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ciencia social vagi canviant, canviï ja d'una vegada quan ens queden pocs
anys per canviar de milleni. Comença a ser hora que la dona vegi real-
ment reconeguts els seus drets i no sols les seves obligacions. Potser en
un futur no massa llunya, la societat canviï els seus esquemes mentals en
aquest aspecte i l'alliberament de la dona sera un fet.
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Les H. don a Felanitx
CoiHció Poular 45°/ o deis vots, PSOE 33°/0

Ltibres

«His bria de l'Església a Mallorca»
de Mn. P. Xamena i F. RieraAmb normalitat absoluta es de-

senvolupà la jornada electoral de
diumenge passat a la nostra pobla-
ció. L'afluencia de votants es con-
centra a les primeres hores d'obrir-
se els collegis electorals i un poc
abans de tancar-se. Cosa molt nor-
mal si tenim en compte que era
diumenge. El recompte dels vots
—no sabem si degut a la divisió deis
collegis en cinc taules més o a l'in-
terès de molts dels integrants en
veure el partit que es televisava a
les dotze— queda llest devers les
onze.

Damunt un cens de 10.493, es va-
ren emetre 6.963 vots, el que suposa
una participació del 66'37 %.

L'associació política que obtingué
el major nombre de vots fon la
Coalició Popular (AP-PDP-PL), amb
3.148, que es situa a nivell local per
damunt el partit guanyador de les
cleccions, el Partit Socialista Obrer

Espanyol (PSOE) que es féu amb
2.320 vots.

La resta de vots quedaren repar-
tits de la forma següent:

PSM Esquerra Nacionalista, 165.

Unificació Comunista de España
(UCE), 12

Mesa para la Unidad de los Co-
munistas, 38.

Falange Española de las JONS, 16.

Coalición Unidad Popular Repu-
blicana, 16.

Coalición Electoral Izquierda Uni-
da, 74.

Centro Democrático y Social (CDS)
742.

Partido Reformista Democrático
(PRD), 407.

Partido Obrero Socialista Inter-
nacionalista, 10.

Partit dels Obrers Revolucionaris
d'Espanya, 17.

Acaba de sortir a llum l'edició de
l'obra «História de l'Església a Ma-
llorca», original dels felanitxers i
collaboradors nostres Mn. Pere Xa-
mena Fiol i Francesc Riera Mont-
serrat. El títol esta integrat dins ta
collecció «Els treballs i els dies»
(n.. 29) de l'Editorial Moll. Es un
volum de 446 pagines, amb algunes
illustracions, que porta un pròleg
de Llorenç Pérez i una cloenda dels
mateixos autors.

L'exposició es fa seguint la crono-
logia i amb una motodologia que
creim adeqiiada a la intenció dels
autors: escriure un manual que
amb rigor científic i estil planer in-
formi al lector sobre la história de
l'església mallorquina en els seus
aspectes més sobresortints».

Així, doncs, a través dels quatre
an apartats de l'obra, s'ofereix

una visió prou detallada de la pre-
sencia del cristianisme a la nostra
illa, la qual, romanitzada des del
123 a. de C., rebé possiblement la
Ilavor d'aquesta dectrina cap allà el
final del segle II.

L'apartat I compren precisament
aquestes primeres referencies cris-
tianes tan suggestives, on es troben
relacions amb Sant Agustí i el papa
Gregori el Gran, el bisbe Sever de
Menorca y el pas de Consensi per
Mallorca, així com els testimonis
rqueológics de les basíliques de Sa

Carrotja i Son Peretó. Successiva-
ment els apartats restants abasten
des de la Conquista fins a Trento,
d'aquest concili fins al segle XIX i
del segle XIX fins al Concili Vati-
cà II, que es on tallen el curs de
l'exposició.

Creim que aquesta obra ve a com-
pletar un sector concret de la histo-
riografia mallorquina que restava
molt dispers i estam totalment
d'acord amb el prologuista quan
diu: «El volum que avui el lector
té a les mans es quelcom més que
un manual. Els autors han sabut
d'una manera senzilla i amena, ba-
sada en la recerca crítica de les
fents, donar-nos una completa his-
teoria eclesiàstica de Mallorca. Amb
una perfecta divisió de matèries,
tribuint la importancia que es mc-

reixen a l'economia, la cultura o
1 estadística, tan oblidades en les
obres antigues, mossèn Pere Xame-
na i Francesc Riera han duit a tei-
me un estudi molt reeixit, vertader
vademècum per a tots els escorco-
lladors mallorquins, sobretot per a
aquells que se senten atrets per la
història eclesiàstica mallorquina. I

si, a més d'això, la lectura resulta

un gaucli per a l'esperit, s'haurà

complert una vegada mes la senten-

cia del vell Horaci: «Onme tulit

puncturn qui mi.scuit utile dulci».

Tombats a la misa

La dana treballadcra
«A ca teva hi tens ses feines!» hem sentit dir més d'una vegada a al-

guns algunes— que no acaben d'entendre que una dona pot ser —si
vol— policia, metgessa, taxista o advocatessa. La discriminació en aquest
sentit no ve d'ara, com es lògic, sil-16 de molt lluny, de quan es reparti-
ren els rols socials, a partir de la divisió del treball segons el sexe: l'home
treballant fora de casa, la dona treballant en casa.

Dia 8 de març se celebra a tot el món el DIA DE LA DONA TREBA-
LLADORA. Inconscientment, emperò, associam el nom «treballadora»
amb la dona qui treballa fora de casa en qualsevol activitat i a qualsevol
sector de producció. Però per ventura la dona qui treballa en casa, la
dona dedicada exclusivament a les feines domestiques, no es també una
DONA TREBALLADORA? Per això, com dia 8 de març ens queda lluny
i no ens poi donar lloc a confusions, aprofitarem avui per parlar de la
DONA TREBALLADORA, la que es dedica a les feies domestiques a ca-
seva i a la qual no es valora el seu treball, ni tan sols el nom de treball,
pel fet de no haver-hi un contracte laboral o un sou que ho indiquin.

La mestresa de casa, la dona que, pel fet de ser-ho, ja es predestina-
da per la societat a fer-se'n càrrec del treball dc la casa, tant si es jove
com si es vella, tant si es fadrina com casada, tant si té un treball fora
de casa com si no el té. La societat valora ben poc aquest treball que no
coneix ni contractes laborals, ni sous, ni baixes per malaltia, ni vacacions,
ni atur, ni jubilació. No es valoren, per terme general, tot un grapat de
feines domestiques, rutinàries, avorrides i gens creatives, que la dona rea-
litza cada dia a sa casa: escurar plats, agranar, fer els llits, fer el dinar,
rentar la roba, planxar, netejar els mobles, llevar la pols..., una ilista
encara más llarga que qualsevol dona podria completar. Es una feina que
mai no s'acaba i que no concix ni dissabtes, ni diumenges, ni dies festius,
ni vacacions, ni convenis collectius, ni vagues.

Aquest escrit ha anat dirigit, dones, a aquelles DONES TREBALLA-
DORES qui treballen en les feines domestiques de ca seva. De les dones
qui treballen —tambe— fora de casa, exercint al tres activitats en qualse-
vol sector productiu (agricultura, indústria, scrveis), en parlarem un altre
dia perquè, sens dubte, també s'ho mereixen, sobretot si tenim present
que, normalment, a banda del treball fora che casa que tenen, no solen
estar alliberades del treball domestic, com ho sol estar l'home treballador.

Parlar/escriure costa ben poc. El oue es important es que la cons-
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PREU DE SUBSCRIPCIO

Semestral:	 1.125 Ptes.
Semestr. a fora:	 1.225 Ptes.

SANTORAL

Diu. Sts. Pere i Pau, ap.
Dill. 30 St. Marçal
Dim. 1 St. Aaró
Dim. 2 St. Martinia
Dij. 3 St. Tomás, ap.
Div. 4 Sta. Elisabet Portugal
Diss. 5 St. Antoni M.a Zacaria

LLUNA

Quart minvant el 29

COMUNICACIONS
AUTOCARS

FeIanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diutnenges), a les 8, 10, 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 i 19 h.

