipal l'any passat fou
de 2.300 milions, però enguany es recluirá bastant ja que
el 91 fou un any atípic perquè hi hagué un ingrés de 800
milions que fou excepcional, i que fou en concepte de la
llicéncia d'activitats de GESA.

- Sí, però enguany hi ha el nou impost d'activitats
econòmiques.

Es vera, però l'augment que suposarà aquest nou
impost respecte a l'anterior no será més del 10 % respecte
a l'any passat, per tant no hi haurá gaire més ingressos.
També estam revisant l'impost de bens mobles, i la
regularització d'activitats, i és per aquí per ventura que
hi pot haver augment d'ingressos.

- Aquestes passades eleccions heu revalidat la
majoria i continuau com a batle, també ho féreu la
passada legislatura.

Bé, això no és exacte ja que a les anteriors eleccions
vàrem guanyar, però per mor d'un pacte no vàrem

obtenir la batlia, fins ara fa tres anys. Aquest cop sí que
hem entrat a governar directament,  això vol dir que duim
tres anys al govern.

- Alcúdia s'ha distingit tradicionalment per tenir un
turisme de qualitat; ara, si miram la costa del municipi,
pràcticament ja no queda res sense urbanitzar. ¿Significa
això que heu canviat la política en aquest sentit i anau
cap a una cosa semblant al que és s'Arenal o Magalluf?

La normativa urbanística municipal no s'ha tocat fa
molts de temps, i menys encara la de la primera línia. No
és veritat que Alcúdia tingui un turisme de més qualitat
que altres zones de l'illa, el que sí tenim és una menor
densitat urbanística que aquestes zones que has dit.

- Però tota la primera línia está construida, ¿no?
En tota la primera línia de platja tan sols tenim cinc

establiments hotelers, el que sí hi ha són moltes
construccions privades, són les anomenades segones
residencies, i a més cree que ja estan fetes totes les grans
edificacions.

- ¿I el camp de golf?, ¿i l'hotel que es vol fer a
Aucanada?

Aquests projectes ja vénen del plantejament anterior,
i no s'adhereix a l'actual normativa dels camps de golf,
sinó que urbanísticament es tracta d'una zona que estava
qualificada com a urbanitzable. El que ara es discuteix
és el camp de golf en sí, i no l'hotel.

- Bona part de les propietats d'Alcúdia está en mans
estrangeres i foranes, ¿qué els quedará als alcudiencs
quan ho hagin venut tot?.

En aquest sentit els ajuntaments poden fer poca cosa,
però cree que ens quedará molt poca cosa, i ens quedaran
les coses que la gent que ve aquí no valora gaire.

- Al vostre poble hi ha molta població immigrant, i
això us ha duit alguns problemes, record que l'any passat
hi hagué problemes a unes festes organitzades pels
andalussos. ¿Qué fa l'ajuntament per la integració
d'aquesta gent?

L'ajuntament duu a terme una política d'integració,
cree que és de les més importants que es fan a Mallorca,
però no es pot obligar a ningú a integrar-se; però reconec
que en aquests tres anys últims hi ha hagut bastant gent
que s'ha integrat.

- ¿I qué fan ells per integrar-se?
Hi ha gent, grups grossos, que s'integren en certa

manera, però són rebecs a abandonar les seves arrels
els seus costums definitivament i acceptar els nostres.
Per altra banda, hi ha una altra gent que el que voldria
és que nosaltres acceptássim els seus costums i la seva
llengua, i abandonássim la nostra, i els hem de demostrar
que això no será així.

- ¿Continua arribant població immigrant?
Hi ha gent que fa el bolic i se'n torna, però el

problema aquí és que continua arribant gent nova, i
generalment són aquests els que són més refractaris a la
integració.

- Segons els números del Govern Balear, Espanya se'n
duu 80 mil milions amb imposts de les illes, ¿fins quan
serem tractats com una colònia fiscal?

El tema dels imposts s'ha de tractar globalment, crec
que dins un estat el que s'ha de fer és regular
normativament aquest tema, ja que sinó hi ha zones que
surten discriminades. Igualmet s'ha de fer entre el govern
d'aquí i els ajuntaments.

- ¿Amb això voleu dir que el Govern Balear comet un
greuge comparatiu amb Alcúdia?

Bé, el que vull dir és que a la passada legislatura no
hi hagué cap tipus de discriminació cap al nostre poble,
però ara les postures del Govern han tornat més dures
i rígides que abans que el PP-UM tingués majoria absoluta
a la comunitat, però esper que sigui una cosa
momentániajerqué, si no, ho haurem de dir ben clar,
ja que ara estam rebent moltes negatives a les peticions
d'ajuda que hem fet, i abans no havia passat mai.

- El 90 % dels xoriços de Mallorca són forasters, ¿fins
quan serem tractats com una colònia penitenciària?

El que avui está legislat és el lliure  trànsit de les
persones dins l'estat, si això ens ha duit problemes. El que
hem de fer és intentar solucionar-ho. Crec que el
problema de la delinqüència és una qüestió més profunda,
molt relacionada amb l'educació i amb els mitjans
econòmics que tenen les famílies, i és per aquí que s'ha
de començar a actuar. Mallorca el que no ha de ser és
la bossa de la gent que no té feina ni recursos, i que ens
ve de tot l'estat, i en aquest sentit sí que per ventura
s'haurien de fer coses.

- ¿Us han insultat mai per parlar en català?
Insultat no, però el que de vegades m'han dit en

qualque reunió és que canviï de llengua i parli en castellá.
- ¿Com qualificaríeu una persona que duu vint anys

a Mallorca i no parla en català?
Aquestes persones, si no parlen català, és perque no

han volgut. I per tant amb aquesta gent no tenc perquè
ser deferent, ja que l'únic que demostren és un refús cap
a la nostra llengua i cultura.

- Vents independentistes bufen per tot Europa, ¿creis
que afavoriran el nostre poble?

Bé, jo cree i defens el dret a l'autodeterminació del
nostre poble, i de tots els pobles del món, però l'únic camí
que jo veig vàlid per canviar és mitjançant el sistema
democràtic i el de les urnes. Als Països Catalans no cree
que hi hall un sentiment independentista massiu, tot al
contrari, no crec ni que hi hagi un sentiment auto-
nomista.

- ¿Creis que viuríem millor si fóssim independents?
No ho sé, de moment no m'ho he plantejat.
- ¿Com valorau iniciatives com la Plataforma Cívica?
Possitivament; cree que s'han de defensar els máxims

nivells d'autogovern, però també s'ha de ser solidari amb
la resta de gent del món; i cree que hem de saber
administrar bé aquestes noves quotes de poder que
poguem aconseguir.
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Entrevista a Miguel Oliver, batle de Pollença

«Els del PSM han actuat com
uns inconscients»

Des de les passades eleccions municipals Miguel Oliver
és batle de Pollença, és el primer batle socialista de la
població des de fa seixanta anys. La situació económica
és la més preocupant que actualment hi ha al municipi,
amb un fort endeutament, i amb un pressupost restrictiu
afronta el nou any. A més a més, darrerament un agra
polémica amb el grup del PSM ha complicat la situació
política; en aquesta entrevista el batle ens en parla
llargament.

- Fa uns dies el grup municipal del PSM us va acusar
de "connivencia" amb l'empresa que rehabilita la
Fortalesa, ¿com está aquest tema?

En principi jo vaig parlar amb Antoni Marquet, del
PSM, dient-li que hi havia una serie d'errors al seu
comunicat, primer de tot perqué els senyors als quals ells
es refereixen no estan fent cap xalet, sinó que n'estan
rehabilitant un ja existent, a més hi ha una sentencia
judicial referint-se al tema. Dies després els del PSM
tornen a fer un comunicat dient que allá on deien
absoluta connivencia, ara diuen presumpta connivencia,
i a més rectifiquen els errors. Finalment, amb data de 11
de gener, em duen un nou comunicat de l'executiva, on
es retracten del que havien dit. Jo sempre havia esta pel
PSM, a més hi tenc molts bon amics, però amb el
comunicat aquest han actuat com uns inconscients, i el
que vaig decidir és que les acusacions que em feien
s'havien d'aclarir als jutjats. Ara només esper que així
com feren amb els anterior comunicats, publiquin als
mitjans de comunicació aquest últim en qué es retracten
de totes les acusacions fetes contra jo, llavors retiraré la
denúncia judicial.

- ¿Els principals problemes del municipi són urba-
nístics?

En aquests moments Pollença té una gran avantatge,
i és que tenim un pla general aprovat, i en teoria no hi
hauria d'haver problemes grossos en aquest camp, ja que
el que estam fent és desenvolupar plans parcials dins del
general, i no hi ha hagut cap modificació del pla general.
L'urbanisme sempre és polèmic però, ara, aquí ho tenim
molt resolt per mor del pla general.

- El PSOE a Pollença té vuit dels desset regidors,
¿com duis endavant el govern municipal?

Després de les eleccions a Ponerlo ens plantejarem
fer un govern d'esquerres ja que des del 1930 no n'hi havia
hagut, però varem tenir converses amb tots els grups
minoritaris: PSM, CDS, Independents de Pollença; amb CB,
no hi vàrem parlar, i amb el PP ja ni en parlàrem perquè

ells havien dit durant la campanya que no negociarien
amb nosaltres. Volíem formar un govern progressista,
però dins 4 PSM hi havia dues postures respecte del pacte
i va guanyar la partidària de no pactar amb nosaltres. A
la fi vàrem pactar amb el CDS, que actualment está a la
comissió de Govern i té la regidoria de sanitat, costes i
cementen.

- Si els urbanístics no són els problemes més greus,
¿quines són les qüestions més candents que teniu?

Ara el problema més gran que tenim és  l'econòmic,
aquí tenim un endeutament molt gros. Bona part d'aquest
ve perquè l'ajuntament anterior va fer uns aparcaments
al poble, concretament se'n feren 207, i no s'han venut,
i han deixat les arques municipals eixutes, i amb grans
càrregues financeres.

- ¿Quant puja el pressupost municipal pel 92?
Aproximadament será de 850 milions, i d'aquests n'hi

ha devers 109 d'interessos i amortitzacions; això són 330
mil diàries.

- ¿I la pressió fiscal?
Hem augmentat els imposts devers un 7 % en general.

L'esperança per la nostra economia és el cadastre que
s'està fent, i que permetrà que les propietats que ara no
paguen, o paguen poc, allá pel 1993 hagin de pagar el que
les correspon.

- Pel que hem pogut veure la normalització lin-
güística a Pollença, almenys l'oficial, está molt retras-
sada, ¿per qué?

Aquest qüestió s'ha retrassat perquè mentre s'està
fent el cadastre hem decidit no canviar els noms dels
carrers ja que suposaria un nou retard, i per això no ho
hem fet, per?) la farem tot d'una en haver acabat el
cadastre. Tots els papers de l'ajuntament ja es fan en
català i, a més, tenim a disposició del poble un servei
d'assessoria lingüística.

- ¿Qué opinau del fet que tots els diaris i emissores
de radio es facin en castellà, i cap en català?

El més trist d'això és que en abre) es reflecteix la
nostra idiosincràsia, i això és una autocrítica. Aquest
ajuntament aprovà una moció en qué es demanava la
reobertura de Ràdio-4, i més emissions en català per TVE.

