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Dimecres de la setmana passada
es pogueren collegir les primeres
conseqüències de la nova situació
de l'Ajuntament sorgit dels comicis
celebrats el passat mes de juny. La
majoria simple de que gaudeix el
partit del PDP no li basta per treu-
re endavant les seves propostes si
no aconsegueix el recolzament d'un
altre grup i, de moment, Aliança
Popular —que és el que compar-
teix una ideologia més semblant—
no sembla disposada a solidaritzar-
se amb les maneres que empra Pere
Mesquicla en la gestió municipal.

Aquesta primera sessió plenaria,
fou seguida amb molta expect ació
per un públic nombrosíssim que no
va caber ni de molt dins la sala. I
comença amb la presa de possesso-
ri del regidor Tomeu Tejedor —el
qual fou ausent a la sessió consti-
tutiva—, tot i que a l'ordre del dia
no estava prévista, la qual cosa mo-
tiva una protesta dels socialistes.

Després es donaren a conèixer
els portaveus dels diferents grups
politics: Cosme Oliver pel PDP,
Andreu Oliver pel PSOE, Gabriel
Mora per AP i Tomeu Obrador pels
Coloms a la Sala.

Quan es presentà a l'aprovació
l'acta de la sessió anterior, En
Tomeu Obrador féu una proposta
en el sentit de que s'aplicas la legis-
lació vigent entorn a la normalitza-
ció lingüística i sobre tot a l'hora
d'aprovar el reglament organitzatiu
municipal, proposta a la qual s'adhe-
riren els del PSOE i que fou apro-
vada per unanimitat.

Tot seguit el portaveu del PDP
Cosme Oliver proposa que les ple-
nàries se celebrassin els primers di-
jous de cada mes, a les 9'30, amb
Ia qual cosa hi vingueren a bé els
d'AP i PSOE, pert!) Tomeu Obrador,
dels Coloms, proposà que fos en
dimecres i a les 9'15. La qüestió
s'aprova per unanimitat pels dime-
cres perd a les 9'30.

En Cosme Oliver exposà a conti-
nuació la proposta del seu grup per
a la composició de les comissions
informatives. El portaveu del PDP
explicà la interpretació del grup
dels resultats electorals, diguent
que l'electorat havia expressat la vo-
luntat de que governas el Centre-
Dreta, per la qual cosa convidava a
Aliança Popular a compartir el go-
vern municipal, oferint-li la presi-
dência de cinc comissions informa-
tives (Hisenda; Sanitat i Serveis

Socials; Cultura i Educació; De-
ports i Joventud; i Comissió Espe-
cial de Comptes) i reservant-se pel
PDP la presidencia de les de Gover-
nació i Tràfic; Obres Municipals,
Ordenació del Territori i Medi Am-
bient i la de Serveis Municipals.
També oferí a AP de formar part
de la Comissió de Govern amb tres
tenencies de batlia (i dues pel PDP)
i quatre delegacions de l'Alcaldia
(Sanitat, Escorxador, i Mercat per
G. Mora; Hisenda per T. Tejedor;
Cultura Educació per C. Picó; i•

Deports, Juventud i Fires per
T. Bennasar).

Gabriel Mora demana que el
Batle renunciàs al vot de qualitat
dins les comissions i que l'apartat
de Festes s'integras a Cultura i
Educació.

Els socialistes s'adheriren a la
proposta d'AP de que Festes passi
a Cultura i Deports i demanaren la
creació d'una altra comissió: la
d'Indústria i Comerç.

Els Coloms a la Sala feren unes
observacions entorn a l'afirmació
de que Felanitx ha optat per un
govern de Centre-Dreta, dient que
era una aseveració aventurada.

En aquest punt es posaren a vo-
tació, la proposta del PDP i les
d'AP i el PSOE. La primera fou
rebut jada per deu vots en contra
i set a favor. Les altres dues foren
aprovades per deu vots a favor i
set en contra.

En el quart punt C. Oliver pro-
posà els representants a l'Ajunta-
ment als Organs collegials: Institut,
C. Oliver; F. Professional, A. Oliver;
Col. J. Capó, C. Picó; Col. Reina
Sofia, J. Bonet; Escola Portocolom,
F. Algaba; Escola de Cas Concos,
M. Adrover; Consell Gral , de la
Caixa de Balears, T. Tejedor; Llar
de la Tercera Edat, P. Batle; Man-
comunitat Sud de Mallorca, Pere
Mesquida. Els del PSOE presents-
ren una proposta alternativa del
tenor següent: Institut de BUP,
A. Oliver; Formació Professional,
J. Bonet; Col. J. Capó, C. Picó;
Col. Reina Sofia, T. Obrador, Escola
de Portocolom, C. Oliver; Escola
Cas Concos, F. Garcia; Caixa de Ba-
lears, T. Tejedor; Llar de la Tercera
Edat F. Algaba i Mancomunitat Sud
de Mallorca P. Mesquida. Amb
l'abstenció dels Coloms a la Sala,
aquesta darrera proposta fou apro-
vada will) els vots favorables del

(Passa a la pàg. 8)

Quan aquest paper arribarà a les
mans dels lectors celebrarem la fes-
ta de la Mare de Déu Morta, o sia,
de l'Asumpció, festa que, si ho re-
cordam, en altre temps marcava les
acaballes de l'estiu per molta de
gent. Ara, qui més qui manco, ho
allargam fins passat Sant Agustí.

Nosaltres hem passat un període
sense comunicar-nos amb el públic
seguidor del nostre espai. Esperam
que seran comprensius. L'estiu és
un temps propici a la indolência i
a l'e,tar sense fer res. Ho reconei-
xem, sabent que podem incOrrer en
les ires del Colom negre ales blan-
ques, que s'ha alçat gran inquisidor
de la contrada.

Un tema obligat és el de les fes-
tes del Port, les quals, diguem-ho

franquesa, varen esser magres.
Ben mirat, potser el remei que te-
nen tais festes és la supressió. Unes
festes incapaces d'atreure el públic
no tenen raó d'esser. La causa del
desinterès és bona d'explicar: el
Port, tot l'estiu és una festa, i ho
és cada dia a tot arreu; el programa
d'actes és incapaç d'oferir el con-
trast necessari perqué la gent res-
ponga.

Clar que, si hi ha cap acte espe-
cialment interessant, corn ho va es-
ser l'actuació d'En Xesc Forteza, se
pot celebrar sense necessitat d'en-
voltar-lo de tot un programa d'actes
que no interessen a ningú.

Una altra novetat d'aquest estiu
ha estat la paralització de l'Ajunta-
ment com a conseqüência de les
darreres eleccions. Tot plegat, un
fet sense gaire conseqüències, per
molt dramatic que puga semblar. Al
contrari, un pensa que, si teni m en
compte les animalades que se po-
den fer des d'un Ajuntament, per
ventura l'ideal seria que els ajunta-
ments no f'uncionassen de cap ma-
nera.

A l'hora de redactar el present
escrit, no acabam de sebre ben bé
quina serà la composició de la Co-
missió de Govern i de les Comis-
sions informatives. Ja tendrem oca-
sió de parlar-ne a la pròxima Ro-
della.

Tornant al Port,.tot continua ben
igual de sempre, o més bé, una mi-
ca pitjor. Els problemes de les ur-
banitzacions continuen sense resol-
dre, després de vuit anys d'eficàcia.
Al voltant de les platges un pur fe-
mer amb la brutícia d'anys i rates

de les darreres generacions; és ver
que fou retirat el vaixell fantasma
de l'Arenal; per?) el mollet roman
sense arreglar. Enguany ja sabem
positivament que les aigües del Port
estan contaminades. Del «Port Es-
portiu» ens havien dit que realment
embrutaria les aigües; pert) que
l'inconvenient vendria compensat
per la creació de molts de llocs de
treball i per un riu de doblers i
prosperitat. Ara resulta que només
ha estat vera la brutícia de les
a igiles.