Palma - Felanitx: A les 8 (ex-
cept. dissabtes), a les 9,30, 13,
16 i 19,30. Diumenges i festius,
a les 9,30 16 i 20,30 h.

Felanitx - Palma per Campos
I Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-
menges i festius, a les 8 i 19 h.

Palma - Felanitx: A les 12,30
i 19 h. Diumenges i festius, a
les 9,30 1 20,30 h.

Felanitx - Portocolom: A les
7, 9, 14,15 i 17,30 h. Diumenges,
a les 7, 9, 12,30 i 17,30 h.

Portocolom Felanitx: A les
7,30, 9,30, 16 i 18,30 h. Diumen-
ges, a les 7,30, 9,30, 13 i 18,15 h.

Felanitx - Cala Murada; No-
mês els diumenges, a les 8 i
12,30 h.

Cala Murada - Felanitx: No-
n-16s els diumenges a les 9 i
13 h.

Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.

Cala d'Or Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN

Dissabte i

Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

diumenge:
Gayb.-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
C. Ticouta)
Francesc Piña
Gayh-Melis

TELEFONS D'INTERÉS
Policia Municipal	 580051
Ajuntament (sols urgències)
582200
Funerària	 580448 - 581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Guàrdia Civil	 580090
Bombers	 581717
Servei de grua:
De dia 581385. Nit 5545506

BUSCO LOCAL o SOLAR en compra o
alquiler, mínimo 400 m 2., preferente-
mente en calle ancha.

Informes: Tel. 564030 [de 8'30 a 9'30 mañanas].
Pedir Sr. Mascaró.

Ramon Vicens Vaquer
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EXTRACTO DE ACUERDOS
DE LA COMISION

DE GOBIERNO
La Comisión de Gobierno de este

Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 5, tomó los siguientes
acuerdos; con la asistencia de todos
sus miembros:

Se aprobó el acta de la sesión
anterior.

Se aprobó el Pliego de Condicio-
nes para la ejecución del Proyecto
de ampliación de potencia eléctrica
en el Centro de E.G.B. de Porto-
Colom.

Se acordó encargar a D. Juan
Obrador Servera las obras urgen-
tes a realizar en el Nuevo Mata-
dero Municipal, según informe del
Sr. Aparejador.

Se acordó solicitar de la Demar-
cación de Costas de Baleares auto-
rización para el cambio de ubica-
ción de las instalaciones tempora-
les de la Playa de Cala Marçal.

Se concedió la explotación de la
playa de Cala Brafi a D.a Fidela
Guerra García por el precio de
15.500 Pts.

Se acordó dar de baja en el Pa-
drón dc Basuras el inmueble de la
calle Portería n.° 26 por no reunir
las condiciones mínimas de habita-
bilidad.

Se autorizó al Collegi Sant Alfons
para usar las instalaciones del Par-
que Municipal para la celebración
de un Festival de Fin de Curso.

Sc acordó ceder las salas de expo-
siciones de la Casa Cultural al Colle-
gi Sant Alfons para la realización
de una exposición.

Se dió cuenta del escrito del Go-
bierno Balear sobre la limpieza de
playas.

Se denegó la solicitud de D. Enri-
que Ribas interesando la instalación
de un circo juntó al Parque Muni-
cipal.

Se acordó dirigir escrito al Servi-
cio Hidráulico de Baleares solici-
tando el aumento de la flexibilidad
de la estación depuradora de Cala
Ferrera y optimizar los consumos
energéticos.

Se acordó dirigir petición al Con-
sell Insular de Mallorca sobre la
conveniencia de celebrar la Trobada
dc Bandas de Música en Felanitx,

con ocasión del Centenario de la
Ciudad.

Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
a D. Germán Coll Mesquida, a
D.a Francisca Ferragut Sufier, a
D. Juan Veny García, a D. Miguel
Sufier Ramón, a D. Antonio Martí-
nez López, a D. Juan Martínez Sán-
chez, a D. Juan Barceló Binimelis,
a D. Juan Muñoz Rodríguez y a
D. Miguel Obrador Ballester.

Se concedieron dos nuevos plazos
para terminación de obras autori-
zadas.

Felanitx, a 16 mayo 1986.

El Secretario
Guillermo Juan Burguera

El Alcalde
Pedro Mes quida Obrador

Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento del art. 8 - 2
de la Ley 40/1981 de 28 de Octubre,
a efectos de su remisión a la Comu-
nitat Autónoma de Balears y al Go-
bernador Civil de su publicación
en el tablón de edictos de esta Casa
Consistorial y en las carteleras pú-
blicas y de su posible inserción en
la prensa y en el Boletín Oficial.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada
el pasado día 19, tomó los siguien-
tes acuerdos; con la asistencia de
todos sus miembros.

Con el voto en contra de los tres
Regidores del P.S.O.E. y del de la
C.D.I. se acordó interesar la inclu-
sión de varias obras municipales en
el Plan de Obras y Servicios del
Consell Insular de 1986.

Se dejó sobre la Mesa la aproba-
ción de la Cuenta de Administra-
ción del Patrimonio, a petición del
Sr. Algaba.

Asimismo manifestó el Sr. Algaba
que consideraba conveniente la ac-
tualización de las valoraciones pa-
trimoniales.

Se acordó solicitar . una reunión
con el Conseller de Obras Públicas
y Ordenación del Territorio del Go-
vern Balear para ver de conseguir
la mejor solución posible de la
cuestión de los trabajos de la revi-
sión del Plan General de Ordena-
ción del Municipio.

Vista la revocación de Poder otor-
gado por D. Antonio Ramón Gela-
bert para escriturar unos terrenos
en Sa Punta 2. a Fase ; a propuesta
de D. Pedro Batle, se acuerda por
unanimidad celebrar una reunión
informal en esta Casa Consistorial
con el Sr. Antonio Ramón, a la que
asistirán los miembros de la Comi-
sión Informativa de Ordenación del
Territorio y el Regidor Pedro Batle.

Se acordó por unanimidad conce-
der una prórroga por un año del
contrato suscrito con D. Miguel
Veny Meliá por los trabajos de jar-
dinería de Porto Colom y Parque
Municipal.

Por unanimidad se accedió al
traspaso de la licencia n.° 2 a favor
de Da Bárbara Llinás Maimó por
fallecimiento de su titular D. Anto-
nio Prohens Vicens.

Felanitx, a 20 de mayo de 1986.

El Secretario
Guillermo Juan Burguera

El Alcalde
Pedro Mes quida Obrador

CONTRATA DE OBRAS

Hasta el .próximo día 4 de julio
será tiempo hábil para la presenta-
ción de ofertas optando a la Con-
tratación Directa de las obras de
Alcantarillado de la Calle Antonio
Mauro. Presupuesto: 1.((4.65-1-, pts.

Para una mayor información
pueden dirigirse a la Secretaria de
este A'untaniiento.

Felanitx. a 25 de junio de 198t;

El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

Al cel sia

va morir a Felanitx, el dia 22 de juny de 1986, a 77 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

La seva esposa Miquela Font Lliteras; fills Antoni i Catalina; tills polítics Anita i Bario-
meu; néts Antònia Teresa, Antoni i Miqueta; nét politic Pece Salom; renétes M.° Antònia i Catalina;
germans Jaume i Antoni; germans politics, nebots, cosins i els altres parents, VOS demanen que

•encomaneu la seva Anima a Déu.

Casa mortuòria: C. Jaume I, 61 (Sa Coma)
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articles d'oferta
APROFITIN, SENYORES,
LES DARRERES OFERTES

Vet aquí el darrer escrit d'aques-
ta secció fins a la propera tardor,
si l'amenaça nuclear i altres factors
capgiradors de destins —amb resi-
dencia així a la terra com en el
cel— permeten que la normal suc-
cessió de les estacions de l'any s'es-
devengui sense entrebancs i que els
que viuen aquestes estacions puguin
continuar fent-ho.