- ¿Teniu emissora de radio municipal?
No, de moment no, però estam remodelant un edifici

on está previst que se n'hi posi una.
- ¿Actualment no s'edita cap revista a Pollença?
No, i tot aquest tema cree jo que és una mostra de

falta d'activitat cultural del poble, almenys en aquet
materia. Des de l'ajuntament volem donar suport a
aquestes iniciatives i per això posarem en marxa
l'emissora de ràdio, també tenim pensat treure un
butlletí informatiu municipal que sigui un terme mig
entre butlletí municipal i revista popular del poble.

- ¿Qué pensau del fet de que l'any passat moltes
nacions d'Europa hagin accedit a la independencia?

Cree que ha estat una situació que ha canviat molt
aviat, hi haurà molts de problemes, sobretot econòmics,
a moltes d'elles, i això és molt problemàtic i perillós.

- ¿Creu que aquest canvis afavoriran el nostre poble?
Cree que no, perqué la situació al  Països Catalans és

molt diferent, a més, la nostra situació és molt estable
i está molt consolidada, i aquests moviments aquí no
influiran.

- ¿Com valorau iniciatives com la Plataforma Cívica?
Jo entenc que la Plataforma ha sortit fora de temps;

ara, quan aquí tenim un sistema electoral consolidat, el
que s'ha de fer és presentar-se a les eleccions, i totes
les maniobres per canviar això no les veig gaire bé, quan
tenim un sistema democràtic que mesura les forces
polítiques de tots els partits i tendències. No cree que
aquest camí que ha pres la Plataforma sigui el correcte.

- Segons el Conseller Forcades, Madrid se'n duu 80
mil milions anuals de les Illes, ¿qué opinau del tema?

En principi crec que han sortit diverses informacions
referents al tema i que cada una maneja xifres distintes.
El problema nostre és quan ens donen imposts i aquí no
els volem assumir, i si arriben competències fora
pressupost és un problema d'una mala negociació, i el que
no s'ha de fer és negociar de manera precipitada.



Mte. Pitineu

EL MILLOR DE LA
CUINA DE

CATALUNYA A
LES BALEARS

RESERVI

LA SEVA TAULA

Camí Vernal La Real, 24
PALMA DE MALLORCA
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C/. Joaquín Verdaguer, 12
Arenal - Tel. 26 67 21

Palma de Mallorca
ESPAÑA

CHINA
stisrAuRANr

NETEJA I MANTENIMENT DE

Cristalls i rètols-comunitats, apartaments,
xalets, oficines, restaurants, locals, complexos,

iots, discoteques, etc.

NO DUBTI A CONSULTAR-NOS

1
alcudia

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Carretera Alcúdia - Artà, 41
Telèfons: 89 01 45

89 10 75
PORT D'ALCÚDIA

as parfums
Saló de bellesa - Perfumeria

Cosmética - Depilació eléctrica
Aveziaa. del Cicl, 132

4.2 72 39 S 0 1-11 erric>1

Carn i peix
Especialitat
en xot rostit

Carrer Llorenç Frau, 48
Tlf.: 42 83 49 - Son Ferriol

Vine a viure'!
al teu aire

RENAULT
ACOSTA'T A	 P' 1OLLENÇ A

Descobreix la nove serie especial Renault 19 Wind.
Amb l'equipament més complet que puguis imaginar i la más ampla gamma d'una sèrie

especial. A fi que puguis elegir versions de 3,4 i 5 portes i motoritzacions que van des dels 65
CV. diéssel fins els 107 CV. benzina injecció.

Vine al teu concesslonari Renault i i n for m a r cm de les ofertes que estan al teu abast. Ofertes

especialment pensades per a tu. A fi que el gaudeixis al teu aire.
Acosta't viu-lo.

NUEVOAtKAULT 19

,SERIE ---,ESPECIAL

AGENCIA	 Concesionari

PEDRO PAYERAS AUTOS SA POBLA, S. A.
Cacillo Momio. 85	 Tal 531805 - F.o 54 2014	 (.fra. Inca, 21 - reléfs 54 05 55 • 54(14 12
07460 POLLENÇA (Mallorca)	 07420 SA POBLA	 al • fa, 542014
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Can Pastilla

Manifestació contra
els «manteros»

Una discussió de trànsit acaba
amb una cama rompuda

Més d'una cinquantena
de vels i comerciants de
Can Pastilla es manifesta-
ren per protestar contra la
presencia dels "mante-
ros", que actuen sense cap
mena de control a la zona
de Can Pastilla i s'Arenal.

Els vas de la zona que
protagonitzaren la mani-
festació acusen: a l'Ajun-
tament de Palma de no
haver . actuat amb forca
suficient per d'una vegada
per totes acabar amb
aquest casta de comerç.
Els diversos comunicats
que els comerciants han

enviat a l'ajuntament no
han tingut resultats, i per
tant consideraren aquesta
protesta com l'única me-
sura de pressió possible
per cridar l'atenció i aca-
bar amb els "manteros".

Per altra banda, el batle
de Palma manifestà que
s'està estudiant la situació
que regula la venda ambu-
lant, que denuncien els
comerciants de la zona,
però que s'intentarà donar
una solució efectiva al
problema, com abans mi-
llor.

Els ocupants de dos
cotxes protagonitzaren fa
uns dies un enfrontament
al carrer, com a conse-
qüència d'un problema de
trànsit, que va acabar amb
el trasllat d'un d'ells a
l'hospital de Son Dureta,
per un trencament de ró-
tula.

El succés tingué lloc a
l'Avinguda Antoni Maura, a
les 6.30 de l'horabaixa, i
tingué com a protagonistes
Manuel M.S., de 38 anys,
que conduïa un Opel Corsa,
i Ivan Sebastià A.M., de 30
anys, que anava amb un

Ford Sierra d'acompa-
nyant.

Ambdues persones co-
mençaren una agre dis-
cussió per motius de tran-
sa, que acabà quan el més
jove agredí l'altre i h
rompe la rótula de la cama
dreta. L'agredit corn hem
assenyalat, fou traslladat a
Son Dureta, on l'inter-
vingueren quirúrgicament,
amb un pronòstic greu. La
policia local que com-
paregué al lloc va prendre
declaració de com s'havien
produït els fets.

El transa rodat entre
els balnearis zero i tres, de
s'Arenal, quedà interrom-
put durant més d'una hora
el passat dia 15 de gener,
fins que els més de sis—
cents turistes que ocupa-
ven els autocars els aban-
donaren protegits per la
policia antiavalots.

Antoni Maiol, portaveu
dels comerciants de la
zona de s'Arenal, manifes-
tà que aquesta protesta
s'afegeix a altres que hi ha	 Maiol digué que els
hagut en el mateix sentit ges programats per vendre
aquests darrers dies a la productes als turistes a
mateixa zona de la Platja unes determinades tendes,
de Palma, per protestar constitueix una compe-
per l'activitat dels "man— tencia deslleial contra tot
teros". el sector, i suposa un greu

Així mateix els comer— atemptat contra els drets
ciants demanaren la di— adquirits pels comerciants
missió del conseller de mitjançant els diversos
Treball i Transports del imposts municipals que
Govern Balear, Llorenç 01— han de pagar periódica —
iver, al qual qualificaren ment.

com l'únic culpable directe
dels incidents i de la si-
tuació irregular provocada
per l'actuació dels "man-
teros".

Els comerciants, a més
d'impedir la sortida dels
autocars, sol.licitaren la
presencia de tres inspec-
tors de transport per
comprovar la il.legalitat
d'aquesta mena d'excur-
sions turístiques.

S'Arenal de Mallorca

Els comerciants arenalers retenen
quinze autocars per protestar •

contra els «manteros»



Una empresa francesa
está disposada a
comprar tota la
producció de flors que
es faci al camp pobler

Una empresa coopera-
tiva de Sologne, a França,
está disposada a comprar
la totalitat de la producció
de flors que es produesqui
al camp pobler. En aquest
sentit es manifestaren dos
tècnics de l'empresa fran-
cesa que visitaren les ter-
res on s'han de situar les
plantacions florals.

Per altra banda, la coo-
perativa exigeix que les
flors que es produesquin
siguin de primera qualitat,
perqué així puguin ser
distribuïdes bé dins del
mercat europeu. De mo-
ment sembla que les ex-
tensions d'hivernacles que
els experts han visitat a sa
Pobla encara no responen
a criteris de máxima qua-
litat, encara que mitjan-
çant la sembra de llavors
seleccionades es podría
elevar el nivell del pro-
ducte de manera notable.

Els empresaris poblers
esperen expectants la de-

cisió que prenguin al res-
pecte els de la cooperativa
de Sologne. Segons els
pagesos, si els francesas
comprassin tota la pro-
ducció de flors que ella
poguessin fer, es resoldria
en part el problema de la
profunda crisi que est à
sofrint el camp pohler

La cooperativa francesa
está situada prop de la
ciutat d'Orleans, a uns sis-
cents quilòmetres de París,
i té una extensió de terres
de cultiu de 230.000 hec-
tàrees, a més l'empresa es
troba en un gran moment
d'expansió, segons decla-
raren els tècnics france-
sos, ja que el mercat de la
flor está aconseguint una
fácil i rendible acomodació
a les demandes del mercat.
La decisió que si compras-
sin les flors només accep-
tarien producció de pri-
mera qualitat, suposaria
una reconversió d'enver-
gadura als hivernacles,

ab.

Va'n
erdera

RESTAURANT
GRAELLA
MINI-GOLF
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COLONYA, una
entitat arrelada

COLONYA Caixa d'Estalvis de Pollença fou fundada l'any
1880 per D. Guillem Cifre de Colonya, conegut pedagog,
fundador així mateix a Pollença de la Institució Lliure
d'Ensenyança i home que dedica la seva vida a millorar
i modernitzar les condicions socials del seu entorn.
Advocat de carrera, aconsellà i recolzà als més necessi-
tats, exercint la seva professió d'una forma totalment
altruista. La fundació de la Caixa d'Estalvis de Pollença
s'inscriu en la línia de modernització del seu poble, i com
a institució que comportas una alternativa a la usura dels
terratinents, práctica habitual en aquell temps.

COLONYA Caixa d'Estalvis de  Pollença ha continuat la
tasca del seu fundador en el sentit de contribuir al
millorament econòmic i sociocultural del seu àmbit.
d'actuació.

A més de la seva oficina de  Pollença, Colonya ha obert
oficines al Port de Pollença, a la Cala de Sant Vicenç, a
Alcúdia, al Port d'Alcúdia i tres oficines a Palma de
Mallorca, cobrint així la zona nord de Mallorca i amb
presencia a Ciutat. Actualment la Caixa d'Estalvis de
Pollença manté deu centres de treball, comptant l'Oficina
de Serveis Centrals i la del Centre de Procés de Dades.
Quant a les perspectives immediates de l'entitat, destaca
l'obertura d'una nova oficina a  Pollença, a la remodelada
Plaga de ca les Munares, i que comptarà amb un centre
d'esplai per a la Tercera Edat.

En l'ambit de la promoció social i cultural, Colonya
sempre ha mantingut una important tasca en aquest
sentit, la qual se centra en tres àrees bàsiques d'actuació:
cultural, social-assistencial i esportiva. Tota aquesta
obra s'emmarca dels del passat any 1991 en la Fundació

Guillem Cifre de Colonya, encarregada de gestionar i
administrar les activitats culturals i socials de Colonya
Caixa d'Estalvis de Pollença.

