
Teieciu
OMEN 	 C petrZ,

Any Lt:S.ANT J044"N 04240

Núm. 2594

Medalla
«Ciutat de Felanitx»          LLANIT Dissable 23 d'abril

de 1988

Preu: 60 Ptes.

Setmanari ct interessos locals
Director: Bartomeu A. Pou Jaume
Redacció i Administració: C. Major, 25 Tel. 580160 

Dipòsit Legal, P.M. 351-1959
Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» - FELANITYL

Ei Priaveu th (‹Colems a la Sala»
oxpisat de la plenkia la rodella

Es lamentable comprovar quin es
el concepte que es té de la demo-
cracia a l'Ajuntament i el que costa
d'admetre el paper ineludible que
ha d'exercir l'oposició. I per desgra-
cia aquesta circumstancia no es
privativa del nostre Ajuntament,
sinó que la podem comprovar dià-
riament tant a nivell de Comunitat
Autònoma com a nivell d'Estat i
assumida amb la mateixa contumà-
cia tant per partits de dreta com
per partits d'esquerra. La temptació
d'abusar del poder pels qui el de-
tenten i de menysprear sistemàtica-
ment qualsevol intervenció de l'opo-
sició es el nostre pa de cada dia.

RESULTATS
Juvenils femenines:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 29
SANTA MARIA, 	 36
Juvenils masculins:
J. CAPCVAUTOC. GRIMALT, 	 78
SANTANYI, 	 49
Sèniors femenines:
PINK, 	 40
J. CAPCVAUTOC. GRIMALT, 	 41

COMENTARI
La definitiva proclamació de l'e-

quip senior femení com a Campió
de Mallorca es la nota destacada de
Ia jornada. També el gran triomf
dels juvenils que s'anotaren una
convincent victòria contra els rivals
veins de Santanyí. I, finalment, un
altre partit perdut per la minima
per l'equip juvenil femení.

En mig d'una gran expectació, les
SENIORS FEMENINES no jugaren
el partit aplaçat contra el Santa Mel-
nica, previst pel dijous dia 14. Arri-
baren l'equip visitant i l'anotador,
però no es presenta. l'arbitre. Es fe-
ren unes gestions per tal de lograr
que en vingués un altre (de Llucma-
jor). Una hora més tard del comen-
çament previst, el Santa Mònica de-
cidi anar-se'n en el mateix moment
en que arribava el Sr. Avalos, arbi-
tre d'emergència a qui no correspo-
nia l'encontre. Per tant, el Comité
de Competició haurà de resoldre se-
gons el que anotà el collegiat a
l'acta.

Afortunadament, el diumenge, les
seniors pogueren veneer a la dificil

I això, en el fons, es una simple
qüestió de manca de respecte. Tot-
horn creu posseir l'exclussiva de la
veritat, no hi ha niés «credo» que el
que cadascú professa i amb el man-
tell d'aquesta «fe» tarada de naixen-
ça, es cobreixen tot un caramull
d'irregularitats administratives que
fan feretat. Deim que això, en el
fons, es una qüestió de respecte,
perquè es molt dificil, per no dir
impossible, que una irregularitat
administrativa, un simple favoritis-
me, no lesioni directament o indi-
recta els interessos d'un altre.

(Passa a la pàgina 7)

pista del Pink i ara ja no necessiten
els punts del partit del Santa Meo-
nica. Al final del trepidant partit hi
havia un sol puntet de diferencia,
encara que en alguns moments es
disposa de fins a 13 a favor. Al des-
cans s'hi havia arribat amb un 18-27,
però amb les jugadores molt casti-
gades per les faltes.

A l'espera del que passara en el
partit pendent, hem de felicitar a
tots els qui formen l'equip per
aquest exit treballat al llarg de tota
la temporada.

Les JUVENILS no pogueren do-
blegar el Santa Maria, cosa que es-
tigueren a punt de lograr durant 35
minuts. Per() el tros darrer del par-
tit (5 minuts) torna ser molt nega-
tiu (parcial de 0-10, de 29-26 i 29-36).
En el resultat definitiu, aquests 7
punts són una diferencia massa gros-
sa vista la igualtat durant tot el par-
tit i l'excellent lluita de les locals,
encara que, de totes maneres, faltà
també la bona punteria.