Tal com estan les coses desaprofi-
tarem l'ocasió de comentar els re-
sultats electorals de Cas Concos i
lambe la de respondre a una es-
tranya (ara no em ve altra adjectiu)
carta que va sortir al setmanari
anterior. De tota manera, no entenc
quina relació hi pot haver entre la
conversió de Llull en el puig de
Randa sobre el 1270 o la batalla de
Llucmajor ocorreguda a baix del
puig a mitjan segle XIV i la inefi-
cacia consistorial d'UF/PDP/etc. su-
mada a una bravejera sense fona-
ments.
I que voleu de la selecció es-

panyola de futbol? Un porter que
quan li tiren un penalti s'asseu en
terra, un entrenador que s'obsessio-
na a fer jugar un tal Salinas que
pareix una lloca escaldada i renun-
cia a jugadors de la categoria de
Carrasco o Sarabia, etc., un entrena-
dor que no pensa que en el centre
de la defensa algú es pot fer mal o
que Goico es molt susceptible de
rebre amonestacions..., i , sí, també
una mica de mala sort. Al porter
de la selecció belga, li diuen Pfaff;
es clar, així qualsevol: Porter Fell,
Atlètic, Ferotge i Fulminant. O tam-
be Partido Focialista Abrero Fspa-
tiol Felicidades.

La setmana passada hi va haver
una exposició a Madrid, a l'institut
Reina Sofia on es mostrava al pú-
blic l'aplicació dels ordinadors al

Se vende apartamento en
Porto-Colom

Calle Gravina. Entrada 500.000 resto
28.658 mensuales.

Informes: Tel. 400712 - 400956

Bodega Cooperativa
Se convoca a los socios de la Bodega de Felanitx S.C.L. a la

Junta General Ordinaria que se celebrará en los locales de esta
Bodega, el próximo día 30 de Junio a las 21'30 horas en primera
convocatoria y a las 22 horas en segunda convocatoria.

El Orden del Día se halla expuesto en el tablón de anuncios
de dicha Entidad.

Felanitx 13 Junio 1986
EL PRESIDENTE

Avantatge de !lavare

La pagesia deis mallorquins a l'Argentina
Arriba 1936, i amb l'any nou les vacances d'estiu (a l'Argentina).

Aquell gener estava jo a Arrecifes, una ciutat que, de Bones Aires, está
a la mateixa distancia que San Pedro, pena mes «tierra adentro», sobre
el que antigament era la «Carrera del Alto Perú» en temps del virregnat,
i avui es sa Ruta Panamericana i va des de Bones Aires fins a Nova York
(en teoria, perquè encara falta bastant per fer). Alta estava la «chacra»
d'En Toni «Guidem, casat amb Na Tonina Manresa, cosina de ma mare,
de qui eren els parents més benestants degut a que tenien un «Ford»
model 1928, fet a força d'alfals que repartia pel poble en temps en que
tothom tenia el seu cavall. M'agradava passar a ca seva les vacances,
perquê. era diferent del que trobava a San Pedro o Capitán Sarmiento.
Els dos fills mascles, Toni i Joan, fadrins granats d'una trentena d'anys,
s'aixecaven totd'una que sentien renou de forrellat perquè son pare havia
pegat bot del llit, a les tres de la matinada. L'alfals estava tallat i enga-
vellat del dia abans, i s'havia de carregar al «break», un carro amb quatre
rodes que encara es poden veure als «westerns». Qualque vegada me
llevava amb ells... per a seguir donnint al camp ras, amb una garba
d'alfals per coixí. Una sola vegada vaig anar a repartir amb el tio, i en
tinguèrem prou, jo de l'alfals i el tio de mí. Tornava ell a les set o set
i mitja, i sa paella- a canee de sa tia o de Na Margalida, sa filla mŠ
petita, fregia des de feia estona es berenar, ous i ventresca, si sa ma-
tança era de poc temps. Els ous no sempre eren de gallina, i per una
bona truita de patata no hi havia com els de «ñandú» que retien més:
Aquest animaló és un poc més petit que l'estruç, i a la casa en tenien
quatre que me divertien quan les feia menjar trossos de ferro, vidre,
pedres. Amb el temps vaig aprendre que grades a aixa podien pair el'
menjar, perquè gavatx no hi tenien suc. Altre divertiment era pescar
al riu Arrecifes, i no era amb canya. Per  això ens aplegàvem amb els
Ormaetxea, que tenien vaqueria, perquè el negoci de la llet era monopoli
dels bascs. Un a cavall a cada banda des riu, agafaven les puntes d'una
xarxa, i els que sabiem nadar ens tiràvem a l'aigua per aguantar la xarxa
que no encallas, i al mateix temps ens agafàvem d'ella per mor de clots
que ens tapaven tres vegades o uns baixos que l'aigua ens arribava al
turmell, i per por d'una correntada que, si amollavem, ens hauria duit
fins al Paranà. Entre cavalls i homes, jo pareixia un teulader, entre rialles
i crits, anàvem arrossegant aquella xarxa, que de cada vegada empenyia
més peix cap a unes malles de filferro que tancaven el riu com un etnimit
que desembocava a una bossa de més d'un metre i mig de llarg per prop
d'un metre d'ample. Arribava que el riu bullia amb tant de peix,
«dorados» mossegaven els «sábalos», i d'una dentada en feien dos, i jo
només tenia por que en botas qualcún a la meya banda de la xarxa...
Estrenyia les cames` i m'hi' duia sa ma Els «dorados» millors anaven a
les graelles i ens fartavem. Els «sábalos» i les despultes engreixaven els
porcs, que ja ni en feien cas. Mai varem pesar el peix, ja bastava fer
força per dur la bossa a terra, pena crec que passava d'un quintar cada
pescada. Altre «deport» al que érem molt afeccionats era la caça de

«peludos». Jo no'n queden... i eren uns animalets poc més grossos que

eriçons, amb una closca articulada i molt peluda (d'aquí venia el nom),
i unes ungles que tant podien cavar una lloriguera amb un minut, com

xapar el ventre o tallar el coll d'un enemic que se veia ben perdut, puix

no atacava mai. Els Ormaetxea eren mestres caçadors i no empraven Inés

que cans i pots de llet (que era lo seu), pena buits. Eren uns homenots

amb unes trossades de respecte, ja no tenien son pare. i sa mare una

doneta que no pesava 30 quilos. Eren sis i tots fadrins, i En Ramon, el
Inés petit, en devia fer prop de 120, no li devia faltar molt per fer els dos

metres, ni pels 40 anys. Quan el sentien pegar crit de «va el peludo!» ja

sabien els cans la seva tasca. Un darrera quasi mossegant la coa, l'altra

l'aglapia abans de que trobas la boca de la cova, i si la veia lluny en

començava a cavar una de nova... quz no acabava mai. La costa estava
plena de forats, i si conseguia aficar-se dins un, començava la tasca d'En

Ramon que sempre tenia un pot d'aquells a ma., en dos Bongos l'omplia

de 50 litres d'aigua i l'abocava dins la lloriguera, una vegada i altre, fins
que el pobre peludet per no anegar-se començava a voler sortir de cul

arrera. Si li podies agafar la coa, mal si l'hi arrabassaves, no el podies

fer sortir perquè arquejava aquella closca articulada i la clavava a les

parets, fins que s'anegava, i per a que fos bo havia de donar la sang. La

solució la tenia En Ramon a un dels seus dits, que aficava al culet del

pobre animalet que s'entregava sense lluita. Com si sabés que et fi que

li esperava, es posava les manetes al coll mentre el ganivet el degollava.

Ben esbudellat i net, era adobat a gust i deixat tota una nit a la serena,

i l'endemà es torrava damunt les graelles amb altres germanets de sort.

Deu fer uns 40 anys que no n'he tastat d'altre, però per mí era millor

que la porcella. En Ramon no se xupava es dit, com s'acostuma a dir,

i l'hi tenia de gruixat...!

San Pedro, Argentina, 5 de gener de 1986.