Dins l'ama cultural, podem destacar el premi de
Narrativa Infantil i Juvenil "Guillem Cifre de Colonya" que
enguany arribará a la seva dotzena edició, les obres
premiades són reconegudes arreu i formen part dels
programes de lectura de les escotes del nostre àmbit
cultural, així com la promoció d'activitats artístiques,
publicacions, etc.

En l'esport, assenyalam els resultats aconseguits per
part del Club Atletisme "Colonya-Pollenga", amb atletes
tan destacats com Mateu Canyellas, Arnau Fontanet,
Antoni Penya. o Marta Riutort, sense deixar de banda la
promoció de totes aquelles activitats esportives del seu
entorn, fent una atenció especial a l'esport de base,
amateur, i escolar.

En l'àrea assistencial ressalta la tasca realitzada
entorn a la Tercera Edat, amb el Club Colonya Tercera
Edat de Pollença i la coLlaboració amb aquelles entitats
que treballen en favor dels més necessitats. En aquest
aspecte destacam la donació per part de la Fundació
Guillem Cifre de Colonya d'un vehicle furgoneta a
l'Assemblea de la Creu Roja d'Alcúdia, l'entrega del qual
tingué lloc el passat mes de desembre.

Colonya Caixa d'Estalvis de  Pollença és una entitat
arrelada a la nostra comunitat que s'ha adaptat a les
necessitats del seu entorn i que, tant a través de la seva
activitat económica com cultural i social, roman oberta
als cavis i a les necessitats reals de la nostra societat.

tðde ixiddileTinscidalvils
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Santa Maria

Manifest
de Coanegra dóna nom
L'agermanat Jaume

a un carrer del poble de la Vajol

L'objecció de consciència
augmenta a les Balears

Reunits a la Vajol els 7 i 8 de setembre passat, un estol
de catalans de múltiples famílies polítiques culturals i
sindicals hem estudiat, sota el tema "El Camí de l'Europa
del 1992", les arrels, el desenvolupament, els fracassos,
la grandesa i el futur de Catalunya.

Amb el diàleg hem aprofondit també l'anàlisi polític
de les èpoques de la decadencia: la frustració de
l'expansió catalana nord—pirinenca i la llarga resistencia
a l'hegemonia monárquica dels Austries i dels Borbons
sens oblidar la llarga opressió franquista després de la
guerra incivil en qué Catalunya perdé unes batalles a la
Península però guanyà la guerra a Europa.

Després fou la Renaixença Cultural, económica i
política, la que ens permet avui besllumar una nova gran
época histórica en qué Catalunya recobrará sa plena
personalitat nacional, sa sobirania política i sa vocació
europea.

Avui el gran vent de la història afavoreix les
personalitats nacionals que hem mantingut, en heroica
resistència, el cultiu de la llengua, el culte a les tradicions
i el perfil ferm de sa identitat nacional.

Per això els reunits a la Vajol fem una CRIDA a tot el
poble català perquè es reuneixi a la gran anella de
l'esperança retrobada i, el cor amb el cor i el braç amb
el braç, faci un gran pas endavant i torni a esser un
protagonista fundacional, operatiu i coratjós en aquesta
gran hora d'Europa. A la Vajol sabem que entre tots ho
farem tot, que tornarem a lluitar, a sofrir i a vèncer!

Miguel Giralt i Fernández, i sis firmes més

LUCMAJOR

SELECTA COMUNITAT
AJARDIANDA I PARQUING

* Pisos de 2, 3 i 4 dormitoris.

* 2 sales de bany completes.

* Cuina amb bugaderia.

* Trispols de marbre.

* Griferies «monomando».

* Persianes mallorquines.

* Acabats de primera qualitat.
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«El nou model de finançament
no ens permetrà comandar
a ca nostra»

Amb aquestes paraules
es referia el PSM al nou
acord de finançament au-
tonòmic firmat a Madrid
dies passats. El PSM asse-
gurà que aquest pacte "no
és el més adient per a una
comunitat autónoma amb
vocació d'autèntic auto-
govern". El fet que en el
model de finançament la
insularitat tan sols s'hagi
reconegut a efectes admi-
nistratius i no de costos, la
circumstància que no
s'hagi valorat la població
de fet i la no inclusió en el
pacte d'un coeficient que
corregesqui els déficits de
les illes, en determinats
serveis públics, justifica,
segons Sebastià Serra, la
valoració negativa que s'ha

La xifra de persones que
es declaren objectors de
consciència a les Balears, i
que s'han integrat en el
règim de prestació substi-
tutiva dins del Sistema
d'Acció Social i dins dels

fet del model pactat.
El PSM critica igualment

l'ambigüitat com s'han
tractat temes tan impor-
tants com la cessió del 15
% de l'IRPF, la cessió de
nous tributs, i la coordi-
nació pressupostària.

Així mateix el PSM la-
menta que les Balears
quedin al marge del Fons
de Compensació Inter—
territorial, i s'estranyen
pel "triomfalisme" amb
qué el Govern ha qualificat
aquest pacte, ja que será
difícil compensar el déficit
de la balança fiscal de les
illes, que a l'any 1990 es
xifrava, segons la con-
selleria d'Economia i Hi-
senda, en 91 mil milions de
pessetes.

serveis Socials de les di-
verses administracions
públiques, puja a un total
de 986 durant el 1991; en
total són 127 més que els
registrats el passat 1990.

L'Ajuntament de Santa
Maria acordà en sessió
plenaria del passat 9 de
'gener canviar el nom del
carrer Calvo Sotelo pel de
Onofre Jaume de Coanegra;
l'antic nom era un dels
pocs que encara recorda-
ven el passat règim a Santa
Maria.

Onofre Jaume fou un
dels inspiradors principals
de les Germanies a Santa
Maria, durant el segle XVI.
La familia Jaume havia
estat propietaria de terres
a la vall de Coanegra, al
segle XV. El 1483, Joan

Aquestes dades estan ex-
tretes de la informació
facilitada pel Govern Cen-
tral, en la qual s'assenyala
que la participació dels
objectors en els programes

Jaume hi compra unes
terres, que actualment
s'anomenen Son Pou, i
també foren propietaris
del Cellerás, que formen
part de Son Oliver. Una
altra branca familiar s'es-
tablí a s'Arbocar, on han
perdurat fins a l'actua-
litat.

Onofre Jaume fou con-
demnat a mort el 17 de
juliol de 1523 per ser Ins-
tador del poble, i fou aga-
fat i mort temps després a
Porreres, on s'havia refu-
giat a ca uns parents.

dels serveis socials és molt
destacada. Les funcions
que realitzen, d'acord amb
uns programes concertats,
s'emmarquen com expe-
riències pilot.
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El trànsit de s'Arenal

Nosaltres vivim en un
poble molt petit, però molt
bonic. El que més em pre-
ocupa és el trànsit i els
cotxes.

Sembla que els conduc-
tors que condueixen els
cotxes es comporten d'un
forma molt estranya i vo-
len anar molt de pressa i es
passen els semàfors i Ila-
vors passa el que passa.

Avui dia hi ha molts
joves que han mort per
culpa de passar els semà-
fors i anar a una velocitat
de més de 120 km/h.

També moren moltes
persones amb les motos. Jo
he vist que molts de joves,
quan condueixen una
moto, no pensen ni a po-
sar-se el casc ni volen
recordar que hi ha unes
regles i un límit de veloci-
tat. Però els joves es pen-
sen que per botar-se les
regles i els stops arribaran
abans als llocs, i el que
passa és que acaben en un
cementiri. •

Si ara haguéssim de
posar un cementiri només
pels que han mort per
conduir malament, el més
segur és que no hi cabrien.

Els camions i els auto-
busos es creuen que són
els amos de la carretera, si
un autobús no pot passar
per un carrer perquè hi ha
un cotxe, es posen a pitar
sense aturar-se, fins que
l'amo del cotxe el retira. I
els taxistes sempre tenen
molts accidents, i a més
són massa abundants,
tenen molt mal geni i no
els pots dir res perquè sinó
agafen una fúria...

I ara han posat uns
autobusos que són molt
llargs, són els autobusos
dobles, i a vegades no
poden donar la volta cor-
rectament, perquè hi ha
algun cotxe o perquè han
fet el revolt malament. I

moltes vegades s'aturen
enmig del carrer per des-
carregar turistes, i a més
són uns obstacles per la
circulació dels altres con-

ductors.
Tots junts podem millo-

rar aquesta sèrie de pro-
blemes amb propagandes
per la radio, respectant les
regles i fent-les respectar.

Silvia Jiménez Melis

Les drogues

La droga és una subs-
tancia que en l'organisme
pot modificar una o unes
de les seves funcions. La
droga ha afectat tot el
món, fins i tot aquí, a
Mallorca, el seu consum ha
provocat moltes morts.

El seu consum habitual
normalment desemboca a
la drogodependéncia o
drogaaddicció, que és la
necessitat de consumir
cada vegada més quantitat
de droga. De no ser satis-
feta aquest necessitat es
produeix en el drogode-
pendent o drogaaddicte
l'anomenada síndrome
d'abstinència, que es car-
acteritza per malestar
general, forts dolors a tot
el cos...

Mallorca, per la seva
situació geográfica, és
propensa a l'entrada de
drogues procedents
d'altres països, sobretot
del nord d'Africa.

Algunes de les drogues
són aquestes:

Cocaïna. Droga que
s'extreu d'una planta ano-
menada coca, la cocaïna és
un excel.lent anestèsic
local.

Heroïna. Droga derivada
de la morfina, de forma
cristal.lina i blanca, de
propietats sedants.

LSD. Droga elaborada
amb la mascara del sègol.

Nicotina. Droga present
al tabac.

Alcohol. Substancia que
a l'organisme pot provocar
dependencia.

A Mallorca la droga és
traficada per unes famí-
lies, aquestes famílies cer-
quen "camells" per distri-
buir-la.

La policia intenta aturar

el tràfic de droga, penó a
causa dels interessos eco-
nòmics és molt difícil atu-
rar-lo. Hi ha molts centres
de rehabilitació per ajudar

als drogaaddictes que vo-
len desenganxar-se, però
això no basta per fer dei-
xar la droga, que s'està
propagant per tot el món i
s'ha convertit en un greu
problema per a tots no-
saltres.

El tractament de reha-
bilitació normalment co-
merlo subministrant al
drogaaddicte substancies
que, com la metadona,
s'administren en llocs de
rehabilitació, el drogaad-
dicte ha de fer un tracta-
ment d'acord amb els se-
güents punts:

Contacte amb la natura,
massatges i dutxes fre-
qüents, exercici físic,
atenció médica i psic-
ológica.

La durada del període de
rehabilitació és molt vari-
able; segons el grau de
drogodependéncia de la
persona, però mai baixa
d'uns quants mesos. Su-
primir, sense més, la droga
provoca la síndrome
d'abstinència.

Aina-Maria Garcia Castro

El que no m'agrada
de s'Arenal

Els Hotels. A s'Arenal hi
ha alguns problemes amb
els hotels, sobretot a
l'estiu. Hi ha molts d'hotels
que a l'hivern solen estar
tancats (però n'hi ha al-
guns que estan oberts) i a
l'estiu vénen molts de
turistes, ja que els hotels
estan oberts.

Els vespres de l'estiu
solen fer festes, posar
música i fan molt de renou,
ja que acaben molt tard, i
no deixen dormir.