Un estudi recent d'unes investiga-
dores ha demostrat que la degrada-
ció del Port d'uns anys ençà és ga-
lopant, i a tal degradació hi contri-
bueixen totes les embarcacions que
hi recalen sense control de cap cas-
ta • i sense pagar un duro que com-
pensi la destrossa. No deixa d'esser
curiós que, tot el temps que, dins el
Port, només hi va haver quatre bar-
ques del bou i uns quants bots i
pastercs, varem tenir una autoridad
de Marina que hi residia. Ara, que
el tenim ple de barques de tota mi-
da, que ja a penes hi podem passar,
la dita autoritat quasi no sabem si
existeix.

RESPOSTA

Al número del setmanari de dia 4
de juliol, l'esmentat Colom negre
ales blanques, insisteix en els re-
trets que ja havia fet abans, obsti-
nat a penjar-nos l'etiqueta de cen-
tralistes i espanyolistes. Bé: cadas-
cú per allà on l'enfila; però  així ma-
teix volem fer unes precisions. Re-
coneixem que els nostres coneixe-
ments en dialectologia i colombõfi-
la són escasos, per no dir nuls, man-
cança explicable tractant-se d'una
gent més be enfocada cap a la pi-
rotecnia. Ara, la nostra ignorància
és equiparable amb la del Colom
quan parla de nosaltres, i a propb-
sit d'això hem de fer tres afirma-
cions: el Pirotècnic no ha ensumat
mai el poder centralista i espanyo-
lista, ni va esser mai regidor (ni !
amb En Franco ni sense) i en-con- 1
seqüência no va poder-Notar mai a
favor del «Port Esportiu»: ., L'única
cosa certa és que hi vhiern .ter . .cam-
panya en contra. Sobro • l'actsació
d'espanyolisme i centralisme; no-
més ens resta insistir que
dèiem l'altra vegada:, que. els-APP- j
tors qtie ens segueixert: 'terien. éle-
ments de judici per opinai•:Perieu
compte.

Pirotècnic

k 4"114 -1
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral:	 1.500 ptes.
Semestral a fora:	 1.650 ptes.

SANTORA1

Diu. 16 St. Esteve d'Hongria
Dill. 17 St. Jacint
Dim. 18 Sta. Elena
Dim. 19 St. Joan Eudes
Dij. 20 St. Bernat
Div. 21 St. Pius X
Dis. 22 Sta. Rosa de Lima

LLUNA

Lluna plena dia 9

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 8,1015, 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 i 19 h.

Palma - Felanitx: A les 8 (ex-
cept dissabt. ․ ), 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 i 20,30 h.

Felanitx Portocolom: A les
7, 9, 14,15, 17,30 i 20 h. Diumen-
ges i festius, a les 7, 9, 12,30,
15,30, 17,30 i 20,30 h.

Portocolom Felanitx: A les
7,20, 9,20, 16, 18 i 20.30. Diumen-
ges i festius, a les 7,20, 9,20, 13,
16, 18,15 i 20,30.

Felanitx . Cala Murada: Diu-
menges a les 830 i 12'30 h.

Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges 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 diumenge:
Francesc Piña

Dilluns: Gay it-Melis
Dimarts:
Dimecres: 	June Rotger
Dijous:	 C. Ticoulat
Divendres:	 Francesc Piña

TELEFONS D'INTERES
AjuntArnent: Oficines i Policia
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200

Funertir4a	 580448 - 581144
Ambulàncies

581715 - 580051 • 580080
Servei medie d'urgèneles 580254
Gutirdta Civil	 680090
Bombers	 581717

CindPeu Obradop figo

va Morir a Felanitx, al dia 3 de d'agost, a 84 anys, havent rebut els sants
Sagraments i la Benedicció Apostólica.

Descansi en pan

Eis seus fills Antoni i Ana Maria Obrador Albons; filia politica Francisca Mesquida Rotger
i els altres familiars vos demanen que encomaneu la seva Anima a Déu.

Casa mortuõria: C. Caritat,
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FELANITX

Prag ama oficial deis actes...
(Ve de la pL;iiia

Projecció de la pellicula «Estampes felanitxeres», a càrrec de B. Obra-
dor Ricart, Joan Obrador Ramon i Miguel Julia Maim&

DIJOUS 1)1A 27
A les 18 h., al camp de deports de Sa Mola, eliminatòries per al VI

Torneig «Ciutat de Felanitx» de Tenis.
A les 19 h., cercavila amb els Cavallets, Dimonis i Caparrots i la

Banda de Tambors i Cornetes del Collegi «Sant Alfons».
A les 20'30 h., al camp de futbol Es Torrentó, partit de futbol entre

C. D. Felanitx i C. D. Santa Ponça.
A les 22 h.„ en el Convent de Sant Agustí, Completes solemnes i pro-

cessó amb la reliquia del Sant. Assistira la Corporació Municipal.
A les 22'30 h., als voltants del Convent, festa de carrer amb la par-

ticipació dels Cavallets, Dimonis i Caparrots i la Banda de Música de
Felanitx.

En el passeig Ramon Llull, Ball de Bot amb actuació de S'Esto] d'Es
Gerricó i al grup Sis-Som.

A les 0'45 h., al passeig Ramon Llull, focs artificials a  càrrec de Piro-
tecnia Jordà.

DIVENDRES DIA 28

A les 9 h., cercavila amb els Cavallets, Dimonis i Caparrots. Fira als
llocs de costum.

A les 11 h., al Convent de Sant Agustí, Missa concelebrada. Dirà el
sermó del Sant Mn. Miguel Serra Llodra, Rector de la Parròquia. La
Coral de Felanitx interpretara la missa del P. Aulí. Assistira la Corporació
Municipal. A continuació a l'Ajuntament se servira un vi espanyol. Es
convida a tota la població.

A les 18 h., a la plaça de toros «La Macarena», gran novillada de
fira.

A les 18 h., en el camp de deports de Sa Mola, finals del VI Torneig
«Ciutat de Felanitx» de Tenis en les seves distintes categories.

Des de les 20 a les 22 h., el Museu cle la Fundació «Cosme Bauça»
romandrà obert al públic per tal de que puguin visitar-lo.

A les 22'30 h., al pare municipal de la Torre, VERBENA GRATUITA,
amb la intervenció de «TROCADERO BIG BAND», «BARONES» i «TRAN-
SILVANIA».

DISSABTE DIA 29

A les 17 h., als locals de la Mutualitat «La Protectora», III Torneig
«Miguel Estelrich» d'Escacs (parti-des de 5 minuts per jugador).

A les 18 h., al camp de deports de Sa Mola, finals del VI Torneig
«Ciutat de Felanitx» de Tenis, en les seves distintes categories.

A les 18'30 h., al camp de futbol Es Torrent& partit de futbol, pre-
sentació de l'equip La Protectora - Autocares Grimalt.

A les 21 h., entrega de trofeus del XIV Torneig «Ciutat de Felanitx»
i del III Torneig «Miguel Estelrich» d'Escacs.

A les 22'30 h., al parc municipal de la Torre, QUARTA VERBENA,
amb la intervenció de <,DANZA INVISIBLE», ORQUESTA «ALCATRAZ»,
«CUENTOS CHINOS», «AQUA VITAE» i «INTERMINABLES».

Diumenge dia 30, a les 9'30 h., al passeig d'Ernest Mestre, Concurs-
Exposició de Cans de Bestiar. Organitza Club Espanyol de Cans de
Bestiar.

A les 18 h., al camp de deports de Sa Mola, finals del VI Torneig
«Ciutat de Felanitx» de Tenis, en les seves distintes categories.