Miguel Antoni Enginyer

camp de l'art. Ordinadors que fan
poemes i coses d'aquestes. Potser
això sí que sigui la manera correcta
d'encaminar l'ajuda dels computa-
dors en lloc de destinar-los a dirigir
amb precisió míssils de cap nuclear.
Qui sap!

Una de les darreres noticies que
surt a la premsa en el moment d'es-
criure aquestes línies es la possible
dimissió d'Oscar Alzaga com a pre-
sident del PDP, partit unit a AP
per tot l'Estat Espanyol, excepte a
Felanitx. No se sap si el PDP segui-
ra dins la Coalició Popular o si farà,
a futurs comicis, candidatures pel
seu compte. Tal vegada això acla-
reixi la confusa situació d'UF, PDP
i AP a Felanitx o l'acabi de com-
plicar.

Del mes de desembre fins avui
han sortit publicats una dotzena
(més o menys d'articles d'oferta:
rormalització lingüística, 11 ibr e s,
Schuster, OTAN, amenaça nuclear,
Cas Concos, cotxes de segona..., són
alguns dels temes (i obsessions) de
la casa. Alguns tenen poca impor-
tancia: si en Schuster es bo o do-
lent, ja s'arreglarà; si els llibres són
bons o dolents, ja s'arreglaran; si
Cas Concos vota dreta, ja s'arregla-
ran. Penò d'altres són molt seriosos:
si OTAN o si amenaçada nuclear,
bones o dolentes, ja ens arreglaran,
i a tots!

Nicolau Barceló

NECESITO A PR FNDIZ(A) para
bar-restaurante.
Inf.: Tel. 658185

En Porto-Colom, PROFESORA de
EGB. da clases de inglés y repaso
de EGB. a todos los niveles.
Inf.: Ronda Crucero Baleares, 4
Pto. Colom.



Club Náutico Porto-Colom
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 1986

NATACION y OPTIMIST, durante los meses de julio y agosto.

Información e inscripciones, en el local social, horario de
oficinas; marianas de 9 a 10 y tardes de 4 a 7, de lunes a sábados.

CAFETERIA

S•Ak JUBA
Pollo al Ast

Hamburguesas, Hot Dog y
bocadillos

Urbanización Cala Marsal n°. 1

FELANITX

La carretera del Port
Es troben en una fase molt

avançada les obres de reforma de
la carretera de Portocolom les
quals, com recordaderu, s'iniciaren
les darreres setmanes de l'any 1984.

Pel que fa el pis, aquests dies
han quedat confegits i uniformats
amb la capa d'asfalt corresponent
els trams que restaven interrom-
puts per mor de rectificacions més
o menys substanc]als. L'obra però
durara encara algun temps, ja que
molts laterals necessiten encara fei-
na de drenatge i consolidació i les
desviacions cap a les carreteres
.Cala Murada i S'Horta tampoc no
estan ordenades.

La carretera ofereix pero) a l'hora
d'ara una notable comoditat si be
es nota a faltar, sobre toto a la nit,
Ia senyalització.

De totes maneres creim que l'em
-presa disposa fins a finals d'octubre

per concluir les obres.

La Casa de Cultura
Segueixen avançant les obres de

reforma de la Casa Municipal de
Cultura i a mesura que passa el
temps veim com a cosa certa que
oualque dia sera inaugurada.

,Aquests darrers dies els treballs
s'aplicaven al muntatge de les belles
arcades del vestíbul, mentre es pro-
cedia també a la neteja dels ele-
ments de pedrenc de la façana
principal.

La fi del curs escolar
Aquesta setmana s'ha donat per

acabat el curs escolar als centres
d'Ensenyança General Bàsica del
poble. Dijous dia 19 el Collegi
«Joan Capó» celebra al Parc el tra-
dicional festival i dijous d'aquesta
setmana l'havia de celebrar el cale-
gi de Sant Alfons.

Sant Joan Pelds
Sant Joan Pelbs sorti la tarda de

dimarts, festa del Baptista, i re-
corregué amb la seva dansa cabrio-
lera els carrers de la vila, acorn-
panyat amb instruments de corda,
flabiol i castanyetes i repartint els
típics clavells.

En Jaume Obrador encarna el
sant dansarí i l'acompanyaven com

sonadors Na Maria Rosa Cons,
N'Andreu Adrover, En Jaume Julia,
En Ricardo Martínez i Na Margali-
cla Obrador, mentre que N'Apollà-
nia M.a Julia repartia els clavells.

Ens alegram de que aquest cos-
turn tan hermós es continui amb
tant d'entusiasme i cura de detalls
com ho fa aquest grup des d'uns
anys &t'O.

Ha dimitt la junta del
C.D. Felanitx

Aquests dies s'ha produit la di-
missió de la Junta Directiva del
Club Deportiu Felanitx i conseqüent-
ment s'ha creat una Junta Gestora,
que es farà càrrec dels assumptes
de l'entitat fins que es pugui formar
una nova Directiva.

Les persones interessades en la
continuitat del futbol a Felanitx que
vulguin aportar la seva collaboració
personal en la direcció de l'entitat,
es poden dirigir al local social Bar
Raúl' on rebran informació.

Els juvenils Barceló i Vicens, han
fitxat pi Cide

Els jugadors de l'equip juvenil
del C. D. Felanitx Joan Barceló i
Francesc Xavier Vicens, han subs-
crit contracte per jugar la propera
temporada amb l'equip del CIDE

Agraïment
Davant les nombroses mani-

festacions de solidaritat i con-
dol rebudes per la familia
N'ice n s- l'o n t a n il) moti u de
Ia iii oil de Ramon Vicens
Vaquer i en la impossibilitat
de correspond re-les a totes per-
sonalment, ho voten ler per
muja d . aquesta nota.

A tots, moltes grades.
	IM:111 nn=11111111,	

.....MMINNO2n11/IIMMn76

ANIVERSARIO

Antonia Lladó
Andreu

(Vda. de A. Rosselló)
1-9-1899 --- 25-6-1986

I. P. V.

Sus familiares y allegados
agradecerán a sus amistades
quieran encomendar a la mi-
sericordia de Dios el eterno
descanso de su alma, en las
misas aniversario que se cele-
brarán en la iglesia de San
Alfonso, Camposanto San José
y Parroquial Virgen del Car-
men de Porto-Colom, mañana
domingo día 29.

de Ciutat.
Ens alegram d'aquesta promoció

dels dos juvenils i els desitjam molt
d'éxit en el proper fututr.

El butIlati de l'«Agrupació Mallar-
ca»

Acabam de rebre el número 1
d'«Es Talaiot», butlletí de l'<<Agru-
pació Mallorca» de San Pedro d'Ar-
gentina.

Amb aquesta publicació, modesta
en tipografia pené, feta amb un gran
entusiasme, l'Agrupació Mallorca in-
tenta reforçar els vincles d'unió
entre tots els mallorquins o descen-
dents de mallorquins que resideixen
a aquelles terres.

Agraïm de tot cor al nostre bon
amic i collaborador Miguel Antoni
Enginyer, secretari de l'agrupació,
aquesta tramesa. Que el butlletí
tengui una llarga volada.

El preu d'aquest setmanari
A partir del mes de juliol el preu

per exemplar d'aquest setmanari
sera de 50 pessetes, IVA inclòs. Ens
veim obligats a fer aquesta puja a
mig any precisament per adaptar
el preu al nou regim d'impost que
entrà en vigor a principi d'any.

DIA 12 DE JULIOL

Festa de Sant Cristòfol
CONDUCTOR, NO HI POTS

FALTAR

af	 ibio
Alta peluquería unisex
C. Alorts, 2 (en frente médico

Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:

Mañana 9-30 a I
Tarde 330 a 8

Para su comodidad damos hora.
PROXIMO TRASLADO a Mavor 27

Edificio KANSAS
su peluqueria al más alto nivel
europeo: femenino y masculino)

vida social
PRIMERES COMUNIONS

Divendres dia 20 horabaixa, a
l'església del Carme de Portocolom,
va rebre per primera vegada l'Euca-
ristia, el nin Damià Tomás Cerda.