Solen venir molts turis-
tes, vénen amb autocars i
s'aturen davant els hotels i
hi estan molt de temps, i
causen problemes de trá-

fic. Els hotels també tenen
coses bones perquè la base
económica de s'Arenal és el
turisme, i grades al turis-
me s'Arenal és un poble
bastant avançat.

El trànsit. A s'Arenal els
problemes de trànsit no
solen ser molt importants
ja que s'han creat algunes
autopistes importants,
com la que va cap a Palma
i la que va a Llucmajor;
però a dins el poble hi sol
haver alguns problemes de
transa, ja que la gent sol
circular per dins el poble,
i hi sol haver alguns pro-
blemes sobretot a les ho-
res d'anar a treballar.

La delinqüència juvenil.
Hi ha un munt de joves que
són delinqüents, (penó
també n'hi ha que no són
tan joves). Aquests joves
delinqüents són aquests
que no ,tenen diners ni
treball, i robar és una

manera per guanyar els
diners, (encara que és una
manera que va contra la
llei). Comencen a robar en
petits establiments, i aca-
ben a la presó. Molts
d'aquests delinqüents tra-
fiquen drogues (guanyen
més diners però és encara
més il.legal). Traficar amb
les drogues té un gran
perill, i si els agafen la
policia, estaran més temps
a la presó.

A aquests joves que
estan a la presó, els hi
donen una altra oportuni-
tat, segur que jo no hauran
de guanyar els diners
d'una altra manera.

Laura Galindo Mut

Em preocupa s'Arenal

A mi, em preocupa
s'Arenal perquè s'ha con-
vertit en un poble en qué el
turisme ara és d'un nivell
molt baix. Abans els turis-
tes eren de l'alta societat,
però ara els turistes ho
embruten tot, i els preus
per arribar són molt bai-
xos. També s'ha d'asse-
nyalar que s'Arenal s'ha
convertit en un poble molt
brut, nosaltres no posam
gaire de la nostra part. Ens
feia falta un pare, perú ja
l'estan construint. Em
preocupa que molts de
joves estan enganxats a les
drogues; tendríem de con-
struir un centre per aju-
dar-los, i a tots els joves i
majors que ja tenen vicis
com l'alcohol, etc.

També destaca la delin-
qüència.

Les platges estan molt
brutes i a més estan molt
urbanitzades, no pareix un
lloc natural, sinó un raco-
net dels hotels en el que hi
ha molta aigua, arena i
brutor.

El que em crida molt
l'atenció és que consideren
s'Arenal com un poble,
però si és un poble no
consideram que no conei-
xem la cultura del nostre
poble: uns menjars, histò-
ries tradicionals, balls i
sobretot la nostra llengua
que només és parlada per
un grapat de persones.

Les carreteres no tenen
cap inconveniència, estan
en molt bon estat, la in-
conveniència som nosal-
tres que anam molt esbo-
jarrats i no respectam les

normes, et dones compte
quan ja t'ha passat; hi ha
joves que volen vehicles
només per fer exhibicions
de la velocitat i no agafen
els vehicles com un majá
de transport, que és el que
són.

En general s'Arenal és
un poble que necessita
canviar, i si no hi posam de
la nostra part no ho acon-
seguirem.

Laura Ferreras Redondo

Concurs de redacció

Col.legi Sant Vicenç
de Paül (s'Arenal)
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Col.legi Sant Vicenç
de Paül (s'Arenal)
El meu entorn:
s'Arenal

S'Arenal és un poble
gran i encisador, que está
situat a la vora d'un mar
meravellós: la Mediterrà-
nia. Els seus habitants,
mallorquins i forasters,
viuen feliços, encara que
intenten cercar una solu-
ció pels seus i els nostres
problemes com són: droga,
Sida, robatoris, delin-
qüència, trànsit, ETA, l'al-
cohol...

La duga. Moltes perso-
nes moren per aquesta
raó, per les drogues. La
droga és una substancia
que introduïda a l'orga-
nisme humà o animal pot
modificar una o moltes de
les seves funcions.

A s'Arenal molts de joves
es droguen contínuament.
Ells creuen que la droga és
una sortida pels seus pro-
blemes, i no és així, perquè
la droga mata i no cura els
problemes familiars, eco-
nòmics... Moltes vegades,
als cantons, llocs públics, a
una escala, a l'església... es

troben moltes xeringues
que han estat utilitzades
per punxar-se amb droga.
Això no está bé, perqué a la
mateixa vegada que es fan
mal a ells, també perjudi-
quen els seus familiars i
amics.

Aquestes persones ne-
cessiten ajuda de tots
perquè ells no poden viure
sense amics!

La_Sida. La Sida és una
malaltia que preocupa
molt a tots. Es dóna prin-
cipalment per una relació
sexual amb drogaaddictes,
amb un tall mal curat, amb
la saliva... Ara mateix les
persones que porten la
Sida són marginats de la
població, perquè ens fa por
tenir nosaltres el seu pro-
blema si xerram o feim
alguna cosa amb ells. A la
societat no existeix un
medicament per prevenir-
la o curar-la, no és possi-
ble, tants científics al món
i no poden fer alguna cosa
per evitar-lo definitiva-
ment.

Aquí, a s'Arenal, hi ha
llocs on poden ser millo-

rats aquells que siguin
drogaaddictes o que patei-
xen la Sida.

Amics, ànim per seguir
endavant!

Els robatoris. A s'Arenal
es produeixen robatoris
inolt greus, robatoris a les
cases, als llocs públics, a
l'escola...

Els lladres només cer-
quen diners i joies, i de
vegades cerquen aliments i
begudes, mobles i altres
coses menys importants.

A la platja i per qualque
lloc, hi ha algun lladre
disposat a fer un robatori
i un espant a aquella pobra
persona a la qual li van a
fer aquesta dolenta
Les causes que facin això
són: la droga (pels diners),
per fam o necessitat; el
que fan no está bé, haurien
de demanar ajuda als seus
amics i familiars per can-
viar de vida.

Delinqüència. S'Arenal
és un poble amb bastant
delinqüència sempre pro-
vocada per la droga, o pels
diners. Per la droga perquè
la droga torna a les per-

sones molt dolentes i tan-
cades cap a dins, per poder
obtenir la droga suficient
necessiten molts diners
per aconseguir-la, i per
això han de robar.

Els diners (segons algu-
nes persones) fan ric a
qualsevol, i això no é cert
ara i mai tampoc será
veritat, perquè una perso-
na és rica amb la familia a
un costat i a l'altre pau,
amor, felicitat, salut i tre-
ball.

Trànsit. Al poble de
s'Arenal el trànsit és
abundant per qualsevol
lloc. Quan arriba l'hora
d'anar a l'escola una gran
cua de cotxes va pel carrer
malhumorats ben de matí.

Més d'una vegada hi ha
hagut molts d'accidents de
cotxes a s'Arenal, i també
més d'un accident de nins,
persones adultes i velles
que han estat atropellades

per un camió o cotxe.
Els joves que van amb el

seu vespino o moto grossa,
a vegades no van amb cap
atenció pel carrer har ent-
hi la possibilitat d'atro-
pellar a algú ja que no van
a una velocitat prudencial,
sinó que van massa rá pids.

En. Al poble de
s'Arenal, encara que no ha
estat gaire greu, ETA pre-
ocupa molt perqué és un
grup de persones dolentes
que fan mal a qualevol.
Pareix que a s'Arenal s'han
produït dos atem?tats
greus a mans a ETA Ara
mateix no estam bé enlloc!

L'alcohol. L'alcohol és
una substancia que hi ha a
moltes begudes, aquí a
vegades es pot trobar
ampolles de vi, cervesa,
whisky... en una paraula,
alcohol.

Molts joves arenalers
beuen alcohol, i és dolent

perqué el seu consum
acostumat provoca de-
pendencia, a més de perj-
udicar la salut. Els senyors
del bars haurien de posar
els preus de l'alcohol més
alts per bé de tots. A
vegades produeix cirrosi,
que provoca la mort
segura.

El tabaquisme. A s'A-
renal moltes persones
fumen i això és dolent per
a la salut. Moltes persones,
aquí, moren per fumar i
fumar i fumar. Als col.legis
o llocs públics hi ha moltes
llosques, grans i petites.

Molts de joves de deu
anys cap endavant fumen i
així no podran viure molt
de temps, perquè el tabac
perjudica la salut!

Tots junts podem millo-
rar el nostre poble! El
nostre s'Arenal!

Elena Rabasco Noche
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Can Pastilla

Maten un hoteler
El passat dimecres dia 8

de gener, devers les set del
vespre, al carrer Marbella
de Can Pastilla, fou assas-

sinat Joaquim Vermeulen,
de 27 anys i director de
l'hotel Metropolitan.

Sembla que l'assassí

estava esperant la víctima
que havia passat
l'horabaixa treballant a
l'hotel i que tornava a ca
seva, on havia de sopar
amb uns amics. Tot d'una
després d'haver aparcat el
seu vehicle fou abordat per
un individu que li pega una
ganivetada, amb un gani-
vet tipus de cuina, al cos-
tat dret. La ferida Ii va
tocar el fetge i el pulmó, ja
que poc temps després
Joaquim Vermeulen Garcia
de Dios moda.

Josep i Josep—Antoni
Sarria estaven passejant
pel lloc dels fets a aquella
hora, i veieren el jove Joa-
quim, de 27 anys i pare
d'una nina de 18 mesos,
que agonitzava fins a la
mort.

Els mateixos testimonis
pogueren veure un sospi-
tós que s'allunyava del lloc
a gran velocitat amb un
Opel Kadett blanc, hores
més tard el mateix cotxe
torna a passar pel lloc dels
fets, penó quan la gent que
hi havia el torna veure va
fugir del lloc en direcció a
s'Arenal. El conductor del
vehicle, i presumpte autor
del crim, és un jove que
duia una arracada a
l'orella esquerra, i que
vestia una caçadora de
color obscur, amb els ca-
bells arrissats de color
rossenc.

llores més tard la poli-
cia va detenir a un jove que
coincidia amb la descrip-
ció del criminal, però va
poder demostrar que a
l'hora dels fets era a un
altre lloc.

Al lloc dels fets es tras-
lladaren els familiars del
mort, i es varen veure
escenes de gran dolor. De
moment el grup
d'homicides de la policia
continua les investigacions
i no es descarta cap pos-
sibilitat sobre l'autor dels
fets.

Dies després de
cometre's l'assessinat el
Grup d'Homicidis de la
policia detingué dos sospi-
tosos dels fets, aquest fo-
ren Antonio G.J. i Gabriel
F.C.. El primer ja ha estat
detingut en diverses oca-
sions i el segon, que té 45
anys d'edat, ha complit
condemna en una altra
ocasió a la presó de Palma.
Així mateix la policia ha
intervingut un cotxe blanc
que se sospita que fou
utilitzat per donar—se a la
fuga. Es pensà que el mòbil
de l'assassinat podria ser
certes degut a relacions
econòmiques que han
mantingut aquestes dues
persones amb Joaquim
Vermeulen.

Dies després d'aquestes
detencions, els dos deting-
uts han estat posats en
llibertat, encara que con-
tinuen les investigacions
per detenir la persona que
comete aquest assessinat,
i segons fonts pròximes a
la policia han informat que
ben haviat acabaran les
investigacions i es deten-
drá el criminal.