A les 18'30 h., al camp de futbol Es Torrente), primer partit de Lliga,
entre el C. D. Felanitx i el Recreativo La Victoria.

A les 22'30 h., al parc municipal de la Torre, actuació de la companyia
de Teatro XESC FORTEZA, que representara l'obra titulada «Ca Ses
Monges». Entrada gratuïta per als pensionistes.

Aiontament de Felanitx
CONTRI IlUCION TERIIIT0111A L
URBANA

Recibido del Servicio de Gestión
Tributaria, Consorcio Provincial
para la Gestión e Inspección de las
Contribuciones Territoriales, de la
Delegación de Hacienda de esta
Provinei,, el Padrón de Contribu-
ción Territorial Urbana de esle Mu-
nicipio, correspondiente al ejercicio
de 19S7, qneda expuesto al público,
a chelos de reclamación, en las
Oficinas de este A vontamicnto du-
rante el piazo de ocho días hábiles,
a contar del siguiente al de su in-
serción en el Boletín Oficial de esta
Comunidad Autónoma.

Felanitx, a 6 de Agosto de 1987

El Alcalde
Pedro Mes quida Obrador

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,

conserN'adoras, refrigeradores
de leche.

Aire acondicionado.
—Servicio permanente.

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

Necesito aprendiz electricista

VENDO FINCA URBANA en Fela-
nitx, —muy cerca de la
calle Mayor-- ensotar de
unos 500 m2, con gran vivienda en
planta baja con dos salas, comedor,
cocina con chimenea, despensa, cua-
tro dormitorios, baño grande, aseo,
dos trasteros, cochera y gran jardín
con árboles frutales. Zona aparte pa-
ra animales de corral. Electricidad,
agua corriente más pozo y cisterna
de agua potable.

Informes: Tel. 111911
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FELANITX	 a

Programa oficial deN actas que se celliraran a
Falanitx, del 21 al 30 d'agost,

amb motiu de les leztas c;e Saut Agusií
DIVENDRES DIA 21

A les 17'30, a la plaga d'Espanya, Carrera Popular «Sant Agustí 87»,
per a minis, benjamins, alevins, infantils, juvenils, séniors, veterans i
locals. Organitza el Club «Joan Capó» i patrocinen el Consell Insular de
Mallorca i l'Ajuntament de Felanitx.

A les 18 h. i fins a les 22 h., en el camp de deports de Sa Mola, Elimi-
natòries per al VI Torneig «Ciutat de Felanitx» de Tenis.

A les 19 h., cercavila per la Banda de Tambors i Cornetes de Rafel
Ferrer «Simonet» i les «Majorettes» de Montuïri.

A les 20 h., en els locals de la Mutualitat «La Protectora», XIV Trofeu
«Ciutat de Felanitx» d'Escacs, entre els equips A. C. Porreres, C. D. Costa
de Calvià, C. A. Barna i C. A. Felanitx - La Protectora.

A les 22'30, al parc municipal de la Torre, PRIMERA VERBENA amb
l'actuació de: «LOS SECRETOS», «AEROLINEAS FEDERALES», «LA
GRANJA» i «SAN FRANCISCO».

DISSABTE DIA 22

A les 17 h., entrenaments de la carrera automobilística «VII Pujada
a Sant Salvador».

A les 17 h., en els locals de la Mutualitat «La Protectora», segona
jornada del XIV Trofeu «Ciutat de Felanitx» d'Escacs.

A les 18 h., en el camp de deports de Sa Mola, eliminatòries per al
VI Torneig «Ciutat de Felanitx» de Tenis.

A les 19 h., cercavila per la Banda de Música de Felanitx.
Inauguració de les següents exposicions:
A la Casa Municipal de Cultura: Certamen de Pintura, Dibuix i Pintu-

ra damunt paper «Ciutat de Felanitx».
A la Sala d'Art de la Caixa de Balears «Sa Nostra», exposició d'Antoni

Marquet Pasqual.
A les 2130 h., a l'església de Sant Alfons, concert de piano a càrrec de

Joan Grimalt.
A les 22'30 h., en el Parc Municipal de la Torre, SEGONA VERBENA,

amb l'actuació d'AMAYA, «LA DËCADA PRODIGIOSA», «LOS JAVALO-
YAS», «GEMINIS» i «BRUMAS».

DIUMENGE DIA 23

A les 10,30 h., CARRERA AUTOMIBIL/STICA «VII PUJADA A SANT
SALVADOR». Prova puntuable per al Campionat de Balears de Muntanya.
Organitza Escuderia «Drach». Patrocina Ajuntament de Felanitx.

A les 14 h., al saló d'actes de l'Ajuntament, entrega de trofeus de la
«VII Pujada a Sant Salvador».

A les 15 h., al camp de tir So'n Ramon, de So'n Valls, gran tirada
de coloms amb «colombaires». VII prova puntuable per al Campionat de
Balears. Organitza l'Associació de Caçadors de Felanitx.

A les 17 h., als locals de la mutualitat «La Protectora», darrera ronda
del XIV Trofeu «Ciutat de Felanitx» d'Escacs.

A les 18 h., al camp de deports de Sa Mola, eliminatòries per al
VI Torneig «Ciutat de Felanitx» de Tenis.

A les 18'30 h., al camp de futbol d'Es Torrentó XII Trofeu «Ciutat
de Felanitx» entre els equips C. D. Felanitx i Mallorca Atlètic.

A les 22'30 h., al parc municipal de la Torre, fabulós espectacle inter-
nacional amb la intervenció de «MARTES Y TRECE» (Josema y Millán),
ANGELO AND JEANETTE, VISSY, YOUNG, SENSATION amb les can-
eons i presentacions de MARGALUZ.

DILLUNS DIA 24

A les 18 h., al parc municipal de la Torre, FESTIVAL INFANTIL, amb
l'actuació dels super-pallassos musicals FINO Y TOPOLINO i el món de
la iHusi6 de JOSE EL MAGO. Gran festival de patinatge artistic a càrrec
del «Club Patín Mallorca». Sorpreses per als nins i nines.

A les 18 h., en el camp de deports de Sa Mola, eliminatòries per al
VI Torneig «Ciutat de Felanitx» de Tenis.

DIMARTS DIA 25

A les 18 h., al camp de deports de Sa Mola, eliminatòries per al
VI Torneig «Ciutat de Felanitx» de Tenis.

A les 2230 h., al parc municipal de la Torre, CONCERT DE MUSICA
a càrrec de les Bandes de Música de Felanitx i Santanyí.

DIMECRES DIA 26

A les 18 h., al camp de deports de Sa Mola, eliminatòries per al
VI Torneig «Ciutat de Felanitx» de Tenis.

A les 19 h., al camp de deports de Sa Mola, partit de Futbolet entre
els equips Selecció Camp d'Esports i Exclussives Vicens.

A les 22'30 h., al pare municipal de la Torre, CONCERT-RECITAL de
música mallorquina a càrrec del conjunt «Calabruix».

(Passa a la pág. 2)

Comunicado del P.D.P. Felanitx
Corno perfectamente saben los

lectores, el resultado de las eleccio-
nes municipales del 10 de junio fue
de siete Concejales del P.D.P., cua-
tro de A.P., cuatro del P.S.O.E. y
dos de «Coloms a la Sala» .

Antes de la elección del Alcalde,
que tuvo lugar el 30 de junio, el
P.D.P. mantuvo contactos con las
diferentes fuerzas políticas que ha-
bían obtenido representación en el
Ayuntamiento, con vistas a lograr
una mayoría estable y que pudiera
gobernar nuestro Municipio con efi-
cacia.

A pesar de los diversos intentos,
no se llegó a ningún acuerdo.

El día 30 de junio se celebró la
sesión extraordinaria de constitu-
ción del nuevo Ayuntamiento en la
que se realizó la elección de Al-
calde.