Dissabte cha 21 horabaixa la rebe-
ren, a l'església de Sant Alfons, les
germanes Joana i Maria del Mar
Sabater Mestre i al Santuari de
Sant Salvador els germans Lluís i
Catalina M. a Vaquer Vadell.

I el diumenge dia 22 dematí, cele-
braren la primera comunió a l'esglé-
sia parroquial de Sant Miguel els
germans Isabel i Joan Mas Adrover
i el capvespre, a l'església de Sant
Alfons, el nin Joan Isidre Albons
Mestre.

Rebin tots ells la nostra felicita-
ció que feim extensiva als seus
pares.

	•••n••n••n••n•

Se necesita señora
para convivir con anciana,

los meses de JULIO y

AGOSTO en Porto-Colom.

Se ofrece seguro y

sueldo ra7onable

Interesados llamar

al Tel. 581960

ESTUDIANT UNIVERSITARI
donaria classes de repás d'EGB a
Porto-Colom 'n'anca de Ciencies.
In!.: a aquesta Admó.

PINTOR Manuel Tirado Rubio
Pinturas en general - Empapelados - Y colocación de moquetas

Presupuestos sin compromiso

Ca latiguera, 61 - Tel. 582038 	 FELANITX



CUBITOS DE HIELO

SUREPESCA S.A.
Mayoristas de pescado

FRESCO Y CONGELADO

C. Glorieta s/n—Tel. 515411 — PORTO -COLOM

d'Espanya, 16

Tel. 581605

Comunica a sus clientes y público
en general que el HORARIO que regirá
del 15 de julio al 31 de agosto, será el
siguiente:

De 8 a 14 horas
Domingos, de 9 a 13'30 horas

Disposam de colleccions completes del
SETMANARI  FELANITX

deis anys 1984 i 1985
Poden sollicitaries a la nostra

Administració

Preu 2.000 pts. per any, sense relligar

In f.: Tel. 582382.	 QUEDAU TOTS CONVIDATS

Classes de recuperació d'E.G.B.
(ciclo inicial i mitjà]

Mesos de juliol i agost, dimarts i dijous,
de 10 a 12 (Places limitades)

C. Caritat, 17

Llibreria «RAMON LLULL»
Comunicam als nostres clients i púbiic en general que els

diumenges dels mesos de julioi i agost

TENDREM TANCAT
Tambe hi tendrem els dia 26 de julioi i la setmana del 28 al

4 d'agost i els dies 16 i 18 d'agost.

Problemàtica urbanística de
Felanitx

Pagines 12 i 13 de «L'ECOLOGISTA».

FELANITX
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El iot encallat a S'Arenal
A l'Ultima Hora del passat dia 18

s'insereix una carta del Cap de
Premsa del Sector Naval de Ba-
lears, a la qual fa unes puntualitza-
ciuns a un article signat per «Fa-
bio», que aparegué al mateix diari
dia 22 de maig, en el que denuncia-
va l'excessiva permanência del iot
«Wandelaar» encallat, al cap del
mollet de desembarc de S'Arenal de
Portocolom.

L'embarcad& que en la seva ron-
sada feu malbé el moll de ferro,
resta en aquell indret des del 31 de
gener i malgrat les gestions fetes
per l'Ajuntament prop de la Coman-
dancia de Marina i les d'aquesta
amb el propietari i la companyia
asseguradora, fins ara no s'ha acon-
seguit res. Els problemes sorgits
entre aquests dos darrers no s'han
solucionat i l'embarcació, quan ens
trobam ja en el periode d'estiueig,
impedeix el que es pugui acondicio-
nar i fer ús del moll de desembarc.

El Cap de Premsa del Sector Na-
val diu que davant la inoperancia
del propietari i l'assegurança, la Co-
mandancia de Marina i d'acord amb
la hei, coordina amb el Servei de
Ports i Litoral la retirada de la nau.

No sabem ben be però fins a quin
punt pot donar resultat aquesta
coordinació, ja que segons tenim
entès la platja de S'Arenal es troba
dins una zona ia depenent de la
«Jefatura de Costas», organisme
que no ha estat transferit" a la co-
munitat autònoma i és subsidiari
del govern central.

I ANIVERSARI
Demà diumenge dia 29, a

les 11'30 del mati, a la capella
del Cementen, se celebrara
una Missa-sufragi per Jaume
Pifia Mas, en el primer ani-
versad de la seva mort.

La seva familia ho comunica
a les seves amistats

DIA 12 DE JULIOL

Festa de Sant Cristòfol
a les 7 missa i tot seguit
BENEDICCIÓ
Queda convidats

La droga i els
roilatoris

L'ambient que regna a la plaça
d'Espanya des de fa molt de temps,
sembla que esta menant als seus
limits la paciência del veïnats. Es
de domini palie que la droga circu-
la per aquells indrets amb la natu-
ralitat de si es tractàs de la mer-
cancia més innòcua i els nins que
en nombre molt elevat gaudeixen
d'aquell excellent marc per els seus
jocs i esbargiment, es veuen expo-
sats continuament a escenes i pe-
rills de tota mena.

La setmana passada, arran d'uns
robatoris que es prodigaren per la
zona del carrer de Campos, la gent
anava un poc irritada i es reuniren
prop d'una cinquantena de persones
que es dirigiren a l'Ajuntament per
exposar d'una manera un poc sona-
da les seves queixes al Batle. El
Batle va rebre una reduïda repre-
sentació d'aquestes persones i un
cop escoltades les manifesta les se-
ves limitacions en aquest camp i
els aconsellà d'acudir al jutjat de
Manacor. En el jutjat de Manacor
els confessaren també les seves
limitacions degut a la legislació
vigent així com la impossibilitat
d'atendre d'una manera ràpida les
qüestions plantejades, per mor de
Ia gran demora que s'arrossega.

ALQUILARIA CASA DE CAMPO,
no es necesario comodidad.
Inf.: C. Pilloud (Lista de Correos)
Cala d'Or.

BUSCO PISO o planta baja para
alquilar.
Inf.: Tel. 582310 (por las noches)

VENDO PISO en c. Convento.     

SE VENDE  

ZODIAC en buen estado, fon-
dos de poliester, con motor
nuevo TOHATSU 30 HP.

Extras: Asientos plegables,
I volante, mando a distancia,

cristal frontal.

PRECIO, 495.000 Ptas.

SANTOS Taller Náutico 
Tel. 57 52 66  

Motores fuera borda 

TOHATSU y MERCURY

NECESITO COCINERA para bar-
resta urante en Cala d'Or.
Informes: Tel. 657832.

NECESITO MUJER para tienda,
con nociones de costura, para
meses julio y agosto.

INFORMES: EN ESTA ADMON.
n1•111•1n11n

CONDUCTOR, DIA 12 DE JULIOL,
ES LA VOSTRA FESTA
VOS	 ESPERAM

I VOS CONVIDAM

SE NECESITA CARNICERO/A en
Porto-Coloin.
Inf.: C. Sard, 5 - Porto-Colom

SE NECESITA CAMARERO en Por-
to-Colom.

Informes: Tel. 575171.

DISSABTE DIA 12 DE JULIOL

Festa de Sant Cristòfol



C. Campos
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Tel. 581984-85

AUTOMOVILISTA

No pase calor este verano
Revise el AIRE ACONDICIONADO de su vehículo, que es

una operación de mínimo coste y escaso tiempo de inmoviliza-
ción de su vehículo en el taller.

Para informes:

FC0. MANRESA, SA.
Concesionario RENAULT

FELANITX

¡res anys d'ineficàcia del batie Pere Mesquida
Vists pai crup Municipal Socialista

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 - 581125 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas

• Cuando lea esta sección estará
a punto de acabar el MUNDIAL DE
FUTBOL MEXICO 86. Un mundial
donde está triunfando el anti-fútbol.

Equipos que han demostrado sa-
ber jugar a este deporte como Ru-
sia, Dinamarca, España y Brasil se
han visto apeado, de las semifina-
les, mientras otros como Bélgica y
Alemania que han practicado el anti
fútbol, agazapados, atrás, como gato
panza arriba esperando llegar a los
lanzamientos de penaltis de rigor se
han visto favorecidos por la suerte
y estarán entre los cuatro primeros.