Son Ferriol

Inaugurada la nova
escola pública

El passat dia setze de
gener fou inaugurada ofi-
cialment la nova escola
pública de Son Ferriol;
assistiren a l'acte Andreu
Crespí, delegat del MEC,
Joan Fageda, batle de Pal-
ma, Gerard Garcia, delegat
del govern central, i di-
versos regidors de
l'ajuntament ciutadà.

Aquest nou centre, que
obrí les portes el passat
deia 9 de gener però no fou
inaugurat oficialment fins
fa uns dies, era una aspi-
ració de la població que,
després de deu anys de
parlar—ne, finalment s'ha
convertit en realitat. Joan

Sans, director del nou
centre, digué que aquestes
noves instal.lacions supo-
sen una gran millora en els
serveis i els materials que
s'ofereixen a la població
escolar.

A la Mateixa cerimònia
fou entregada una placa
d'agraïment a Sebastià
Guasp per l'esforç fet du-
rant molts d'anys perqué
aquest projecte escolar es
convertís en una realitat.
Aquest nou centre és fruit
de la collaboració entre el
ministeri d'Educació i
l'Ajuntament de Palma, i és
un dels pocs acords fir-
mats en aquesta materia.

SÁrenal
de Mallorca

265005 
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Clients Pub ame: E viurn3
podrem conservar

ia nostra !lengua	 els
n7011t.11'3 doblas.

Joan Bennásser i fill (Bar
Nou de Moscari): Els espa-
nyols se'n duen els doblers
i no ens tornen quasi res.
Independents seriern molt
més rics.

Miguel Reus (Bar Es Club-
Campanet): Viuríem millor
si no s'enduguessin els
doblers cap a Madrid.

Maria Mateu (Restaurant
Turixant): No está bé que
se'n duguin tants de do-
blers cap a Madrid.

Martí Colom (Ferrería Co-
lom): Si nosaltres ten-
guéssim més autonomia
fins arribar a una fede-
ració, com és Alemanya,
seria el millor.

Hilad de Cara i Casaleiz:
L'hem d'aconseguir el més
nviat possible, això depèn
de nosaltrés; el procés ha
de ser democratic i les
institucions s'han de dotar
dels mitjans que siguin
necessaris per defensar-
la.

Joaquim Vanrell (Can Pau-
Búger): Seguríssim, els
nostres doblers han de ser
nostres.

Guillem Fornés (Ca na fe-
lanitxera): Hi ha mà negra
arreu, els doblers no
s'empren bé; amb lo rics
que som a Mallorca hi
hauria d'haver moltes més
coses.

Antònia Polar Alzina (Blanc
i Negre): Els nostres duros
s'haurien de gastar aquí.

SArenal
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Viuríem millor essent independents d'Espanya?

Francisca Sastre (Cas Mis-
ser-Selva): Som selvatgi-
na, mallorquina i espa-
nyola.

Melcion Sastre (Molí Nou-
Selva): Supós que inde-
pendents viuríem millor.
Els castellans se'n duen
tots els doblers.

Biel Batle (Bar Batle). A
Madrid tot s'ho enduen, si
continuam així ens faran
nets.

Rafel Batle (Bar Rafel):
Nosaltres a fer feina i
guanyar doblers perquè els
gastin a Madrid i a Anda-
lusia; independents viurí-
em millor!

Miguel Rosselló (Bar Bau-
za): Els nostres doblers
han de quedar aquí. El
Govern Balear és el que els
ha d'administrar.

Lluís Ruiz (Bar Es Parque
de Selva): Si ens adminis-
trássim nosaltres tot ani-
ria millor, independents
viuríem millor.

Joan Tugores (Bar Sabine):
Supós que sí. Si els doblers
quedassin aquí, en tendrí-
em més.

Gabriel Garcies (Estudi-
ant): Es evident que sí,
sobretot si ens federam i
formam els Països Cata-
lans. Seríem la primera
potencia turística d'Eu-
ropa.

Jaume Serra (Bar Sa Pla-
ça-Búger): Per saber-ho,
s'hauria de provar.

Pere Busquests (Motos
Busquets): Si el Govern
Balear recaptás els nostres
imposts, és evident que
viuríem millor.

Francesc Aguiló (Bar Ave-
nida): Només fa 270 anys
que som espanyols. Els
espanyols han tractat de
matar la nostra llengua i la
nostra cultura. Si la inde-
pendencia fos acceptada
pels pobles dels Països
Catalans la nostra cultura
i la nostra economia hi
sortirien guanyant molt.

Richard Aymes (Bar Rosi-
ta): Si fóssim independents
els doblers quedarien aquí.

Pere J. Pascual (Ca na
Pereta): De Mallorca se'n
duen molt i tornen poc. Les
carreteres d'aquí són ter-
cermundistes, independ-
ents viuríem millor.

Antoni Bisbal (Agent Citro-
en): Viuríem millor, ara
ens comanden els caste-
llans i fan el que volen de
les nostres coses.

Propietaris de Ca
S'Amitger de Lluc: Nosal-
tres volem el millor per
Mallorca.

Francisco Pardo: No, som
massa petits per anar tots
sols.

Hipòlit Orejuela (Bar Poli):
Cadascú es guanya el seu
pa. Tothom ha de fer feina
per ell i els imposts han de
revertir aquí. Els imposts
avui en dia són un absurd,
en pagam massa.

Miguel Cifre Cifre (Ferre
teria Cifre): Molts de do-
blers que es fan aquí que-
den a Madrid, i després el
que ens tornen és molt
poc.

Joan Vilanova (Material de
construcció): Hem de tenir
uns vincles forts amb tot
l'estat, però cadascun ha
de poder decidir sobre els
seus recursos.
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Viuríem millor essent independents d'Espanya?

Baltasar Martí (Bar Cas
Capellà): No cree que sigui
molt positiu, económica-
ment sí que ens beneficia-
ríem, però hi ha moltes
mes coses que per ventura
no.

Joan Cerda (Fotògraf): Po-
llena estava bastara
abandonada en moltes de
coses, i cree que tot aixO té
difcil solució.

Bar Pont Romà: Pens que
l'autonomia s'hauria d'a-
prof undir, haurien de
millorar els serveis, i el
nostre govern hauria de
gastar els doblers aquí i no
a cals altres.

José-Antonio Mayorga (Bar
Mayorga): La independen-
cia és molt guapa.

Catalina Estelrieh (Can
Trompé-Cas Concos): Els
Països Catalans indepen-
dents seríem els més rics
d'Europa. Podríem con-
servar la nostra llengua i
els nostres costums.

Teresa Martorell (Cas Pu-
put-Mancor): Crec que sí,
els imposts d'aquí es gas-
tarien aquí, i sobretot po-
dríem conservar la nostra
!lengua.

Jaume Mas (Pub Ponent-
Campos): Independents
viuriem molt millor. Els
castellans se'n duen els
nostres doblers i ens enví-
en els xoriços i els aturats.

Pere Llobera (Can Morou):
Es necessari que hi hagi
més competències; supós
que bona part del que va a
Madrid, s'hi queda.

Immaculada Fiol i la seva
filla Francina (Armería
Pollença): Crec que molts
de doblers se'n van cap a
fora, i ja que nosaltres
donam tants hauríem de
tenir preferencia a l'hora
de rebre'n.

Miquela Vallbona (Can
March-Alqueria Blanca):
Independents viuríem mi-
llor, els doblers quedarien
aquí.

Angela Ramos (Bar Angela):
Independents podríem fer
més millores, i podríem
conservar les nostres co-
ses.

Tomeu Solivelles (Hoteler):
Econòmicament crec que
sí, culturalment crec que
no ja que quedaríem molt
aïllats de la resta d'Eu-
ropa.

Manuela Giménez (Can Toril
Pates): Els doblers que se'n
duen cap a Madrid queda-
rien a Mallorca, viuríem
millor.

Pere Payeras (Agent Re-
nault): Viuríem millor. Els
PPCC subvencionam als
castellans i encara hem
d'estar a les seves ordres.

Maria Esteva (Can Cama-
rotja): Viuríem amb més
dignitat, conservaríem la
nostra !lengua i els nostres
costums.Catalina Estrany (Flors

plantes): La independencia
cree que es pensa que seria
una cosa i després en seria
una altra; però el que vull
és que els nostres doblers
es gastin aquí.

Miguel Salas (Salas TV):
Cree que nosaltres matei-
xos podríem servir-nos tot
sols; i , als doblers, hauríem
d'administrar-los nosal-
tres.

Vicenta Espases (Bar Gé-
minis de Lloseta): Si re-
partissin els doblers millor
ja m'aniria bé així, però
com que això no és possi-
ble no queda més remei
que ser independentista.

Família Sánchez (Restau-
radors): Independents, els
doblers que suam queda-
rien aquí.

Manolo Moreno Hidalgo
(Bar Almoina): Cree que el
que hem de menester és un
sistema com l'alemany
Volem que els nostres do-
blers es gastin aquí.

Empleats benzinera
s'Aranjassa: Es clar que sí.
Els PPCC independents se-
ríem del més ric i culte
d'Europa.

Angel Rodríguez (Bar Es
Forn de Mancor): Crec que
viuríem més malament, no
tenim matèries primeres a
bastament.

Bárbara Berenguer (Dis-
seny i Llum): Viuríem molt
bé si fóssim independents.
Els doblers quedarien aquí.

Joan Tugores (Bar Nou-
Capdellá): Jo som apolític,
però veig que els PPCC
independents serien més
rics que Suïssa.

Miquela Vidal (Bar Es Pins
de Campos): D'Espanya
vénen massa forasters i
prest no se xerrarà ma-
llorquí.

Pedro Amezcua (Bar Pe-
dro): Es ciar que sí, els
castellans a més de co-
mandar-nos s'ho enduen
tot.

Margalida Serra Socies
(Can Cantó): Mallorca, arnb
els doblers que treu, po-
dria tenir una capa d'or. El
govern hauria d'invertir
primer aquí, i el que ens
sobrás ja ho veuríem.

Joan Bisanyes (La Troba -
da): Sí. Estam supeditats
en tot als castellans, ells
se'n duen els nostres do-
blers i ens lleven la nostra
!lengua i cultura, indepen-
dents viuríem millor.

Antoni Rosselló (Bar Pla-
ca): Fa més de deu anys
que ho clic, nosaltres no
som espanyols, sorn ma-
llorquins, independents
viuríem molt millor.

Pau Llagostera (Prieunia-
tics): lndependents podrí-
em controlar les nostres
fronteres, i tenim doblers
per anar bons.
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BORSA
INMOBILIARIA

PISOS XALETS
per Bogar a la comarca

de s'Arenal
FINQUES SASTRE

BARCELO
Carrer Milà, 15.

Tel.: 260649.
S'Arenal de Mallorca

S'ARENAL, 4rt pis, perfecte
estat, 2 dormitoris, ar-
maris, menjador, terrassa,
cuina moblada, galeria,
bany. Preu 7.500.000 ptes.
Entrada 1.100.000. Resta a
70.000 mensuals. Tel 72 12
35
LLUCMAJOR, pis per estre-
nar, 100 m., tres dormi-
toris, dos banys complets,
parking. Preu 10.300.000
ptes. Tel. 66 19 21.
ES MOL1NAR, 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

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

S'ARENAL, àtic moblat a
punt d'habitar. Preu:
8.300.000 ptes. Tel. 74 03
60.