L'equip JUVENIL MASCULI en
aquesta ocasió no ens va fer passar
gens de pena, sinó tot el contrari.
Agafaren la batuta del partit i no
l'amollaren en cap moment. En el
minut 11 l'encontre estava senten-
ciat (25-10). L'entrenador, Jaume Bi-
nimelis, pogué moure la banqueta a
fi de fer jugar la totalitat de la plan-
tilla sense que el rendiment minvas.
Els juvenils del Joan Capó demos-
traren esser uns bons especialistes
en els enfrontaments contra el San-
tanyí. A la primera fase de la Riga

Ia primera targeta vermeila
Quan dijous de la setmana passa-

da, a l'Ajuntament, el Batle va ex-
pulsar un «Colom» i, com a conse-
qüència, tota l'oposició en bloc i el
públic assistent abandonaren el lo-
cal, la regidora senyora Picó, del
grup d'A.P., va prendre la paraula
per dir, amb molt bon sentit, que
hem arribat a un punt de crispació
que no beneficia gens la marxa del
consistori. La regidora va acabar
propugnant un diàleg entre tots els
grups per arribar a una entesa.

Observem que la seva intervenció,
feta per cert sense demanar la pa-
raula, si be no va determinar cap
amonestació ni manco una expulsió,
realment va esser acollida amb mol-
ta fredor. Tanta que, fins i tot el re-
gidor cristia. senyor Bonet, va dir
que no creia en aquesta classe de
diàleg perquè ja n'havien intentat
un i «no hi va haver sinceritat». Se-
gons el regidor Bonet els membres
de l'oposició es varen dedicar a re-
treure «coses d'enrera». La senyora
Picó, però, va insistir que almanco
calia intentar-ho.

Be. Començam per dir que la po-

La Llar de la Tercera Edat de
l'INSERSO du a terme una aporta-
ció valuosissima pel coneixement i
divulgació de la producció biblio-
gràfica de tota la comarca de mig-
jorn. Aquesta mostra que sera
inaugurada avui horabaixa a les 7
a la Casa Municipal de Cultura, es

ja havien fet un dels seus millors
partits, on també es dona la coinci-
dencia d'una sensacional actuació de
Tòfol Fontanet que habitualment
destaca en defensa, però que en
aquesta ocasió també trobà el camí
de la cistella de manera fàcil i anota
25 punts, sense intervenir tots els
minuts.

AQUESTA JORNADA
Serà l'última jornada de la tem-

porada en que podrem disfrutar de
dos partits seguits en el Camp d'Es-
ports. Jugaran les juvenils contra
Llucmajor i els juniors davant La
Salle.

Els juvenils masculins s'hauran de
desplaçar a Arta per jugar contra el
Vialsa, equip ben classificat i que
comença molt fort la lligueta final.

LARRY CISTELLES

sició del senyor Bonet ens sembla
ingenua perquè cau dins la seva prò-
pia trampa. Mirau: no hi ha ningú
que se molesti si li retreuen coses
d'enrera, si allò que li retreuen es
bo. Provau de retreure a En Gui-
llem Timoner, que va guanyar per
sis vegades el campionat mundial dc
ciclisme, i veureu com no se moles-
tara gens. I no es més que un exem-
ple entre mil. Si el senyor Bonet,
molesta que li retreguin «coses d'en-
rera» es purament perquè fins i tot
ell considera que aquestes coses són
impresentables.

Com a observadors atents de la
marxa de l'Ajuntament, hem de con-
venir que a la Sala se fa indispensa-
ble un cop de timó. Durant vuit
anys, al Consitori, s'hi han comes
errors molt greus de conseqüències
imprevisibles i no hi hem d'insistir
perquè els hem anat denunciant a
tots. Ben prest farà un any que sc
celebraren les darreres eleccions i
de resultes esperàvem un replanteja-
ment, un canvi d'estil, una rectifi-
cació, com li voldreu dir. I consta-
tam que no sols no hi ha hagut res

(Passa a la pew. 10)

només una part de la tasca que s'ha
proposat l'entitat, la de mostrar al
públic una part —no seria possible
d'exhibir-ho tot— de la producció
editorial de les poblacions d'Alque-
ria Blanca, Calonge, Campos, Ca's
Concos, Felanitx, Llombards, Lluc-
major, Porreres, Portocolom, San-
tanyí, Ses Salines i S'Horta. Pere)
es que hi ha un altre caire que
encara es més interessant que l'ex-
posició, per quant assolirà un ca-
racter més exhaustiu. Ens referim
a l'edició d'un catàleg que recolleixi
tota la producció de llibres i opus-
cles editats fins ara, el qual per la
seva laboriositat no podrà ser pre-
sentat en la data de l'exposició.