Qué injusticia! Así es el fútbol. Es-
pero que Argentina, que juega a ra-
tos —con Maradona en plan de es-
trella, y Francia, que juega mejor,
disputen la finalísima, sería lo más
justo, pero cualquiera se atreve a
pronosticar. Si Alemania o Bélgica
se erigen campeones del Mundo
será cosa de ¡apaga y vámonos!

• La nueva REVISTA felanitxe-
ra «NA RITA» saldrá a la calle el
próximo día 25 de julio, festividad
de «Sant Jaume». Con motivo de tal
evento habri un acto de presenta-
ción en Porto-Colom. Ya les iremos
informando.

• GRAN EXITO MALLORQUIN
EN EL CAMPEONATO DE CICLIS-
MO en la primera jornada disputa-
da el pasado fin de semana en VA-
LENCIA. Allí estaba GUILLEM TI-
MONER para dar instrucciones y
ánimos —por qué no— a sus pupi-
los.

• Será para las fiestas agostefias
cuando se estrene la nueva produc-
ción video-movie felanitxera «RATA
PINYADA» según nos contó su di-
rector MAIKEL. Aunque por lo ba-
jini nos enteramos de que no lo te-
nía todo seguro ya que la película
está totalmente montada, pero le
falta todavía la parte sonora.

• Los famosos cumplen años.—
En este mes de junio Stacy Keach
(45), Chicho Ibáñez Serrador (51),
Michelle Philips («Mamas and the
Papas») (41), Stefania Sandrelli
(40), Lola Forner (26), Prince (26),
Dean Martin (69), Miguel Ríos (42),
Richard Todd (67), Rod Taylor (56),
Gene Wilder (52), Nuria Espert (50),
Luis G. Berlanga (65), Antonio Ga-
risa (70), Malcolm Mc Dowell (43),
Alberto Sordi (67), Johnny Holliday
(43), Paul Mac Cartney (44), Susana
Estrada (39), Jane Rusell (65), Billy
Wilder (80), Kris Kristofferson (50),
Claude Chabril (56), Eleanor Parker
(64), Isabelle Adjani (31), Mel
Brooks (60), Lea Massari (52) y Lola
Herrera (51). Y muchos más mu-
chos más.

• VIDEOCLUB. — «1997... RES-
CATE EN NUEVA YORK» de Jhon

Carpenter. Con Kurt Russell, Ernest
Borgnine, Donald Pleasence e Isaac
Hayes. 1997, tres millones de neo-
yorquinos han sobrevivido a una
guerra atroz entre ejércitos de de-
lincuentes y la policía de la Ciudad.
Nueva York es un terrible campo
de concentración del que nadie pue-
de escapar, y la misma estatua de
Ia Libertad es la atalaya desde la
que se dispara contra todo el que
intenta huir, de noche y de día. El
Presidente de EE.UU. ha caído en
poder de una terrible banda de fas-
cinerosos cuando trataba de acudir
a una conferencia cumbre.

Por el bien de toda la Humanidad
¡hay que rescatarlo!

• El simpático «JAUMET» CA-
NET prepara una orgiástica fiesta/
bauxa el próximo 4 de julio para ce-
lebrar su nueva etapa «POST-MILI».
Sus amistades no tardaran en reci-
bir las tarjetas de rigo -.o si ya no las
han recibido.

• La DISCOTECA «CLASS» quie-
re estar a la «page», para eso ha
enriquecido su archivo discográfico
con los últimos «hits» del momen-
to, vamos todo lo mejorcito que se
escucha por el extranjero, auténti-
cas virguerías del momento. Ah! no
se olviden de los cócteles «Class»,
espléndidos, que obligan al bis, si
es que se da un garbeo por ahí.

• Dos decididas felanitxeras via-
jan pronto a MIAMI. CATY y MA-
RTA LUISA POU MATEU, dichosas
ellas, nosotros no podemos permi-
tirnos esos lujos. Visitaran la man-
sión de JULIO IGLESIAS, pero no
tendrán fortuna, no podrán verle, si
no me equivoco anda de jira por
JAPON, pero a lo mejor les sale un
papelito para la serie «CORRUP-
CION EN MIAMI». Lo digo porque
todo es posible allí, ¡a ver!

• Los del «EQUIPO—A—» toda-
vía no se han repuesto de la elimi-
nación de equipo español de los
Mundiales de fútbol, allá por Méxi-
co. Toda la semana les hemos visto
con caras largas. ¿O sería por los
resultados de las elecciones?

Yo apostaría que cinco de ellos
votaron AP, cuatro PSOE, dos al
CDS, tres no votaron y un al PSM.
Amigos serán, pero tienen ideolo-
gías políticas muy dispares, como
debe ser en un Estado de Derecho.

• A punto de cerrar esta edición
nos topamos con TIMONER de re-
greso de la Ciudad del Turia, sabo-
reando el gran EXITO DEL Cr-
CLISMO mallorquín que literalmen-
te coparon los primeros putos,
entre ellos el de mejor corredor y
el de mejor equipo. El deporte del
pedal, en plan juvenil está en alza.

Guillem quería explicarnos los
pormenores pero no podía, estaba
renco, sería de tanto gritar a sus
muchachos, que siguieron sus órde-
nes al pie de la letra, y así les fue.

JORDI GAVINA

VENDO APARTAMENTO  V APAR-
CAMIENTO) en Porto-Colom. Con
vista al mar.
Urb. Cala Barbacana.
Inf.: Tel. 5801198 (horario laboral)

PROFESORA DE EGI1 y UNIVER-
SITARIA dan clases de Repaso
EGB, BLIP e Ingls.
In f.: C. Calamar, bajos Villa Jose-
fina Porto-Colom.

URBANISME (I)
Aquest es normalment el tema

més espinós i important d'un mu-
nicipi, especialment si tenim en
compte la situació turística de les
nostres Illes. I el nostre terme no
se n'escapa, no tan sols ah(?) sinó
que el tema urbanístic gravita da-
munt tots els nostres caps i ens
pot fer desaparèixer la nostra iden-
titat de poble. Ara que ja hem
passat les eleccions generals podem
estar segurs que totes les mirades
aniran dirigides cap a les eleccions
Municipals; i tot el qui vulgui dir
alguna cosa sobre el futur del nos-
tre municipi haura de manifestar
com arreglara la caótica situació de
l'urbanisme. I aquesta desgraciada
herencia l'haurem d'agrair als, no
quatre sinó vuit, anys de gestió del
Sr Batle Pere Mesquida.

Si miram els primers punts del
programa del PDP:

«Aprobación definitiva del Plan
General Municipal de Ordenación».

«Control urbanístico en base al
Plan General» haurem d'acceptar
que les intencions del PDP —com
diu moltes vegades el Sr. Batle-
eren bones, pert també haurem
d'acceptar que s'han incumplit to-
talment. Com tots sabreu no per
informació que ha donat el Sr. Bat-
le— el Pla General no s'ha aprovat
i tal vegada per conseqüència lógi-
ca del programa electoral. Al nostre
Ajuntament hom no sap ni que sig-
nifica el concepte «Control Urba-
ntstic».

El tema del Pla General, per la
seva complexitat, l'explicarem pro-
perament. En aquest i el premia'
article analitzarem la gestió de
l'Ajuntament en el camp de l'urba-
nisme.

Hi ha deficiències de planejament
a tot arreu per la manca d'atenció
dels responsables de l'Ajuntament.
Moltes vegades els tècnics no infor-
men degut a la falta de decisions
polítiques. Es concerten obres sen-
se cap pla d'urbanització, i això
condueix a que el ciutadà no pugui
manifestar la seva opinió com de-
niocraticament li correspon.

La labor del celador d'obres es
pràcticament nul-la a causa de l'ar-
bitrarietat del seu responsable: el
Sr. Bade. A més, en el nostre muni-
cipi, no es posen infraccions urba-
nístiques o si s'en posa alguna es
deixa dormir fins que ha passat
el temps reglamentari.