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

IMMOBILIÀRIA

MIR-AMENGUAL
COMPRA-VENDA

LLOGUER DE TOTA
CLASSE DE BÉNS

IMMOBILIÁRIS

Carrer de Sant
Cristòfol, 16
Tel: 26 92 50

S'ARENAL

S'ARENAL, apartament de
70 m2, 1 dormitori, cuina
moblada amb barra ame-
ricana, sala-menjador, 2
banys, totalment moblat.
Preu 3.700.000 ptes. Joan
Oliver, tel 12 02 57.

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, rná 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 92 50.

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

LLOGUER a s'Arenal, apar-
tament primera línia, 2
dormitoris dobles, moblat,
vistes panoràmiques a la
mar, bany, cuina amb
electrodomèstics, terrassa
20 m2. 40.000 ptes. Mir-
Amengua] 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
comunitària, moblat. Re-
ferencia 2819-b. Mir-
Amengua] 26 92 50.

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

COLL D'EN RABASSA, pisos
de Protecció Oficial, en
construcció, 3 dormitoris,
bany, saló-menjador, cu-
ina terrassa, aparcament.
Preu 8.200.000 ptes. En-
trada 1.000.000. Tel 20 34
11
BADIA GRAN la luna, 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, 2 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
placa de l'església. Finques
Palma. Tel. 26 01 38-26 14
47.

ES TRASPASSA local co-
mercial 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, edifici
nova construcció, 4 dor-
mitoris, 2 banys, menja-
dor, traster, aparcament.
14750.000. Facilitats. Tel
46 34 00.

S'ARENAL, balneari 9, 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,
llum a 220. Tot l'any:
40.000 ptes; mig any:
45.000 ptes. Mir-Amen-
gual 26 92 50.

VENDA SOLAR a Cala «Es-
tállela, 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, portera, as-
censor, sòls de rnarbre.
Mir-Amengual 26 92 50.

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

CAN PASTILLA, àtic de 90
m2, 25 m2 de terrassa, 2
dormitoris, cuina mobla-
da, menjador, sala. Preu
6.300.000. Tel 12 02 57.

Particular ven solar a Les
Palmeres. 1.100 ni. 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 7.1)00.000
ptes. Gestions Immobiliá-
des Xisco Company. Tel 54
02 63.

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

VENC XALET a Radia Blava,
próxima construcció,
tipus dúplex i solárium, 3
dormitoris dobles (2 amb
terrassa), 2 banys com-
plets, cuina no equipada,
porxo, garatge i ¡ardí. A un
preu excepcional:
13.700.000 ptes. Mir-
Amengual 26 92 O.

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-
Amengual 26 92 50.

ANIMALS DE
COMPAN VIA

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

CONSULTORI VETERINARI.
Carrer Exércit 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.

[

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.

SArenal 265005411 de Mallorca
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PERRUQUERIES

PERRUQUERIA unisex
Esperança. Carrer Duran,
13. Te1.41 0703. Son Ferriol

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

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

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

PERRUQUERIA Maribel.
Carrer Blatera, 34. Tel 42
81 71. 07198 Son Ferriol.
PERRUQUER1A 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 Ca'n Paco. Carrer
Virgili, 1 - Can Pastilla.

MAKA Perruquera. Pedicu-
ra i manicura. Botánic
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-
denas. 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

SÁrenal
4,,v de Mallorca

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.

VENDES
VENC máquina d'escriure,
barata. Podeu veure-la al
c/ Aragó, 70, ler-A. 07005
PALMA.

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

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

Venc revestiment de mar-
bre, de color gris perla, per
a foganya de llenya. Ho
venc a meitat de preu, per
100.000 ptes. Completa-
ment nou. Tel. 79 49 03.

VENC un fax, una taula de
juntes i mobiliari complet
d'oficina: una taula, 6 ca-
dires, un contestador, un
arxiu... Cridau-me en ho-
res d'oficina al tel. 74 33
04.

Lloc soterrani de 120 m2
per magatzem, al c/ R.
Ramis Tugores de s'Arenal.
Tel. 26 20 46.

CANS DE CAÇA. 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
lecturas juvenils i indantils.
Comandes de 'libres en 24
hores. Avinguda del Cid,
56. Tel. 248360 - Son Fe-
rriol.

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 ihorari de contac-
te al fax 71 73 54, a nom de
Joan Josep.
Venc barca mini-pesquer
de 4 m amb motor Yamaha
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.

OCASIO. Traspas caí e-
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.

PERSONALS

VIUDO de 67 anys, viu tot
sol. Cerca dona d'una sei-
xantena d'anys, en pla
seriós. Tel. 60 21 49, de-
manar per Joan Marín
López.

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-
tactaria amb senyor pro-
fessió interessant, indif e-
rent fills, amistat o for-
mar parella. 27 79 90.

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

SEPARAT, 50 anys, ben
situat, 180 d'alçada,
diversos negocis, estudis

• superiors, capital elevat;
voldria contactar amb
senyoreta/senyora for-
mal, amb personalitat,
per casar-me. 27 79 90.

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

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

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

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

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

Tenc 21 anys, em trob tot
sol, amb desig de trobar
una al.lota de 16 a 22 anys
per a relacions de futur.
L'interessada, que cridi al
72 2836.

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

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.

Fadrina, 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 conéixer 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.

PER ILLUMINAR
LA SEVA LLAR

ELÉCTRICA
NYEGOS
Jaume Balmes, 45
Telèfon 29 56 18

07004 Ciutat de Mallorca

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

Fadri, 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 home de
bona posició social, amb
cotxe. Apt. 10.093 Palma.

A 'I1J, DONA, si cerques la
teva maja taronja,
informal, gratis, sense
compormis. 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-
reta intel.ligent, bonda-
dosa, amistat i fins serio-
sos. 71 00 87.

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

Secretaria
d'administració, 32 anys,
rossa, bona presencia,
fadrina, vise sola, pis
propi, cotxe; vull conèi-
xer senyor per formar una
llar, bo, arnant de la casa.
27 79 90.
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Al.lota, 26 anys, fadrina,
treball fix, madrilenya.
Vull conèixer al.lot formal,
i que no fumi. Fins serio-
sos. Tel 72 14 94.

ADVOCAT, 40 anys atractiu,
simpàtic vull conèixer
al.lota, amb estudis, for-
mal, sincera i carinyosa
per fer una gran amistat.
Tel 27 79 90.

ADMINISTRATIVA, 29 anys,
morena, 167 d'alt, gran
futur, educada. Voldria
conèixer home formal,
educat, per a fins matri-
monials, i que sigui sim-
pàtic i agradable. Tel 27 79
90.

JOVE, fadrí, 34 anys, alt,
m'agrada la naturalesa i
els animals. Voldria conèi-
xer al.lota jove, seriosa,
formal, que li agradi la llar.
Cridau—me al 72 14 94.

FADRINA, 23 anys, estudi-
ant, guapa, simpática. Vull
conèixer jove fadrí,
simpàtic i formal amb fins
molt seriosos. Telefonar al
27 79 90.

INFERMERA, de 30 anys,
fadrina, alta, elegant; co-
neixeria senyor de fins a 40
anys, educat, seriós i sense
mals vicis. Fins matrimo-
nials. Crida'm aviat, ja que
estic molt tota sola. Tel 71
00 87.

ADMINISTRATIVA, 26 anys,
fadrina, ulls verds, more-
na, cotxe; coneixeria jove
amb estudis, fadrí, formal,
honrat, feiner, net i sincer.
Telefonar al 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
A la senyoreta fotógrafa de
30 anys de C.M. Voldria
conèixer—la sense la in-
tervenció d'agència. Tenc
35 anys, estudis superiors.
Ref. Tamron. Apartat 697
Palma.
Senyor 41 anys, un paren
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 conèixer 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
conèixer senyora bona. Tel.
27 79 90.

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

MALLORQUí, 45 anys, sepa-
rat; vull conèixer 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 clic 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
presència, li agradaria
conèixer senyora de 30 a
40 anys, amb fins seriosos.
Posau el vostre telèfon 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 cerc
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 econò-
mics. Telefonau—me prest.
Tel. 27 79 90.
Senyor, 43 anys; li agrada-
ria conèixer senyora des
de 30 a 40 anys, fadrina o
separada. Posau el vostre
telèfon i escriviu—me a
l'apartat 139 de Can Pas-
tilla. Anunci no d'agència.

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; cerc 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 0087.

Llabrés, es va abstendrc per tal que la moció alias enclavant. Aixó és formidable, no
té antecedents de cap casta i demostra un parell de coses: a) Molts mallorquins, és
igual que siguin de dretes o d'esquerres, ja n'estan Ilns als collons d'Espanya, dels
espanyols, dels gitanos andalusos i de la xusma forastera que espolia ca nostra amb
els imposts; i b) Per poc.: que el PSM fes bandera de la independència i al crit de
guerra Barco de Rejilla se cagás amb els colonitzadors, estic segur que tindria el
suport incondicional dels mallorquins en IllaStia.

10) COMPETENC1ES D'EDUCAC10.-

El pacte PSM - Antonio Alemany és una vergonya per a Serra i Morro atès la
categoria d'aquell canalla, un traidor que l'any 1988, amb motiu l'afer que va viure
el col.legi públic Llorenç Riber, es va pronunciar, com es costum seu, contra les in-
stitucions autòctones i a favor de la dependència d'aquesta puta coya de lladres com
és Madrid, el darrer robatori dels quals ha estai fotre'ns les millors obres de Sal-
vador Dalí com és el quadre El gran masturbado, - ni es competencia del Consell In-
sular ni debe serio en el presente o en el futuro, la educación, materia que compete
al estado y no a las instituciones autonómicas (90).

11) OBRA CULTURAL BALEAR.

El brut feixista Antonio Alemany des de semi): c ha dispai at a matar contra l'Obra
Cultural Balear, entitat fundada l'any 1962 per Francesc de Borja Moll i a qui també
va escometre brutalment l'any 1972 quan el va atacar covardament rera el
pseudònim de Pep Gonella. Avui que la cúpula dirigent del PSM i Aina Moll han fet
el pacte del diable amb Alemany per combatre l'independentisme de S'ARENAL
DE MALLORCA cal tenir present tot això per tal que els joves de mirada desafiant
tinguin un punt de referència irreductible i se n'adonin realment del tarannà es-
cabrós de Tios Tom com Aina Moll, una colflori poc món que s'ha avingut a
aplegar-se amb l'enemic històric de don Francesc de Borja Moll, un facinerós
criminal que de poder fer-ho, Ii hagués barrinat dos trons al clotell vora una cuneta.
Alemany s'ha cagat sempre en el nacionalisme mallorquí tant se'n fot que es digui
UM, CB, PSM, OCB, APLEC o S'ARENAL. Vegeu per exemple el que va escriure
el mes de juny de 1984 amb motiu que a un programa de les festes patronals de
Valldemossa hi aparagués un us assabentem en comptes d'un vos assabentem: Hasta
el mallorquinísimo pueblo de Valltlemossa ha llegado a la cursilería y el mimetis-
mo del quintacolumnismo catalanista (...) A este paso, pronto Sor Tomassa y no
será Santa mallorquina, sinó santa catalana de la mano de la Obra Cultural
Balear, del PSM, del Informatiu y de todos estos bárbaros de la mossoneria an-
dante (91). El mes d'agost de 1988, l'Institut Balear d'Estadística va publicar unes
dades segons les quals el 40% dels joves residents a Palma no parlaven mai en
català. Alemany, com sempre, va aprofitar l'ocasió per intoxicar i imputar falses
responsabilitats a l'OCB: También ha ayudado una torpe política lingüística que,
desde diversas instancias, ha hecho lo posible por convertir en odioso lo que nunca
fue odioso entre nosotros: la lengua. De ahí que, ante una realidad poco grata y
ante los resultados evidentes, pensemos que hay que dar un giro de ciento ochenta
grados a la política lingüística balear, y no sólo a la que se practica desde las in-
stituciones, sino a la que, con tenacidad, se ha venido ejerciendo desde instancias
como la Obra Cultural Balear, la televisión o la misma universidad (92). Alemany
ha emprat també el rumor anònim per agredir l'OCB: La Obra Cultural Balear
acordó secretamente dirigir una carta reservada a Pedro Serra, protestando por el
hecho de que las emisiones de Antena 3 fueran en castellano. El secreto y la reser-
va son fruto del terror de la entidad a contrariar al empresario periodístico (93).