Vertadarament es una bona apor-
tació la que farà la Llar amb motiu
del dia del llibre.

Recordam que la inauguració d'a-
questa mostra sera a les 7 del cap-
vespre i junt a les nostres autoritats
es quasi segur que hi assistiran
Directora d'INSERSO i el President
Gabriel Cafiellas.

Mn. Xamena presentará la mostra
i N'Onofre Vaguer sobre el llibre a
Mallorca en el segle XVI.

.ronvarzaw,a-sh. a-wommoreerunce-me.t.annya,cez, 	 1r a

BASQUET

Les Sniors, campions de Mallorca!
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La Mostra BibliogrAfica de la Comarca de Migjorn



SANTORAL
Diu. 24 St. Fidel
Dill. 25 St. Marc
Dim. 26 St. Isidor
Dim. 27 M. de Déu Montserrat
Dij. 28 St. Pere Chanel
Div. 29 Sta. Caterina de Sena
Dis. 30 St. Pius V

LLUNA
Lluna pl2na dia 1

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx • Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes
diumenges), 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 19 h.

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

Felanitx - Portocolom: A les
7, 9, 14,15 j 17,30 h. Diumenges,
a les 7, 9, 12,30 1 17,30 h.

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

Felanitx • Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 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

APCYrECARIES DE TORN
Dissabte
D iumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

TELEFONS D'INTERS
Ajuntament: Oficines i Polida
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funerària Felanitx

580448-581144
FunerAria Lesever 	 582450

Ambulàncies
581715 - 580051 - 580080

Servei mèdic d'urgències 580254
Gulirdla Civil	 580090
Bombers 	 581717

Gayh-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger

Ticoulat
Francesc Piña
Gaytt-Melis

FELANITX
Setraanari d'interessos locals

5rigLy
PREU DE SUBSCRIPCIO

Semestral: 	 1.500 ptes.
Semestral a fora: 1.650 ptes.

Partiohr cambiaria piso en
Palma or apartamento en
Porto-Colom.

Contactar en teléfono 466640 (tardes)

Restaurante Pizzeria

BLANCO Y NEGRO
Más que una pizzeria en

pleno corazón de
PORTO CARI

Cala Llonga
CALA D'OR

mateu Barceló Odroveiv-

(Gero)

va morir a Felanitx, el dia 18 d'abril, de 1988, a l'edat de 76 anys, havent rebut
els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

Al cel sia

La seva esposa Anita Tuduri; fills Sebastià i Antoni; filles politiques Angelica Vogt i Catalina
Uguet; néts Mateu Eduard, Davit, Anita i Miguel Angel; germana Maria, germà politic Joan Bennh-
sar; nebots, cosins i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva ànima a Déu.

Casa mortuòria: Son Pinar, 90 (Ca'n Mateu Gero)
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FELANITX

Ajuntament
de Felanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA

COMISION DE GOBIERNO

La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 28, tomó los siguientes
acuerdos, con asistencia de todos
sus miembros, a excepción del Sr.
Alcalde que se encontraba de viaje:

Se aprobó por unanimidad el acta
de la sesión anterior.

Se estimó el recurso interpuesto
por los Regidores del grupo muni-
cipal «Perquè som joves, Coloms a
la Sala», contra el acuerdo de la Co-

misión de Gobierno señalando las
fiestas locales.

Se accedió a la solicitud de la Co-
misón de Salers interesando la uti-
lización de la Casa Municipal de
Cultura, el Parque Municipal de La
Torre o los bajos del Mercado Mu-
nicipal y pago por el Ayuntamiento
de un «berenar de freixura».