Repassant els «Anys de gestió»
escrits pel Sr. Batle es veu que ha

assumit que no han fet res al ternt
urbanístic; almanco no hi ha cap
allusió en els mencionats escrits. Sí
que empra la demagògia en alguns
determinats temes com es el del
Camp d'Esports de Sa Mola:

Ens comunica que s'han comprat
alguns terrenys de tant en tant però
no ens diu que no hi ha Pla Parcial
de la zona Verda esportiva. Segons
la llei, si aquest no existeix, no es
pot realitzar cap programa ni pú-
blic ni privat. D'aquesta manera el
grup governant ens condueix a fer
una zona esportiva sense un estudi
de conjunt. Es va desenvolupant
sense una dotació de serveis: com
exemple s'hi du l'aigua amb ca-
mions. Dins aquesta zona hi ha
hagut un abús d'autoritat respecte
al ciutadà: s'ha realitzat un vial
sense que existeixi el planejament
i, a més, invadint propietats par-
ticulars.

Una altra zona conflictiva dins la
nostra població es el polígon 4. Els
responsables de lAjuntament no han
tengut gens d'interès en complir
amb la seva obligació: fer el projec-
te d'Urbanització. Al mateix temps
ha denegat totes les obres del men-
cionat polígon, però basta fer una
volta per veure que moltes obres
se segueixen realitzant sense que
l'Ajunament reaccioni. Encara creim
que es més greu el que dins l'ano-
menat polígon s'hagi donat Ilicèn-
cia d'obres a un Organisme Oficial
quan tota la iniciativa privada la té
denegada.

Una de les irregularitats respecte
n la infraestructura es que no hi
ha canalització d'aigües brutes, les
quals acaben en un solar amb un
gran perill per la sanitat pública.

Un altre cas de manca de plane-
jament el tenim als terreyns que hi
ha darrera el Parc Municipal de la
Torre. Fa molts d'anys que tots els
ciutadans hem invertit en la compra
d'aquests terrenys sense que s'uti-
litzin ni saber que es vol fer amb
ells.

(continuara)
GRUP MUNICIPAL

SOCIALISTA DE FELANITX

ALQUILO PISO AMUEBLADO en
Palma los meses de julio, agosto
V septiembre.
In f.: Tel. 580752

NECESITO MUJER para trabajos
donn'sticos. Por horas.
luí.: Noches Tel. ;i81553



Luis Enrique Arbulu Crousillat
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Especializado en Jamaica Hospital (Nueva York) - Instituto Dexeus (Barcelona) - Hospital Cantonal
(Universidad de Basilea) - Centro Médico Naval (Lima).

Toda clase de servicios Tocológicos y Ginecológicos

c/ Amargura 1, 4. 0 - 2A (ascensor) Tel. (971) 55 43 22	 MANACOR
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Ef. TIEMPO

Del 13 al 20 de Junio ha sido una
semana de lluvias abundantes.

Ciertamente, durante el lunes y
hasta el medio día del martes, sólo
cesó de llover a ratos, en Felanitx;
pero en los pueblos limítrofes, ha
continuado con gran abundancia e
intensidad, con los naturales tras-
tornos que está ocasionando a los
agricultores.

DE PORTO COLOM

— El 18 de Junio, por la mañana,
después de evolucionar sobre la
bahía, amararon en nuestro Puerto,
dos hidros de la base Naval de
Alcudia.

Después de dar unas vueltas en
dichas aguas, reemprendieron el
neto, lo cual despertó la curiosi-

dad en los vecinos del lugar.

— Con motivo de la pasada huel-
ga de marinos mercantes, continua
anclado el nuestro Puerto, sin tri-
pulación, el velero a motor «San
Rafael».

— Esta semana ha visitado nues-
tro Puerto el moto-velero «Arsenio
Cañada», el mayor de todos los que
han fondeado nuestro Puerto. Des-
plaza 550 toneladas. La operación
de descarga, que ha sido de leña y
en su mayor parte de olivo, ha du-
rado varios días, llegando a llamar
Ia atencían el número de camiones
y la cantidad de leña transportada.

CONFERENCIA

Ha sido favorablemente comenta-
da la conferencia de orientación so-
cial que ha tenido lugar en el Salón
«María Cristina» de Madrid, que
pronunció nuestro compatriota el
Rdo. D. Bartolome Quetglas sobre
el tema «Es necesario crear Cajas
que permitan el salario familiar. En
Mallorca se ha hecho un intento con
magnífico resultado..

FIESTA DEL S. C. DE JESUS
— El 19 de Junio se celebró la

fiesta dedicada al S. C. de Jesús.
En nuestra Parroquia y a las 7,
hubo Comunión General que se vió
muy participada. Más tarde, se cele-
bró el Oficio Solemne con sermón
que dijo D. Miguel Bonnín y a con-
tinuación, hubo procesión eucarísti-
ca por el interior del templo.

Haga el Corazón Sagrado que, en
años sucesivos, podamos tributarle
público homenaje de amor y vasa-
llaje.

-- El domingo día 20, se celebró

la misma dedicación en Es Carritxó.
A las cinco y media de la maña-

na, después de cantada Tercia, se
ofició Misa Mayor, con música. El
sermón estuvo a cargo de D. Gas-
par Aguiló.

BAILE AL ESTILO DEL PAIS
El domingo 28 de Junio, tuvo

lugar en el Bar Terramar (Cala
Marsal), un animado baile de jotas,
boleros, parado, mateixes etc. ame-
nizado por una renombrada orques-
tina de Felanitx.

NOMBRAMIENTO

Han sido nombrados Vicarios «in
cápite» de las . barriadas d'Es Carrit-
xó y Porto Colom, los Rdos. D. Juan
Vida! Oilers y D. Andrés Garcías
Or fí, respectivamente.

EXCURSION
El próximo día 2 de Julio, tendrá

lugar una interesante excursión, con
auto descubierto, cuyo itinetario
comprenderá Inca, Gorg Blau, Sa
Calobra, Torrent de Pareis, Lluch,
Sineu y Felanitx. Precio del Pasaje:
10 pesetas. Informes: Simón Barce-
ló, calle Mayor, 26, Felanitx.

Por la transcripción, resumida,

D'ALLAVORS

DONARIA CLASES PARTICULARS
D'EGB.
1111.: C. Roca boira, 32 - 'Fel. 582039

ELECTRO-FRED
F. Contreras

Empresa Autorizada por el M. de
I. N." 267

Instalaciones eléctricas e
industriales.
Pararrayos y Alarmas.

Reparación en general de:

Cámaras frigoríficas, vitrinas,
conservadoras, refrigeradores
de leche.

Aire acondicionado.
—Servicio permanente.

Jaime I, 1, Zavellá, 14 - Tel. 580340
FELANITX

Ia roda del

• Juny 1986: Vagues, moltes va-
gues.

• Les primeres setmanes del mes
de juny s'han caracteritzat per tot
un seguit de vagues a tot l'Estat
espanyol que han afectat molt espe-
cialment el sector dels TRANS-
PORTS, concretament els urbans
d'algunes grans ciutats de la penín-
sula, una bona part del PORTS i
les companyies aèries AVIACO i
SPANTAX.

• Milers de persones participa-
ren a la República Federal Ale-
manya en les manifestacions convo-
cades pels «verds» contra les CEN-
TRALS NUCLEARS instaHades al
país.

• El president dels Estats Units
(EUA) RONALD REAGAN manifes-
ta la seva intenció d'abandonar el
tractat SALT II signat l'any 1979
amb la Unió Soviètica, que implica
Ia limitació i el control de l'arma-
ment nuclear estratègic de les dues
potencies.

• Dia 31 de maig comença a
emetre el segon canal de la televisió
basca (EUSKAL TELEBISTA), dedi-
cat a l'emissió de pellícules, infor-
matius i programes d;entreteniment.
El govern central ha presentat un
recurs per considerar-lo fora de la
legalitat.