Efectuada la votación por los Con-
cejales, ninguno de los candidatos
obtuvo la mayoría absoluta, por lo
que debía proclamarse Alcalde a
D. Pedro Mesquida Obrador del
P.D.P., por encabezar la lista más
votada. Así lo hizo el Presidente de
Ia Mesa, y acto seguido el Alcalde
tomó posesión, de acuerdo con la
legislación vigente.

El Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales en su Ar-
tículo 38, da facultades al Alcalde
para que dentro de los 30 días si-
guientes al de la sesión constitutiva
convoque la sesión extraordinaria
del Pleno de la Corporación a fin
de resolver los temas referentes a
Ia Organización y funcionamiento
del Ayuntamiento.

El Alcalde quiso agotar el plazo
que la Ley le concedía, al objeto de
seguir las negociaciones, con el ob-
jetivo, ahora ya, de lograr un go-
bierno de CENTRO DERECHA.
Porque el P.D.P. Felanitx, entiende
que para ser realista y poder fun-
cionar en democracia, debe de exis-
tir un grupo gobernante, controlado
por una oposición. Este hecho vie-
ne dado por el resultado de unas
elecciones.

Del resultado de las elecciones del
10 de junio el P.D.P. saca la siguien-
te conclusión: La voluntad mayori-
taria del pueblo de Felanitx es que
se debería formar un gobierno de
CENTRO - DERECHA. Con los sie-
te Concejales del P.D.P. y los cua-
tro de A.P., este hecho podría darse
perfectamente.

Consecuentes con esta idea, el
P.D.P. entabló nuevas negociaciones
con el partido de A.P.

En una reunión mantenida en el
domicilio de un Concejal de A.P.
pareció que la idea podría cuajar;

Estudi ANDREU MAIMO
Classes de dibuix i pintura - Curs 1987-88

PLACES LIMITADES
Començament de les classes dia 1 de setembre.

Per a inscripcions Tels. 575103 i 580265

pero dos días más tal de, el Alcalde
recibió una nota escrita y con firma
ilegible de la Comisión de Política
Municipal de A.P. Felanitx en la que
se comunicaba que A.P. no podía
aceptar ofertas de pactos bilaterales
A.P.-P.D.P., y que, por tanto, su in-
tención era quedarse en la oposi-
ción.

No obstante, el P.D.P., consecuen-
te con la idea de un gobierno de
CENTRO-DERECHA, llevó al pleno
del día cinco de agosto la propuesta
de creación de Comisiones Informa-
tivas configuradas de la siguiente
forma:

Cinco Comisiones Informativas
presididas por A.P.

Tres Comisiones Informativas
presididas por P.D.P.

En la misma sesión plenaria y a
petición de A.P. el Alcalde renuncia
al voto de calidad cuando se pro-
duzca empate en dichas comisiones.
Por tanto, el P.D.P. siempre estaría
en minoría con respecto al resto de
Ias fuerzas políticas.

En cuanto a la composición de la
Comisión de Gobierno y al nombra-
miento de Tenientes de Alcalde, se
ofrece:

Dos Tenientes de Alcalde para el
P.D.P.

Tres Tenientes de Alcalde para
A.P.

Referente a las Delegaciones de
Alcaldía, la oferta para los Conce-
jales de A.P. era la siguente:

D. Gabriel Mora Vaquer: Sanidad,
Matadero y Mercado.

D. Bartolomé Tejedor Berga: Ha-
cienda.

D." Catalina Picó Pou: Cultura y
Educación.

D. Cristóbal Bennasai Mayol: De-
portes, Juventud y Ferias.

Esta era la oferta del P.D.P. y así
se hizo en la sesión plenaria; oferta
rechazada con los votos de A.P. -
P.S.O.E. y Coloms a la Sala.

El P.D.P., acepta el resultado de
las votaciones que se produzcan,
como Partido Democrático que es,
aunque no entiende el rechazo sis-
temático de una fuerza política de
derechas como A.P. a la formación
de una fuerza de CENTRO DERE-
CHA.

Ante este rechazo, el P.D.P. ha for-
mado un gobierno minoritario que
intentará llevar a cabo una política
de dialogo y de trabajo para bien
de todos los felanigenscs.
.11M111.

VENDO OPTIMIST MADERA muy
buen estado. 17.000 Plas.
In f.: Club Náutico (:c Porto-Colom
o Villa tia tya, Po rto-Co om, junto
a Calipso.



Cuinart
Comunica a sus clientes,y público en

general, que del 7 de julio al 31 de agosto
permanecerá

CERRADO POR LAS TARDES
Horario: de 8 a 14'30 h.
Sábados y domingos de 9 a 13.

Aviso al público
Reunidos los propietarios y legales representantes de
TODOS los talleres de reparación de automóviles
(mecánica, electricidad, chapa y pintOra), acordaron
por unanimidad lo siguiente:

«A partir del día 1 de septiembre del presen-
te año, y al amparo de la legislación vigente,
todas las reparaciones deberán pagarse al
contado, antes de retirar el Vehículo de los
talleres.
Esta norma se aplicará igualmente a las re-
paraciones realizadas con la intervención de
Ias compañías de seguros. En estos casos
los talleres entregarán los documentos ne-
cesarios para que el propiet rio del vehículo
pueda cobrar la reparación 1e la compañía
de seguros».

Todos los reunidos se comprometen á hacer cumplir,
de forma efectiva y puntual el acuerdo antes señala-
do, al tiempo que recuerdan a sus clientes que pue-
den hacer valer sus derechos de acuerdo con la nor-
mativa legal vigente.

Felanitx, julio de 1987.

d'En Miguel HOEseh

VI ANIVEI1SAIII

que va	 d i 16 d . agost, giran només	 22 anvs.

E. P. D.

Els seus pares, germans i altres paren s en recordar als
qui l'estima ven el sise aniversari del seu tra pas, ek fan saber
que di umenge dia 16, s'oferiran els segfirn Is - taragis per l'etern
repòs de la seva a n ima: a les 7 de Phorabai xa lissa a l'esglí, sia
de Sant Alfons, a les 8 a la parròquia de Sant Miguel i iamhé  a
les 8 a la pa rrèquia del Carme de Portocolom.

FELANITX

El sopar i fasta a favor de
113s3ciaci6 E3panyola centra el

CAncer resulta molt concorregut
Dissabte passat i després d'uns

anys d'interrupció, la Junta Local
de l'Associació Espanyola contra el
Cancer organitza una festa-sopar a
la barbacoa «La Ponderosa» per tal
de recaptar fons per l'obra. La res-
posta del públic no pogué esser
millor i el nombre d'assistents so-
brepassa en més d'un centenar les
previssions de l'organització. Des-
prés del sopar —molt ben preparat
per cert pels cuiners de la barba-
coa— es procedí a sortejar una
seixantena d'obsequis donats per
algunes persones i entitats comer-
cials.

Un ball amenitzat per l'orquestra
MACAO posa el colofó adient a una
festa que resulta molt simpàtica i
que palesa l'esperit solidari dels
felanitxers i estiuejants que en
aquesta epoca resideixen a Porto-
colom.

La Junta Local, ens prega que
volguem fer públic el seu agraiment
a tots els que collaboraren. Assis-
tents, entitats comc.srcials i persones
que donaren els obsequis, direcció
de «La Ponderosa», etc.

Quaranta rniiions del Copó do la
ONCE a Felan:tx

Una serie del número que obtin-
gué el premi major en el sorteig
del Cupó de l'Organització Nacional
de Cecs (ONCE), del passat diven-
dres dia 7 d'agost, fou despatxat a
Felanitx pel venedor Sebastià Cal-
dentey. Era el número 93.410 i esta-
va repartit aiximateix entre una
desena de jugadors.

D'aquesta manera, quaranta mi-
lions de pessetes foren repartits
'entre els jugadors afortunats.