Se autorizó a los siguientes par-
ticulares para la apertura de zanjas
en la vía pública: a D. Bernardo
Mestre Sagrera y a D. Francisco Ca-
rrillo Sanblás.

Se concedieron dos nuevos plazos
para terminación de obras autoriza-
das.

Se denegó la licencia de obras so-
licitada por D. Raimundo Muelas
Obrador de construcción de un ga-

raje en parcela de su propiedad sita
en la calle Gavina de Porto Colom,
por no reunir la parcela la condición
de solar.

Se concedió licencia a D. Jeróni-
mo Obrador Mir. para adicionar una
viivenda a la ya existente en la par-
cela rústica 253-254 del Polígono 32
de Felanitx, con una tasa de 21.736
pesetas.

Se concedió licencia a D. Miguel
Vidal Rigo para adicionar una vi-
vienda a un edificio ya existente en
la parcela 113 del Polígono 47, con
una tasa de 33.979 pesetas.

Se concedió licencia a D. José En-
rique Solano Ocama para construir
un edificio de viviendas en solar _nú-_
mero 30 de la Urbanización Cala
Marçal, con una tasa de 325.305 pe-
setas.

Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares: a
D.a Margarita Nadal Muntaner, a
D. Bartolomé Bordoy Rosselló, a
D. Antonio Adrover Nicolau, a D.a

Margarita Mestre Vaguer, a D.a Mar-
garita Valls Miró, a D. Rafael Alonso
Caballero, a D.a Catalina Mas Mai-
mó, a D. Sebastian Barceló Soler y
a D. Juan Prohens Bordoy y otros.

Se dio cuenta de las resoluciones
adoptadas por la Alcaldía durante
los últimos siete días.

Se asesoró al Sr. Alcalde en asun-
tos de su competencia.

Felanitx, a 30 de marzo de 1988.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,

Cosme Oliver Monserrat

NECESITO OPERARIO con conoci-
miento mecánica y con carnet de
conducir.

NECESITO CHICO-A que sepa in-
glés y conocimientos de alemán.

Inf.: Tel. 581577

VENDO FUERABORDA «Mercury»
20 HP «Tungeborg Ignition».
Mando a distancia,

INFORMES: EN ESTA ADMON.

EMPRESA UBICADA EN CALA
D'OR, necesita un jardinero y un
piscinero.
Inf.: Tel. 657274 de 15 a 20 h.
Sr. Obrador



Bodega de Febnitx Sdad. Coop. Ltda.
ASSEMBLEA GENERAL INFORMATIVA

Es convoca tots els socis a l'Assemblea General Informativa,
que se celebrarà el diumenge dia 24 d'abril, a les 10 del mati,
a la Casa Municipal de Cultura sota el següent ordre del dia:

L—Lectura i aprovació de l'acta.
2.—Informe gestió i general Cooperativa.
3.—Precs i respostes.

Felanitx, 12 d'abril de 1988.
El Conseil Rector

HARLEM JAll
Música en viu cada vespre amb

HARLEM JAll BAND
Cala d'Or Port Petit

Servei de Restaurant

Cafeteria Restaurante «ES LLEVANT»
Vía Argentina, 15 - Tel. 582361

MENÚ DEL DIA
SERVICIO A LA CARTA

Tapas variadas, bocadillos, pollos asados
Abierto todos los días

Restaurant BON PORT
OBERRT TOT L'ANY

C. Pizarro cantonada Churruca - Tel. 575174 	 Porto Colom

FECANITX

Lisesia la della -I
Resulta difícil tractar d'un tema

quan els principis basics en que s'ha
d'assentar la discussió se troben
afectats de prejudicis, entenent per
prejudici no sols una idea precon-
cebuda i gratuïta, sinó, de més a
mes, professada i defensada amb ca-
parrudesa i obcecació.

El tema de la dona es un dels
mes típics d'aixe, que dic. Si teniu
ocasió d'escoltar una conversa en
que se toqui la qüestió de la inferio-
ritat de la dona respecte de l'home,
ho comprovareu i, de passada, ten-
dreu una mostra dels extrems on
pot arribar l'estupidesa humana.