Amb motiu de la constituciú de la PlaialOona Volon comandar a ca nostra,

Alemany ha descarregat igualment la seva Browniug contra aquesta entitat: La Obra

Cultural Balear -como cerebro inspirador y organizador de lo de la Plataforma- ha
dado un salto cualitativo de cierta importancia al involucrarse en la vida política

activa con todas las cónsecuencias que se derivan de esta bajada a unas arenas bas-
tante conflictivas. Si la Plataforma no es un éxito -y no lleva camino de serio- la
aventura imprudente tendrá un costo para la Obra Cultural. De hecho ya lo está
teniendo entre mucha gente que desaprueban la naturaleza y la forma, los confusos
contenidos y las dialécticas que se escapan de las manos, del proceso que se inició
en el Teatro Principal. Por lo que a las patronales se refiere, si sus presidentes con-
siguen salir airosos del trance ante sus afiliados ya pueden darse por satisfechos
(94).

JAUME SASTRE (continuara)

El pacte amb el
(Ve de la página 3) diable IV
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BARCELO

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.

ALLOTA 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.

Arab, 38 anys, vise a Mal-
lorca, fadrí, amorós; vull
conèixer senyora o se-
nyoreta aproximadament
de la meya edat, per a fins
seriosos. 71 00 87.

GASTRONOMIA

CA FE CA'N MAGAN.
Berenars i soparets. Lloc
de trobada dels pagesos del
Pla de Sant Jordi. Tel.
4 11266 - Casa Blanca.

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.

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

BAR BARA. Cuina casolana
mallorquina. Carrer de Fela-
nitx, cantonada Manacor.
Tel.: 42 77 80. Son Ferriol.

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.
Badia.

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

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

RESTAURANT SA BO-
LERA. Cuina feta com
Deu mana. Si frissau, 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-
tomen Riutort, s/n. Tel.
262674 - Ca'n Pastilla.

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

SER VEIS
PROFESSIONALS

TRACTAMENT D'HUMITAT, a
terrasses, façanes i interi-
ors. Disposam de produc-
tes fungicides, vel de cris-
tall, asfalt, alumini asfàl-
tic, cautxú, etc. Garantim
les nostres feines durant 5
anys. Demani pressupost.
Tel 28 10 62.

Volem contactar amb ad-
vocats, funcionaris, exe-
cutius, metges i tothom
que tengui més de 17 anys
i vulgui guanyar entre
300.000 i 3 milions mensu-
als, feina per hores, o jor-
nada completa. T'oferim
un gran futur, amb un
negoci rendible i segur.
Telefonau al 72 28 36 i al 54
0586, i demanau per Ca-
talina Crespí.

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 LLITF,RMA. Au 7

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

MESTRESSA s'ofereix per
cuidar nins a ea m'aya de
s'Arenal. Horari a convenir.
Tel. 262197.

Arenalera Jove cerca feina
per hores, per fer neteja.
Tel 26 39 14. Demanar per
Carmen.

FERRERIA DE N'ANTO-
NI 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 Anto ni. de
la Platja, 8 - Can Pastilla.
260370.

TRANS VENY AGENCIA. Ser-
vei diari: Felanitx-Ciutat-
Felanitx i Portocolom-
Cala Murada-Cas Concos.
Tel 58 04 95.

INSTAL.LACIONS elèctri-
ques	 sanitàries
CC.JU.CB., installadors
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 doll, 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. 490314-
Es PiLlari.

Es passen treballs a má-
quina. Tel. 29 41 82 - 26 35
09.

Arenalera Jove cerca feina
per hores, per fer neteja.
Tel 26 39 14. Demanar per
Carmen.

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

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

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

BORSA DEL
MOTOR

SI DESITJA UN COTXE
nou de la nostra gamma,
vingui i en parlarem.
AGENCIA OFICIAL RE-
NAULT. Tel. 4 13867 -
Son Fenriol.

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

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

SÁrenal
4 de Mallorca

ENSENYANCES
Es fan classes d'anglès 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. Demanau per na
Marga Tel .16 00 93.
CLASSES particulars de
ball, individual o parelles,
cha-cha-cha,	 rumba,
fox-trot, samba i altres.
César, llista de correus de
Can pi3till

C. BALEARES,25.2

17 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 diseily.

PROFESSIONAI, PER
ORDINADOR

MACINTOSH PC
• A més d'un llarg etcétera
pots aprendre:

BANCA-REPAS
COMPTABILITAT
MECANOGRAFIA

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

de Mallorca

Repàs catala, francès, Ila -
tí, Icastella, socials,
naturals, grec... EGB (to-
les les assignatures), BUP.
Tel. 72 28 28 - 26 23 56.
CLASSES de Matematiques,
Física o Quimica. Tots els
nivells. Professor llicen-
ciat. Cridar al 26 22 81.
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Palma
Detenen dos joves
acusats d'haver
atracat deu
repartidors

Omar S., de 18 anys, i
Francisco M. M., de 17, han
estat detinguts per la po-
licia acusats d'haver co-
mes deu atracaments de
repartidors de Ciutat. Els
delictes als quals es fa
referencia tingueren lloc
des del passat 27 de de-
sembre fins al 3 de gener.
El sistema que utilitzaven

era el de seguir els repar-
tidors des de l'empresa, i
els assaltaven quan aque-
sts havien entregat la
mercaderia al seu lloc de
destí, i altre cop anaven
cap al seu vehicle. Per mor
de les denúncies fetes
s'obrí una investigació per
part del grup d'atraca-
ments de la Policia.

Els dos detinguts sem-
pre empraven cascos de
moters per assaltar les
seves víctimes, però així i
tot han estat identificats. A
més, els detinguts s'han

reconegut autors mate-
rials de deu robatoris amb
intimidació amb arma
blanca, i el total de doblers
que havien aconseguit era
d'unes cent mil pessetes.

Uns pics utilitzaven
ganivets per intimidar les
seves víctimes i en altres
ocasions agulles hipodèr-
miques.

De moment, els funcio-
naris del grup d'atraca-
ments continuen amb les
investigacions ja que es
pensa que hi pot haver més
implicats.

Palma
Detingut un home que
volgué abusar d'una
nina de deu anys

José Antonio M.O., de 47
anys, ha estat detingut fa
uns dies acusat d'entrar a
un domicili, agressions
amb lesions lleus, exhibi-
cionisme i intent d'a-
gressió sexual, aquest dos

últims delictes foren co-
inesos en la persona d'una
nina de deu anys, filla de la
dona amb la qual havia
viscut el detingut durant
un temps.

El presumpte autor
d'aquests delictes havia
viscut amb la nina i la seva
mare fins poc abans de les
passades festes de Nadal a
un domicili de Palma. La
nit del passat 3 de gener
José Antonio M.O. va anà a
aquest domicili, i després
de forçar la porta de la
casa començà una forta

discussió amb la seva ex-
companya sentimental,
que acaba amb agressions
físiques a ella i a la seva
filla.

Segons declaracions de
la nina, aquell mateix dia,
el detingut, intenta tocar-
li les seves parts intimes,
al mateix temps que es
posa nuu, de cintura per
avall, amb el propósit
d'abusar d'ella, perú no ho
pogué aconseguir.

Després de la denúncia
la policia detingué al pre-
sumpte autor dels fets.
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La televisió d'Alcúdia
comença a emetre

El Consell Insular de
Mallorca no aportará do-
blers per al projecte de
rehabilitació de la ciutat
romana de Pollentia. El CIM
ha exclòs del seu programa
d'inversions culturals la
subvenció sol.licitada per
l'Ajuntament d'Alçúclia per
la rehabilitació del recinte.
El Consell ha manifestat
que la raó de la denegació
ha estat que els terrenys
on es troba el jaciment
arqueològic pertany al

Patrimoni Històric i per
tant está subjecte a la llei
del Patrimoni de l'estat.
Així, doncs, segons el CIM,
la competencia per a la
rehabilitació d'aquestes
restes correspon al minis-
teri de Cultura.

L'ajuntament alcudienc
no compren el desinterés
per Pollentia, ja que de les
ajudes sol.licitades al CIM,
a la conselleria de Cultura,
i a la Comunitat Europea,
dues d'elles han estat

denegades, les del Cim i la
comunitat Europea, men-
tre que la conselleria de
Cultura no ha donat cap
tipus de resposta.

El projecte de rehabili-
tació está fet per l'ar-
quitecte Joan Pol, i té un
pressupost de 44 milions
de pessetes, i ja fou
modificat a instàncies de
la Comissió del Patrimoni
que al seu dia no acceptà
un mirador d'estructura
metàl.lica per l'impacte
ambiental.

Des del passat dia 23 de
gener Alcúdia té un nou
mitjà de comunicació; es
tracta d'una emissora de
televisió local que comen-
çà les emissions del pedo—
de de proves. Segons els
promotors el nou majá no
está lligat a l'ajuntament í
té com a objectiu informar
dels esdeveniments soci-
als, culturals, esportius i

L'executiva del PSOE de
Pollença ha fet públic un
comunicat en el qual dóna
suport a l'actuació del
batle de la localitat, Miguel
Oliver, que és membre del
PSOE. Amb aquest comu-
nicat el Partit Socialista
surt al pas d'un comunicat
fet públic fa uns dies per
l'agrupació local del PSM
en el qual s'acusava el
batle de connivénica amb
els promotors que duen a
terme la rehabilitació de la
Fortalesa. El PSOE consi-
dera intolerable aquesta

polítics que tinguin lloc en
aquesta població. El pro-
motors, lligats, alguns
d'ells, a Alcúdia Taurina,
són Antoni Mir, Pau F omar
i Josep Garcia, els quals
volen informar de manera
plural de la realitat ,alcu-
dienca, oferint a totes les
entitats i formacions polí-
tiques la possibilitat de
mostrar les seves in quie —

acusació, ja que l'únic que
ha fet el batle és acatar
una sentencia del Tribunal
Superior de Justícia de les
Balears.

El mateix comunicat
qualifica de molt gnus i
d'irresponsables les acu-
sacions fetes pel PSM, que
desacrediten la classe po-
lítica pollencina. El mateix
comunicat assenyala que
el poble de Pollença ha
demostrat tenir mol: de
seny quan a les passades
eleccions no va ss otar
massivament al PSM, i que

tuds.
Amb aquest nou mitjà

de comunicació que s'a-
nomena "Sa Talaia" i que
emet pel canal 22, Alcúdia
ja en té tres, que són la
revista mensual "Badia
d'Alcúdia" i l'emissora de
radio municipal "Alcúdia
Ràdio", a més d'aquest nou
canal televisiu.

aquest partit davant el poc
suport popular es dedica a
donar lliçons d'ètica i po-
lítica als que sortiren ele-
gits.