Activitats esportives del
Club Nàutic

Dissabte dia 15 d'agost.—A les 11
del mati, primera prova del «IX
Trofeu Portocolom» classe Optimist.
Concentració a les 10 a la dàrsena
esportiva. A les 6 de l'horabaixa, en
Es Riuet(), proves de natació, ex-
clussives per a socis, fills i néts de

. socis. A continuació amollada, d'an-
necs.

Diumenge dia 16 d'agost.—A les
11 del mati, segona prova de «IX
Trofeu Portocolom» classe Optimist.
Concentració a les 10, a la dàrsena
esportiva.

Les aquarel.les de Jaume Parcel
A la portassa de Ca'n Jaume Va-

quer, a Portocolom, en Jaume Por-
cel ens mostra aquests dies l'obra
aquarelhstica que ha realitzat de
l'estiu passat reuneix una
trentena de pintures que evidencien
totd'una la preocupació de l'autor
per a perfeccionar la seva técnica.

En efecte, el primer que obser-
vam és un tractament més laboriós

dels temes, la qual cosa unida al
domini del dibuix, permet uns re-
sultats molt satisfactoris.

Els temes són, naturalment, els
nostres paisatges; el Port, les bar-
ques —elements gairebé insepara-
bles de la nostra rada—, ;
rarons de Felanity.

Es d'agrair aqiu , sti mostra, que

aporta una nota posiliva dins l'am-

bient estitiene, més aviat disp!ieent.

del nostre port.

Concert de piano a cárlec de
Joan Orinialt

Dissabte que ve, dia 22, a les 930
del vespre i dins el programa d'ac-
tes de les festes de Sant Agustí, el
pianista Joan Grimalt, ens oferirà
un concert a l'església de Sant Al-
fons. Aquest pianista, d'ascendència
felanitxera, ja ha actuat anterior-
ment entre nosaltres i precisament
en guardam un record immillorable
de la seva actuació.

El programa esta integrat per
peces de Beethoven, Schubert, Bar-
tok, Schumann, Brahms i Strauss.

Pe , ya «El Topo»
Es convida a tots els simpatit-

zants a la reunió que es farà a Ca
N'Usola, dilluns dia 17, a les 21'30.
Si qualcú no pot assistir-hi, es pot
posar en contacte amb els telefons
581496 i 582433.

Adoració Nocturna
Dimecres dia 19, a les 9'?0 del

vespre, al Convent de Sant Agustí,
hi haura vigilia d'Adoració Noc-
turna.

vida social
NAIXEMENTS

Els esposos Joan Rosselló Barce-
ló i Miqueta Victòria Xamena Gal-
més, han vista alegrada la seva llar
amb el naixement del seu primer
fill, un nin que en el baptisme rebrà
el nom de Jaume Alexandre.

Felicitam als novells pares.

Na M.a Antònia Pascual Sufier,
esposa d'Antoni Barceló Julia, ha
donat feliçment a hum el seu pri-
mer fill, una nina preciosa, que
rebrà el nom de Barbara Marga-
lida.

Rebin els nous pares la nostra
més cordial enhorabona.

Fl DE CARRERA

Ha obtingut la llicenciatura en
Psicologia a la Universitat de Bar-
celona, Na Margalida_ Mas Barceló.

La felicitam.

NOCES DE PLATA
MATRIMONIALS

Dissabte passat, celebraren les
bodes de plata matrimonials, els

l esposos D. Jaume Manresa Mesqui-
da i D.a Francisca Binimelis Vaquen

Amb tal motiu, en companyia dels
seus familiar, assistiren a una Euca-
ristia d'acció de grades a la parró-
quia de Sant Miguel i després, en
el seu domicili, obsequiaren gentil-
ment les seves amistads.
A les moltes felicitarions rebudes

pel matrimoni Manresa - Binimelis,
hi volen afegir la nostra més cordial.

Que per molts anys.

NECROLÓGICA

Dilluns (tia 3 entrega l'anima a
Déu a Felanitx, a l'edat de 84 anys
després de veure's confortat amb
la recepció dels sants sagraments,
D. Andreu Obrador Rigo, de Ca'n
Capbaix6, A.C.S.

Reiteram el nostre condol als
seus fills A n Ion i i Ana Ni., filla polí-
tica Franciscla Mesquida i als altres
familiars.



Gabinete Pediátrico
Carrer d'Es Cal, 17 - Tel. 581197

Comunica que desde el 15 de julio al
30 de agosto, permanecerá CERRADO
los martes y jueves (excepto el 21 de
julio y el 27 de agosto).

C. Socors, 8- Tel. 581348
FELANITX	 (Rar--€11.

INAUGURACION
De las nuevas instalacio-
nes y EXPOSICION el
próximo viernes día 21 de
agosto a las 20'30 h.

ESPERAMOS SU
VISITA

ERCTISI'vlE SUBMERGIT
El trespol irradia

Ia calor i el soroll
de l'aigua perfumada per la teva pell,

gravitalment i continua
permets que l'aigua

s'esmunyi amb una violencia relaxant.
Trenques el compàs rítmic

amb suaus moviments
de les teves mans liquides,

retornant, potser, a una purificació
i llibertat mística.

Dissimulant, contactes
amb les teves mamelles tenses
i mires avergonyida per tots

els racons de la teva soledat fluida.
Tranquilitzada

et concentres amb el crepitar
de l'aigua dolça

dominada per la gravetat.

29-Gener-87
Pere Uguet

1n11.1.11/1••	

Bazar Felanitx Impon
Plaza Pax, 16

OFERTA MES DE AGOSTO

700 PTAS.

1.050	 »

950

300:

3.000 ,

1.150;

1.006:

MAQUINA DE AFEITAR

BINOCULAR

ASPIRADOR DE COCHE

4 CINTAS VIRGENES

ECUALIZADOR

DESPERTADOR

GAFAS DE SOL	 desde

FELANITX

Joan March, guanyador del premi «Ciutat de Felanitx»
le pintura

Llibres

El nostre company i paisà Andreu
Manresa ha tengut una iniciativa
que mereix l'atenció i el reconeixe-
ment del poble mallorquí i amb
mes motiu dels felanitxers. Parlam
de l'edició del llibre intitulat «Joan
Estelrich. Obres essencials», una
edició en la que ha coHaborat la
Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern Balear.

Aquest Hibre recull cinc obres
ben significatives de l'autor fela-
nitxer: «Fènix o l'esperit de la Re-
naixença», «Entre la vida i els
'libres: Leopardi», «Catalunya en-
dins», «Las profecías se cumplen»
i «La falsa Paz», així com altres
tants articles. Al final insereix un
«Itinerari periodístic» i una «Bi-
bliografia essencial» que esdevenen
molt útils per a l'estudi d'aquest
gran humanista.

Abans dels textes d'Estelrich se
reprodueix amb bon criteri la sem-

blanca que en féu Joan Pla a la
serie «Homenots»» i obrint el llibre
hi trobam un treball, a modo de
pròleg, d'Andreu Manresa, en el
qual sota el títol de «Joan Estel-
rich: De Mallorca a Europa» s'acos-
ta amb prou incissió a la personali-
tat i obra de Joan Estelrich. Andreu
Manresa s'ha submergit —no hi ha
dubte— dins l'obra i els testimonis
i records que suren encara d'aquest
felanitxer excepcional i ens ofereix
un retrat molt complet —sens dub-
le el mes complet que s'ha fet fi as
a ia—.

Es important aquest Ililire pel fet
de que les obres d'Estelrich no esta-
ven actualment a l'abast del lector,
però la seva importancia s'acreix
encara mes amb aquest treball com-
pletissim d'Andreu Manresa que es
recolleix a l'exordi.