• Tot i la polémica provocada
per les acusacions del Consell Mun-
dial Jueu referides al seu passat
nazi, KURT WALDHEIM va ser ele-
git president de la República d'Aus-
tria, representant el partit conser-
vador.

• Es signa a Ginebra la ven-
da de la SEAT per part de l'INI
(Instituto Nacional de Industria) a
la multinacional alemanya WOLKS-
WAGEN.

• La Sala Primera del Tribunal
Supremo a Madrid, ordena Ia lega-
lització de la coalició electoral
HERRI BATASUNA com a partit
politic.

• La remor de la mort del pre-
sident dels EUA Ronald Reagan,
provoca una forta caiguda del d Mar
nord-americà als mercats de divises
d'Europa i Japó.

• L'organització ecologista GRE-
ENPEACE envia telegrames als mi-
nistres de Defensa i d'Obres Públi-
ques espanyols, demanant que se
suprimeixin les maniobres militars
a l'illa de CABRERA, i es declari
espai protegit aquest entorn mari-
tim i terrestre.

L'ESQUITX: Tenint present que
Kurt Waldheim va ser secretari ge-
neral de les Nacions Unides entre
1972 i 1982, ¿com és possible que
ningú no se n'hagi adonat fins ara
del passat nazi de l'actual president
d'Austria?

VENDO APARCAMIENTO NUEVO
en c. Major.
Inf.: Tel. '581553

Consultorio Veterinario
DRA. CALDERON

C. Magallanes, 28 - Tel. 575163 - Porto-Colom

VACUNACIONES	 CIRUGIA
HORARIO: De lunes a viernes, de 18 a 19'30

Sábados y domingos, de 11 a 13

URGENCIAS: Tel. 575788

PANADERIA PASTELERIA

CALA MARSAL
Pasteles todos los días - Pan de Horta	 No cerramos al mediodía

C. Asumpció, 2	 PORTO -COLOM



Gama Opel Corsa 2,3,4y5 

„
jL 

Tenemos para •.Vídta gama más
completa del mer*f6: 32 versiones
diferentes. 2 cagdOías. 5 niveles de
equipamiento. :potentes motores.
2 cajas de can:tb.-e..

Consumièfido lo mínimo: desde
4,7 litros a 9.04ins!h.

Y por . 04.'precio, que pone la inge-
niería ata.rana a su alcance: desde
756.475.•ptas. (F. F. + impuestos
+ transpotte).

Venga a probar cualquier
mgct.00 de la gama Opel Corsa

y 5 puertas.
Le esperamos.

AUTOMOVI LES
P.  Ramón L'un, 12	 FELANITX

OF='L_
MEJORES POR EXPERIENCIA.

eN"

VIAJES ft! tx TOURS

p. c*, s'arrava1,8	 58.24.00

Anda!ucía 8 días
AVION - HOTEL TRES ESTRELLAS EN PENSION

COMpLETA - TRASLADOS:

31.500

GALICIA una semana 28.950

EXCURSION A CABRERA, DIA TRECE DE JULIO

Informes y reservas en:

VIAJES FELANITX, su Agencia de Viajes

Com era Felanitx quan rebé el títol de Ciutat
Per P. Xamena

VII — L'ESGLESIA DEL CONVENT

D. Sebastià Maimó Truyols era el Custos.
Aquest any arreglaren la teulada i l'escultor Gabriel Moragues restau-

rà la façana de l'orgue.
Se celebraven Quaranta Hores per St. Nicolau de Tolentí i per Nadal.
Les festes mes importants eren les de St. Agustí, Mare de Deu de la

Corretja, St. Nicolau de Tolentí, Mare de Déu del Socors, el Corpus, Santa
Rita, St. Isidre, St. Llop i Sta. Llucia.

El quart diumenge de cada mes els confrares de la Mare de Déu de
la Corretja celebraven comunió general i el capvespre funció eucarística.

VIII — SANT SALVADOR
L'Estat s'havia apoderat de la muntanya i l'any 1885 la vengué en pú-

blica subhasta; l'adquirí D. Joan March Reus; el donat ni tant sols tenia
llenya per a l'hostatgeria i l'havia de comprar a Son Suau.

L'administració de l'església i de la casa corria a càrrec de l'Ajunta-
ment, el qual la delegava en la persona del clavan; aquest any ho era
Nadal Veny.

Se celebraven dues festes: el diumenge de l'Àngel i el dia de l'apari-
ció de Sant Miguel (8 de maig).

Importante para todos los agricultores que
cobran subvención de Gasóleo-O

La CAJA RURAL PROVINCIAL, pone en conocimiento de todos
los agricultores que vienen cobrando subvención de GASOLEO-B
(Agrícola), que pueden pasar a recoger el importe de dicha sub-
vención, correspondiente a los cinco primeros meses del ario en
curso. Esta estará a su disposición en las oficinas de esta Caja
hasta la fecha tope del 15 de Julio próximo.

El Delegado.

Autocares J. Caldentey
Horario de verano, linea Felanitx—Porto-Colon; a partir del

1 de julio de 1986
SALIDAS DE FELANITX DIAS LABORABLES:

7,00, 9,00, 14,15, 17,30 y 20,00 h.

SALIDAS DE FELANITX DOMINGOS Y FESTIVOS:
7,00, 9,00, 12,30, 15,30, 17,30 y 20,00 h.

SALIDAS DE PORTO COLOM DIAS LABORABLES:
7,30, 9,30, 16,00, 18,30 y 20,30 h.

SALIDAS DE PORTO COI.OM DOMINGOS Y FESTIVOS:
7,30, 9,30, 13,00, 16,00, 18,15 y 20,30 h.

FELANITX

INVA S IÓ
—On ets que no te veig? Eres

aquí i ja no hi ets, on te'n has
anada? Tu no te'n vas sola, dones
diguem: Qui t'ha fet desaparèixer,
quí t'ha transformada amb una co-
sa no natural que tu no et me-
reixies?

R. —Un fill meu.
—Per?) no veus que al mateix

temps que te desfiguren i te destros-
sen deixen orfes els altres fills teus
que depenen exclusivament de tu?

R. —No hi puc fer res. Mai
hauria pensat que el fill, del qual
diuen que es el més intelligent de
tots quants ne tenc, m'hagués traït
i em seguís traïnt d'una manera tan
parricida.

—Dones digués que a aquest fill
teu la superioritat i el poder da-
munt els altres germans li ha pujat
al cervell de tal manera que ha
decidit, per majoria personal, se-
grestar-te i destruir-te a tu, aquesta
gran casa mare, únic majá de sub-
sistencia de tot el que te vida...
O sia, tu, rúnica Mare Naturalesa.
I es que a aquest fill teu li és igual
destruir-te i arrasar-te per tal de
satisfer les seves mecàniques i tec-
nològiques quimeres i el seu instint
de la comoditat artificiosa.

---Aqt.iest fill, el que vol es can-
viar el "norn a la seva Mare Natura-
lesa i mitjançant els seus efectius
de destrucció anar aconseguint el
.devastador objectiu fins que la
Mare Naturalesa envaida i arrasada
pels capricis d'un fillastre anomenat
Humanitat quedi tan disminuida i

adulterada i amb unes ferides tan
profundes que gairebé no tengui
cura.

I, mentrestant, el fillastre Huma-
nitat segueix satisfent els seus
afanys de destrucció i envaiment de
l'ecosistema i es quasi probable
que arribi al límit: l'irreversible
aniquilament de tot el que ens
envolta.

Toni Picarnos ques

SE VENDE

en Porto-Colom
—Aparta inentos " linea
frente al mar en C. Tra-
falgar.

SOTANOS de 150 m2.
y de 300 m2.

Directa mente del
constructor

CONSTI ICC ION ES

PUIG Han S.A.
'Uds. 573113 - 581749

SE VENDE casa en Fera nits
C. Cuatro Esquinas .

Precio interesante

COMPRARLA CASA de campo o
junto al mar. Precio mediano.
Inf.: C. Pilloud (Lista de Correos)
Cala d'Or.