La ciutat romana de Pollentia El PSOE de Pollença dóna

no podrá ser rehabilitada 	 suport a l'actuació del batle

Mallorquins!
La nostra llengua

está en perill.

No parleu mai
en foraster.

És un suggeriment de

SÁrenal
44gf de Mallorca
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A l'Ajuntament d'Alcúdia sembla que no tenen por de res. Al capdamunt de la casa consistorial
d'aquesta població hi ha instal.lat des de fa temps un parallamps dels anomenats "radioactius".
Els veïns estan preocupats per aquest fet, i en diverses ocasions han comunicat el seu mal estar
per la presencia del parallamp, i demanen que sigui retirat quan abans millor.

La biblioteca de Can Torró,
una nova concepció de la
biblioteca

Aquest equip és l'ALCILIA de Preferent en que hi ha una gran competitivitat, sobretot als primen
llocs, en qué amb pocs punts de diferencia es troben un bon grapat d'equips. Coratge al.lots!, i
que la sort estigui amb vosaltres.

Era l'any 1988 quan el
senyor Mohn, de la Funda-
ció Bertelsmann, oferí a
l'Ajuntament d'Alcúdia la
creació d'una Biblioteca
Pública a aquesta ciutat;
així naixé la Biblioteca de
Can Torró.

L'Ajuntament d'Alcúdia
aporta l'edifici i la Funda-
ció Bertelsmann el rehabi-
lita, hi posa el personal i
els fons, i ambdues enti-
tats constituïren la funda-
ció privada que se n'en-
carrega.

Ara ja han passat uns
anys des de la seva funda-
ció i la biblioteca compta
amb uns fons d'uns 9.000
documents, repartits en
uns 8.100 llibres, uns 800
àudio-visuals i uns 100
jocs.

Aquesta biblioteca ha
recollit idees d'altres bi-
blioteques que té la Fun-
dació Berstelmann a altres
indrets d'Europa i les ha

adaptades a la cultura i la
idiosincrasia nostra. Actu-
alment té 3.900 socis amb
carnets de préstec, dels
quals la immensa majoria
són de la localitat, encara
que n'hi ha d'arreu de
Mallorca, de la península i
fins i tot de l'estranger.

Les visites a la bibliote-
ca se xifren en unes dues-
centes diàries, de les quals
un centenar fan servir el
carnet de préstec que hi
tenen. Can Torró fa una
sèrie d'activitats periòdi-
ques per promoure la bi-
blioteca, i vol ser un lloc a
on tots els alcudiencs, i
tothom en general, hi ten-
gui el seu racó.

Can Torró, tant en el seu
funcionament, organitza-
ció, i pel seu servei és una
biblioteca única en el seu
gènere a Mallorca, i tan de
bo sortissin moltes més
iniciatives com aquesta.

El centre comercial "Es
Clot" d'Alcúdia segueix el
camí del deteriorament,
després del seu fracàs, de
moment, com a centre
comercial de tota la zona
turística de la badia alcu -
dienca, on es volien con-
centrar tots els serveis que
pugui demanar el compra-
dor.

Des de fa unes setmanes
les peces de pedra que
recobreixen les columnes
de la zona que duu a
l'edifici, s'estan desferrant
de la paret i cauen a terra,
constituint un veritable
perill per la seguretat de
les persones que hi passen.

El fet, que s'ha denun-
ciat diverses vegades a la
policia local d'Alcúdia, és
estudiat pel serveis tècnics
municipals per saber les
causes que originen aque-
sts despreniments dels
folres de les parets. Des-

prés que els responsables
de Parea d'Urbanisme mu-
nicipal inspeccionassin la
situació han donat deu
dies als propietaris del
centre per arreglar-ho, si
en aquest termini els pro-
pietaris, o el constructor,
no ho han arreglat, llavors
l'ajuntament tramitará
una ordre d'execució de les
obres, a compte dels in-
1 e ressats.

El problema que sembla
haver-hi en el cas del Clot
és que la societat promo-
tora, Mirareyes S.A., viu
una situació difícil des que
es varen fer aquetes obres.
Actualment al centre
comercial del Clot només
hi ha oberts deu establi-
ments, i hi ha dues terce-
res parts dels establiments
del centre que estan tan-
cats, encara que ¡'a-
fluència de. públic es pot
qualificar de notable.

Alcúdia

El centre comercial
«Es Clot» cau a trossos

Servei d'aigua	 Aljubs de Mies
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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Donam el millor servei pel millor preu.
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El Club de
Futbol

Pollença
El futbol és l'esport rei

a Pollença, d'igual manera
com passa a molts d'altres
pobles de Mallorca; hi ha
una gran cantera que pas-
sa per totes les categories
des dels benjamins fins al
primer equip, en total són
cinc els equips que hi ha i
a cada un d'ells hi ha més
de vint jugadors.

Els pollencins donen
suport als seus equips, i hi
ha uns 400 socis, encara
que l'assistència als par-
tits és molt nombrosa, tant
a dins el poble, com els que
es traslladen a veure jugar
el seu equip a fora poble,
l'afició és espléndida,
sempre anima i ajuda en

tot el que pot al seu equip.
Els equips que té el club

són, des dels més petits;
els Benjamins, passant
pels Infantils, Cadets (de I
Regional), els Juvenils
Regional) i el primer equip,
que juga a Preferent.

la plantilla dels de Pre-
ferent és compacta i no hi
ha problemes entre l'en-
trenador, Bernadí Palou, i
els seus jugadors; mostra
del que deim és que des de
l'any passat, que pujaren
de categoria, l'equip ha
anat aconseguit èxit rera
èxit i actualment estan
classificats en tercer lloc a
només un punt del primer
classificat.

pre,rks
tEsTrzr

A la foto podem veure el
POLLENÇA de Preferent
d'enguany, que juntament
amb els altres equips del
Club estan patrocinats per
Colonya Caixa d'Estalvis de
Pol Ic n ca.

Endavant i molta sort!!

1111,0,;',

Tirada al plat

SARAU ALCUD1ENC és aquest nombrós grup de balls populars que hi ha a Alcúdia. da duen molts
d'anys ballant i animant per tot arreu, i també conservant els nostres balls i la nostra música.
Aquest grup queda classificat en segon lloc al Festival Folclbric del 1987, en el qual participaven
agrupacions de tot el món.

El passat dia 6 de gener,
festa dels Reis, l'Agrupació
Social Independent (ASI),
organitzà una tirada al
plat, entre tots els aficion-
ats a aquest esport amb
residencia al terme de
Llucmajor. ses Cadenes, es
Pillan, s'Aranjassa i Sant
Jordi. El lloc on es dugué a
terme fou el camp d'es-
ports de s'Arenal.

Hi col.laboraren 35 ca-
ses comercials, amb tota
mena de trofeus.

Els molts de partici-
pants demostraren una
gran habilitat i punteria
amb l'escopeta, mostra
d'això és que el primer lloc
de la classificació s'hagué
de decidir tirant una
moneda a l'aire.

Els tres primers classi-
ficats foren els srs. Ca-
nyelles, Gayá i Palacios, i
també tingueren trofeus la
resta dels trenta—cinc
primers. L'entrega la feren
Vicenç Mateu (organitza-

dor), el sr. Ferré (delegat
del batle a s'Arenal), el
propietari de Pintures
Juan i Joaquim Rabasco
(president

Acabant l'acte parla
Miguel Martí (jutge de la
prova), per agrair l'assis-
tència, especialment de
Miguel Clar, d'Armeria
Clar, i a ASI perqué conti-
nuás organitzant actes
esportius com aquell, i a
les cases comercials per la
seva col.laboració.

eloletriciimes
i bcrirtlbeEs esiumriergiclesi

PEP SANSO
etarrer de Martacor, 507 - A
Tifs.: 42 75 05 - 42 85 82

07190 Casa Maraca

fontanería
BALEAR...

ra.facció- Piscines- Motors- Rebobinats
Reparacions- Descalcificacions

C/. Balears, 12- Tlf. 743016- S'ARENAL



almacenes
femenias

Almacenes Femenías, S.A. Materials de Construcció

S'ARENA1,. OFICINES, MAGATZEM ¡EXPOSICIÓ
Carrer Diego Zaforteza, 3 Tels. 260087 -49 16 11 - 49 16 50 Fax 491558

LUCMAJOR. MAGATZEM EXPOSICIÓ
Ronda Migjorn sin. Telifon 66070!

C1UTAT DE MALLORCA. MAGATZEM 1 EXPOSICIÓ
Polígon de Son Centelló - Via Asima, 1 Tels. 20 47 02  - 20 47 62 - 20 48 17
Fax 206998

MAGAT7FM. Carrer Aragó, 139 Tels. 27 23 52 -27 63 64

El prestigi aconseguit per
ALMACENES FEMENIAS

és el resultat de 50 anys de qualitai,
servei professionalitat.

ALMACENES FEMENIAS
posa a la seva disposició tot tipus de

materials de construcció,
destacant les rajoles I paviments,

no només peLs seus bellissImsdissenys
sinó també per la gran varietat

d'estils que ens ofereix aquesta prestigiosa
firma mallorquina.

ALMACENES FEMENIAS
demostra la seva professionalitat

acostant als residents d'aquestes illes
les més importants marques
nacionals i internacionals.    
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La festa de Sant Antoni és una de les més tradicionals de la nostra illa, arreu fan festa i torren
botifarrons i Ilangonisses als foguerons, a més de cantar les tradicionals tonades i cançons
acompanyats del so de la ximbomba. A l'ESCOLA CATALANA DE S'ARENAL ho celebraren amb una
gran festa, on hi hagué nombroses dimonis i santantonis.

En Josep-Maria Cánaves i na Joana Cerdà es casaren a l'església
de Sant Domingo de Ponerlo el passat dia 5 de desembre.
Després, per celebrar-ho, anaren, amb tots els seus convidats,
al restaurant Stay. Enhorabona! (Foto Micer -Pollença)

El passat 29 de desembre rebé les aigües baptismals Jaume
Barceló Reynés a la parròquia de Pollença. Després, els seus
pares, familiars i amics feren un berenar a Cassena per celebrar
l'esdeveniment. (Foto Micer-Pollença)

N'Antònia-Gemma Morato Medina fou batejada a l'església de la
Verge del Carme del Port de Pollença el passat 28 de desembre.
Després, els seus pares i tots els convidats anaren a celebrar-
ho al Restaurant Porto Mar. (Foto Micer-Pollença)

Aquesta parella tan feliç és la formada per na Francisca
Bennássar i en Joan Mateu Mercer, que es varen casar el passat
dia set de desembre a l'església de Sant Domingo de Pollença,
després anaren al restaurant de Son Sant Martí per sopar amb
tots els seus amics i convidats (Foto Micer-Pollença)

Aquesta nina tan vivaratxa és n'Aina Coll Bernat que fou batejada
a la parròquia d'Alcúdia el passat 22 de desembre; seguidament
anaren a brufar-ho al restaurant Bonaire. Enhorabona! (Foto
Micer-Pollença)