T. P.

Dimarts passat es reuní el jurat
seleccionador i qualificador del Cer-
tamen de Pintura, Dibuix i Pintura
damunt Paper «Ciutat de Felanitx»,
corresponent a l'actual convocató-
ria. Estava integrat pels senyors se-
güents: Antoni Lucas González, Mi-
guel Pons i Bonet, Jaume Rosselló
Cándido, Daniel Codorniu Aloy i
Miguel V. Sebastián Llambías. Assis-
tí amb la qualitat de secretari, el
que ho es de la Corporació Muni-
cipal Guillem Juan Burguera.

D'entre 89 obres presentades a
concurs se'n seleccionaren quaranta

El propietario d'Es
Fangar agradece

D. Pedro J. Bonnín Armstrong,
quiere agradecer públicamente la
colaboración de cuantos intervinie-
ron en los trabajos de extinción del
incendio registrado los días 11 y 12
del pasado mes de julio y que afec-
tó una zona del predio Es Fangar.
Gracias al coordinado esfuerzo de
estas personas el siniestro no alcan-
zó mayores proporciones y fue so-
focado con relativa brevedad.

Sirva esta nota para dejar públi-
co testimonio de su gratitud

sis.
Els premis foren atorgats de la

forma següent:

Premi «Ciutat de Felanitx», dotat
en 250.000 ptes. per l'Ajuntament
de Felanitx, a l'obra de Joan March,
titulada «Presagi».

Premi dotat per la Caixa de Ba-
lears «Sa Nostra» en 70.000 ptes., a
l'obra d'Amador Magraner titulada
«Bodegó».

Premi dotat en 70.000 ptes. per
la Caixa de Pensions, a l'obra sense
títol de Julián Manzanares.

Agraïment
Una familia de Ca's Concos

vol agrair una carta anónima
rebuda dissabte passat per uns
a mies.

Moltes gracies.

VENDO CASA EN PORTO-COLOM
Con dos viviendas semitermina-
das.
Informes: C. Bellpuig, 21 (tardes).

«Joan Esteirich. Obres essencials» a cura
d'Andreu Manresa



C. Asunción PORTO-COLOM

Se necesita ayudan e
almacén piezasZrecambio

con carnet de 2? y servicio militar
cumplido.

TRABAJO TODO EL A190.

Inf.: Tels. 581984 y 581985

REBAJAS EN

GABRIE E
con grandes descue tos
en vaqueros y vestidos
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C. Plaça, 12 Tel. 581821 FELANITX

Grandes
rebajas
a mitad
de precio

Restos
temporada
Primavera
Verano, 87
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FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,

Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas

• Hoy sábado noche en la bar-
bacoa «LA PONDEROSA» hay UNA
FIESTA POR TODO LO ALTO. Una
cena espectáculo con LA PRESEN-
TACION DEL «IV ENCUENTRO
BALEAR EN ARGENTINA». Habrá
también la ELECCION de «MISS
PONDEROSA», con importantes pre-
mios para las más guapas que se
atrevan a presentarse. Las notas
musicales las pondrán la BANDA
DE MUSICA DE FELANITX, «S'ES-
TOL D'ES GERRICÓ» con típicas
danzas, BALLET CLASICO ESPA-
ÑOL Y FLAMENCO que harán puro
arte sobre el tablao y que cuentan
con las guitarras de Benito y Alicia
Reyna y los bailes de Elena, Paulina
y Miguel. Para acabar la noche,
BAILE con la música sabrosona de
los «MACAO». Vamos, una fiesta
completa que va a mover a un
montón de gente, para asegurarse
mejor reservar mesa, ya saben lo
que pasa después.

• Tengo un programa de las
VERBENAS, y que quieres que te
diga, pues no te digo nada. No sé
quien ha pintado la portada, pero
es bonita.

• Vimos a «LOS INTERMINA-
NABLES» la pasada semana por
Televisión Balear. Después de una

corta entrevista vimos el «play-
back» que habían grabado especial-
mente para esta ocasión, una «ma-
queta» original. Es un grupo que
hace buena música y que tendre-
mos oportunidad de ver en la últi-
ma verbena, el sábado día 29 de
agosto.

• Pasa unos días en PORTO-
COLOM el guionista/director de
cine MANOLO MATJI. Cada ario
nos visita, no falla. El otro día en
televisein no le vimos muy ufano al
hombre, pese a que su película
«LA GUERRA DE LOS LOCOS» ha
tenido una excelente acogida de la
crítica especializada. Parece que
esto de escribir y hacer películas
no es tan rentable como muchos
se imaginan. Manolo un tanto serio
hablaba de dejarlo todo y poner
una tienda. ¡País!

• Escuchamos en R. N. E. de
las islas una entrevista que le hizo
mi amigo MIQUEL CARDELL al
felanitxer COLAU BARCELO miem-
bro de «GREENPEACE». Colau
dejó bien sentado los peligros que
corre el Mediterráneo, que sufre la
contaminación de submarinos nu-
cleares, portaviones que llevan —só-
lo Dios lo sabe— terroríficas armas
capaces de hacer desaparecer una
de nuestras islas de un sólo impac-
to... Ni siquiera los gobernantes de
nuestro país saben de que va la
historia. España es simplemente
una colonia de U.S.A.

• Hoy sábado por la tarde PRE-
SENTACION de la S. D. CA'S CON-
COS en su campo de fútbol «ES
CAVALLER». No cabe duda de que
tiene intenciones de hacer un buen
papel en 2. a regional este año. De
momento ha empezado a hacer las
cosas bien y ha fichado como en-
trenador al conocidísimo MIQUEL
VILAR

• Y volvamos a hablar del
IV ENCUENTRO BALEAR EN AR-

GENTINA. Para esta ocasión se
visitarán RIO DE JANEIRO, las fa-
mosas cataratas de IGUAZU —don-
de se rodó parte de «La misión»—,
BUENOS AIRES, MENDOZA y
¡cómo no! SAN PEDRO.

• Estuvimos invitados a la inau-
guración del «HARLEM JAll» allá
en CALA D'OR, en el «Port Petit»
(Cala Llonga). Un magnífico local
que goza de una espléndida terraza.
Música en vivo, estos días ha habi-
do «Brasilian jazz» a cargo del
grupo «SAMAMBIA» (hoy último
día), que hace una música conta-
giosa que te hace despegar los pies
del suelo y flotar a ritmo de samba
«fetén». Los dueños son felanitxers
y les deseamos mucho éxito en esta
atrevida iniciativa.

Por otra parte aquella urbaniza-
ción es una maravlla, se ha edifica-
do con ética y buen gusto. Al re-
vés que en' PORTO-COLOM, donde
unas monstruosas edificaciones,
muchas sin un ápice de estética,
dan auténtica pena. Un requiem
para el ex-nostro port. Se lo han
cargado, así de sencillo.

• VIDEOCLUB. — «LA GRAN
PELEA» (2). Director: Buddy van

Horn. Int rpretes: Clint Eastwood,
Sandra L ke. Duración: III minu-
tos. Edita Warner Home Video.
Genero: Aventuras. Producción:
1983. SIN PSIS: Emoc:onante pe-

lícula de enturas. El clásico jaleo
de un co bate de boxeo, la diver-
sión y una excelente música son los
ingredient que aseguran el éxito

de esta m ravillosa película.
COMEN ARIO: En este filme,

Eastwood, su principal protagonis-
ta junto a Sandra Locke, muestra
su tenacidad, humor y vulnerabili-
dad creando un personaje inmensa-
mente entretenido para un público
de todas Jas gdades.

JORDI GAVINA

EllA 110111)A «Mereury»
ungehorg 1gn ilion».
distancia.
: EN ESTA ADMON.

ET PER A I.LOGAII a
oin du rant el mes de
o d'octubre a ¡n'IN'.
tiesta Ad mi nistració.   

Eléctrica SIERRA
NECESITA:

-Oficial 1.a o 2.a carnet 2.a y S.M. cumplido (Abs-
tenerse inexpertos).

-Aprendiz
Inf.: C. Nurio Sans, 23 - Tel. 582146     

Boutique PALME AS
Comunica a sus clientes y público en

genera! que desde el 1 de agosto efectúa

GRANDES REBAJAS
;`(..

Acic., en calzado y confección 

..;
31 de Marzo, 10	 Tel. 581513	 FELANITX

1..:NDO
20 HP «
Mando a

INFORME

TEN(; XAI
Po rto-Co
seiembre
Inf. en a(
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Phis saharauis a Felanfix

NOMBRAMIENTOS
lía sido designado Ecónomo de

A 1 ar -6 e! que, hasta ahora, era Rec-
tor del Convento de San Agustín,
Rdo. D. Bartolomé Bennásar.

Para substituirle como Rector y
Vicario «in cápite» de Son Valls ha
sido nombrado el Rdo. D. Pedro
Xanzena.
FIESTA DE SAN CAYETANO

Fué organizada por la Comunidad
de PP. Tcatinos.

Día 6 de Julio, solemnes Comple-
tas oficiando el P. Riera. Al final,
hubo bendición del agua de San Ca-
yetano. Momento después, fué que-
mada la tradicional rueda de artifi-
cio «del Dimoni».

Día 7, Fiesta del Santo, a las 7'30
Misa de Comunión. Por la tarde, a
las 8'30, solemne Misa Mayor, ofi-
ciando el Sr. Cura Arcipreste Re-
hassa 11 con asistencia de nuestras
Autoridades civiles, La Capella Tea-
tina prestó brillantez a dichos actos.

Momentos después, fue iluminada
la calle Hospicio, en donde la Ban-
da de Música dió un concierto, fina-
lizando los actos con la quema de
un Castillo de Fuegos Artificiales.

CICLISMO

Nuestro paisano el excelente cro-
nista de ciclismo «Sprint», nos ofre-
cía esta información deportiva:

El miércoles, 8 de agosto, en el
Velódromo del Tirador, se celebra-
ron los Campeonatos de Esparza
Iras moto.

La prueba se redujo a una dispu-
ta entre tres paisanos nuestros,
puesto que los . tres únicos corredo-
res participantes fueron los Herma-
nos Timoner y Sebastián Adrover,
que ahora quiere probar suerte en
Ia especialidad del rodillo.

La victoria fué para Guillermo
Timoner 1 , el tiempo empleado en
cubrir los 75 kms. fué I hora, 12
minutos, 2 segundos, 4/5.

Este título es el 22 que consigue
Timoner: 10 tras moto comercial, 4
tras moto Stayer, 4 de Velocidad,
3 de Persecución y uno de Fondo
en Pista.

Además tiene en su haber 3 títu-
los mundiales tras moto.

Esperemos confiados, que este
año Guillermo consiga el cuarto Tí-
tulo Mundial en Milán.
PRECIOS

Que regirán en el mercado duran-
te el presente mes de Agosto:
Lomo a 75 pesetas kilo
Magro 60
Costillas

con carne 38 >>

Vent resca 40
Caretas 20
Lenguas 32
Llomillos 65
Hígado 32
Costillas
sin carne 26 >>

Riñones 40
Pies 10
Botifarrones 44

D'ALLAVORS

FUTBOL

El Felanitx demstró,
una vez mis, su
gran calidad
Calvia, 3 - Felanitx, 2

Partido amistoso jugado el pasa-
do sábado en aquella rira villa, en
plan de devolución de visita.

El Felanitx dominó ampliamente
durante la 1.» parte, superando en
todo 1 equipo anfitrión en la se-
gunda. Fiol realizó muchos cambios,
y esto se notó. El gol de la victoria
local se materializaría en el último
minuto. Antes el «colegiado» dio
claras muestras de caserismo, pitó
dos penaltis contra los merengues,
uno lo fallaron, pero dejó de san-
cionar uno clarísimo en el área de
los sustos del club calvianense.

El Felanitx alineó prácticamente
a todos sus hombres, a excepción
de M. Barceló, que todavía no se
ha incorporado después de su grave
lesión, si bien se halla dispuesto a
saltar al terreno de juego en cual-
quier momento y su recuperación
es ya un hecho.

Los goles felanitxers fueron mar-
cados por Veny Y V. Alzamora.

Hoy sábado día 15, se juega un
amistoso en S'ALQUERIA BLANCA,
frente al equipo titular de esta villa.

ANGEL

EL COSO

Obscurs, no curts!
Obscurs!

Quin desastre dissabte passat a
l'article informatiu de les activitats

de EL COSO programades per al
dia de Sant Agustí! El dimonió

Murphy en va fer de les seves i va
canviar paraules. Els calçons que

han de dur els «koseros» el dia de
la festa han de ser obscurs! Ente-
sos? Obscurs! I no curts. Bé, si hi

ha alguna persona convençuda de
la bellesa de les seves extremitats

inferiors pot posar-se uns calçons,

a més d'obscurs, curts.

Efectivament, també hi ha la pos-
sibilitat de venir sense calçons.

La indirecció

¡OPORTUNIDAD!
URGE TRASPASO TIENDA DE
COMESTIBLES en Porto-Colom.
Razones familiares. Pleno funcio-
na in ien to.

INFORMES: EN ESTA ADMON.
n••n•nn••11.	

VENDO GAMMA' AVIA cabina gran-
de PM-A. Precio 390.000 ptas.
lar; Tel. 581605 ((le 8 a 14'30).

NECESITO CHICA para cuidar
n mo.
Inf.: Son Pinar, 62

Dia 27 d'aquest mes visitaran la
vila el grup de 15 nins provinents
dels camps de refugiats de la R.A.S.D.
--REPUBLICA ARABE SAHARAUI
DEMOCRÁTICA— de Tinduf, al
Sud-Oest d'Argelia. Aquests nins i
nines de 8 a 12 anys acompanyats
de dos monitors fan una estada de
tot el mes a les nostres Illes, que
ha estat organitzada arran de la
visita d'un grup de mallorquins als
camps de Tinduf convidats pel
Front Polisari. Ha estat posible grà-
cies a les subvencions del Govern
Autònom, el Consell Insular de
Menorca, La Caixa, l'Ajuntament de
Ciutat i la recentment constituida
Associació d'Amics del Poble Saha-
raui de les Illes Balears.

Els camps de refugiats de la
R.A.S.D. se varen organitzar l'any
75 dins el territori argelí i sota la
protecció del govern d'aquest pais,
després de la venda del seu terri-
tori —el Sahara Occidental— per
part dels colonitzadors espanyols a
Marroc i Mauritania. Molts recor-
dam la tristament famosa «marxa
verde» a on el poble saharaui va
esser brutalment agredit pels inva-
sors; molts de saharauis moriren i
altres es varen veure obligats a un
exili forçbs, mentre començava la
guerra per la recuperació i el retorn
a la seva terra, que 12 anys després
encara dura.

Mentre el Front Polisari lluita
amb les armes, als camps de refu-
giats se mantén parallelament la
lluita per la recuperació i consoli-
dació de tot un poble.

Els camps estan situats a «La
Jamada», la zona més àrida del de-
sert del Sahara, un lloc inhòspit i

de difícils condicions d'habitabilitat.
Depenen de l'ajuda internacional
per sobreviure —principalment I'Alt
Comisariat d'ajuda a refugiats de
Ia ONU i els comités d'ajuda inter-
nacionals—.

Malgrat les dures condicions, es
impresionant conèixer el que ha
aconseguit el poble saharaui durant
aquests dotze anys d'exili, l'orga-
nització político-administrativa, so-
cial, sanitaria i educativa és admi-
rable.

Dóna peu a reflexionar l'observa-
ció dc la realitat d'un poble que
amb molts pocs mitjans ha estat
capaç d'aconseguir cubrir qiialitati-
vament les necessitats de tot el
poble.

Les temperatures als camps de
Tinduf durant els mesos d'estiu són
extremes i les possibilitats que te-
nen els nins saharauis de sortir
durant les seves vacances escolars
són escasses, per això l'estada a les
nostres Illes durant el mes d'agost
es un fet molt important per aquests
nins saharauis. Esperam que la co-
neixença d'un habitat molt diferent
i el conviure amb la gent de les
Illes els hi suposi una grata expe-
riència.

Estaran a Mallorca i Menorca a
distints albergs i campaments juve-
nils. Seran rebuts a molts de pobles
de les dues Illes, entre ells Felanitx.

Des d'aquí clemanam la collabora-
ció de tots els felanitxers per tal de
preparar per a ells una grata rebu-
da del nostre poble.

FELANITXERS AMICS
DEL POBLE SAHARAUI
Agost/87

o

Sábados por la mañana abierto
MOTOR FELANITX, C.B.

SERVICIO OFICIAL

Alonso Rodríguez, 5 - Tel. 580331 - FELANITX



GABINET DE PSICOLOGIA
Llicenciat Bernal Calafat

• Fracas escolar
• Transtorns de conducta
• Orientació psicopedagbgica
• Problemes d'expressió del llenguatge
• Problemes de lectura i escritura

CONCERTAR HORA: TEL. 58 22 33

C/. Costa Llobera, 32, ler. B 	FELANITX

SE VICIO
VACACIONES

RENAULT

El servicio Renault de Felanitx y
Calonge le acompaña n su viaje
Este es el Servicio Renault que le garantiza unas excelentes va-
caciones:

- Un numeroso equipo de talleres móvil s, en contacto con
masde 1.400 puntos de la Red Renault, le prestan asistencia
técnica en las principales rutas de Espatia.
A lo largo de más de 10.000 Kms. de ca reteras.
Sábados, domingos y festivos, del 27 de junio al 30 de
agosto.
También en las festividades de Navidad Semana Santa.
Cualquiera que sea la marca del vehícu o que usted posea,
Renault le ayudará.
Aunque sea de otro país.
Con mecánicos especializados en interve
Totalmente gratuito.
Sólo se factura n las piezas nuevas, en
sarjas.

Concesionario

FCO. MANRESA
FELANITX - CALONGE

Tel. 657763 (Servicio urgencias
sábados y domingos)

ciones de urgencia.

caso de ser nece-

B
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¡robada de ball popular a Tilorta
Dia 1 d'agost la joventut de la

Tercera Edat de S'Horta, amb el de-
sig de retornar els vells costums al
poble, va organitzar una trobada de
jotes i mateixes a la que hi parti-
ciparen balladors de Manacor, Fe-
lanitx, Ca's Concos, Alqueria Blan-
ca, Calonge, Es Llombards, Santa-
nyí i Campos. El grup animador de
la vetlada fou l'Agrupació Llunera
de Manacor.

A mitjan vetlada i gràcies a la col-
laboració de l'Ajuntament de Fela-
nitx i el Banc de Credit Balear, s'o-
feri als assistents coca amb verdura
a volar i vinet, amb la qual cosa la
festa va reprendre de debe) i dura
fins a les dues de la matinada.

El president de l'Associació de la
Tercera Edat de S'Horta, En Marc
Adrover i Amengual, va obsequiar
amb una xocolatada amb ensalma-
da als sonadors i a la colla d'espec-
tadors que duien més bona marxa,
Ia qual fou illustrada per un jubilatp
de bon humor, amb la glosa se-
gent:

JA Ill TOHNAM ESSElt

Sr. Director:

Pareix que torna començar la
temporada de basket, almenys pel
Sr. Pere Mayol, més conegut per
«Cabaneta». Referida a aquesta per-
sona es aquesta carta, que agrairia
publicassiu.

Fa uns quants dies estava amb
cinc amics fent un partidet de
basket a una sola zona, després de
sortir de la feina, per així espaiar-
nos un poc. Quan arriba el senyor
mencionat anteriorment, sense dir
paraula, va fer començar a correr
les seves jugadores de part a part
de la pista, no conformant-se amb
Ia gran part de pista que li deixa-
vem lliure; la nostra actitud fou
llevarnos d'enmig per no ser atro-
pellats, per no fer mal a les jovene-
tes en cas de que es produís alguna
colisió.

I nosaltres ens demanam: Po-
drem jugar a basket a la pista «mu-
nicipal», o al contrari, com passa
cada any, la pista es tornara priva-
da i serem trest defora pel senyor
anomenat?

Bdsketballaire

Agraïment
La familia Obrador-Albonsda-
vant les nombroses manifesta-
cions de condol rebudes amb
motiu de la mort d'Andreu
Obrador Higo i en la impossi-
bilitat de correspondre-les a
totes personalment, ho Volen
fer per mitjà d'aquesta nota.

A tots, moltes gracies. ,

El dia primer d'agost
a les deu de sa vetlada,
se va fer una ballada
pes jubilats des contorn.
Entre coques i cocons
foren una centenada,
xocolata i ensalmada
hi hagué pes sonadors
I un bon grup d'espectadors
que engrossaven sa rotlada
i més tard sa petacada
que va ser sa gran putada
que no sé com contar-lio,
empenguent, fent es coió
i es llençol no s'estirava.

Fou una festa molt simpàtica i
animada, per la qual volem felicitar
als grups de la tercera edat que hi
participaren. Que continuin amb
aquesta iFlusió i que l'any qui ve es
pugui repetir la bauxa.

-

Alianza Popiaar•••
(Ve de la pagina 1)

PSOE i AP.
El darrer punt de l'ordre del dia

es referia a les ressolucions de l'Al-
caldia en materia de nombraments
cle tinents de batle, membres de la
Comissió de Govern i delegacions
de l'alcaldia. El portaveu del PDP
dona a conèixer un decret del Batle
signat el 3 d'agost pel qual la Co-
missió de Govern quedava integra-
da com hem dit abans, amb mem-
bres d'AP i el PDP. Aquí el portaveu
d'AP Gabriel Mora llegí un comuni-
cat en el qual es rebutjava l'oferta
del Baile. Amb paraules incissives,
el grup d'AP feia la consideració de
que si el PDP hagués tengut la ma-
joria absoluta no els hagués fet una
oferta tan generosa, ja que en els
quatre darrers anys havien exercit
d'una manera dictatorial i antide-
mocràtica el govern municipal, sen-
se comptar per res amb els altres
grups politics. Dona compte d'un
escrit presentat al Batle per AP el
dissabte abans, en el qual, arran
de les intencions manifestades per
aquell en aquest sentit, ells no
acceptaven compartir el govern
amb el PDP. G. Mora recrimina
l'actitud obcecada del Batle de no
fer cas de les seves advertències
signant el decret. I manifestà que si
no el retirava ells presentarien la
dimissió dels càrrecs, cosa que fe-
ren per escrit un cop que el Batle
aixeca la sessió d'una manera un
poc apressada.

Així les coses i per informacions
comprovades posteriorment, sabem
que el grup del PDP ha decidit de
formar la Comissió de Govern amb
membres propis i es proposa gover-
nar en minoria.

Certament, les coses han canviat
a l'Ajuntament. Ara es planteja l'in-
terrogant de com i quan es podrà
encarrilar la gestió municipal que
esta enrocada desde gairebé abans
de les eleccions.

PROFESORE DE EGB.
DA CLASES DE REPASO de
EGB.731atematicas 1. 0 de BLIP y
Matenuiticas y Física y Química 1. 0

FP. durante todo el ano. •
141: C. Danzeto,	 - Tel. 582110