Jo no som sociòleg, i per tant no
estic en condicions d'explicar-ne les
causes, però el fet existeix: si pres-
cindim de certes cultures molt allu-
nyades de la nostra, la societat s'ha
presentat organitzada de tal manera
que els dos sexes tenen assignat ca-
dascun un paper particular, ben di-

ferents un de l'altre. I la diferència
descansa sobre un principi basic de
superioritat de l'home sobre la dona.

No perdre temps tractant de con-
vèncer ningú sobre el particular. Els
qui creuen que tal superioritat es
real no se convenceran del contrari
per molts d'arguments que jo po-
gués retreure. Ho creuen per fe, i
amb aquesta fe volen viure i morir.

He de dir, de tota manera, que jo
també m'hi he equivocat, i he hagut
de mudar de parer. En certes èpo-
ques de la vida, he arribat a sospi-
tar si la dona era no inferior, sinó
superior a l'home, en segons quines
qualitats morals i aptituds. Havia
aribat a pensar que la dona tenia
més capacitat d'amor, d'altruisme,
de tendresa, més intuïció, i que re-
sultava més apta per a la puericul-
tura, l'ensenyança de pàrvuls, la in-
fermeria, certs treballs manuals,
etc. Ara mi'nclín a creure que, si

qualque vegada ha semblat que les
dones posseïen aquelles predisposi-
cions en grau més elevat es simple-
ment perquè, d'ençà que neixen, ja
les condicionen perquè les poten-
ciïn; -mentre que els homes, si dona-
ven mostra de posseir-les, han estat,
fins fa poc, objecte de reprovacions
socials que els obligaven a reprimir-
les o ofegar-les. Curiosament, el mas-
clisme ha perjudicat també els ho-
mes.

Cree ben possible que, sense
aquests condicionaments, hi podria
haver homes que sortissen excel-
lents puericultors, pedagogs, infer-
mers i aptes per a menar una casa
ben endreçada i resoldre els even-
tuals problemes domestics; i també
(i això es niés importnnt enrara)
els homes són capaços de tendresa,
de fidelitat, de generositat, d'abne-
gació, etc.

En certs aspectes que no depenen
de l'educació sinó de la naturalesa,
sí que hi ha diferencies entre els se-
xes: es evident que la dona té un
paper més important que l'home en
la reproducció. L'home nomes pot
procrear; la dona, a més de pro-
crear, es l'única que pot gestar, pa-
rir i alletar (almanco de moment).
La superioritat física de l'home es,
en canvi, escassa: sembla que l'or-
ganisme masculí es més ben dotat
per a certs esforços físics; per exem-
ple, com que té una caixa toràcica
més voluminosa, resulta més idoni
per a tocar la trompeta, i alguns al-
tres instruments de buf. I poca cosa
més.

ek.
Els temps actuals ho confirmen.

Quan la dona ha provat d'exercir
qualque activitat de les que abans
li eren vedades, se n'ha sortit igual
de bd (o de malament) que l'home, i
si abans manejava l'agulla, avui ma-
neja l'ordinador. No ha sorgit, es
cert, un Louis Armstrong femení, i
per ventura no en sortira cap, per la
raó apuntada, però això no té gens
d'importància.

La setmana que ve tractarem del
paper que la dona ha tengut dins
l'Església. Per avui, només comple-
taré l'article amb una referência bi-
bliogràfica: Philippe LECARME,
L'Eglise (et l'etat) contre la femme?
L'Epi, París, 1968. Conté unes obser-
vacions molt encertades sobre la
marginació de la dona; per?) no en
puc assumir totalment el contingut.
En efecte, l'autor (catòlic, supès)
vol demostrar que els textos bíblics,
especialment els de Sant Pau, no són
anti-feministes, sinó més aviat el con-
trari. Jo no tenc la preparació ne-
cessaria per a sebre què pensava
realment Sant Pau, ni els altres au-
tors dels llibres que componen la
Bíblia; però es innegable que aques-
ta, tal com la llegim avui en les tra-
duccions corrents (autoritzades),
conté passatges clarament anti-femi-
nistes. Si també ho es en conjunt,
no es fàcil de dir, tenint en compte
Ia seva extensió i la diversitat de
llibres que la componen ( diferents
en èpoques, autors, generes i estils).
La impressió global que en tree es
de patent anti-feminisme. La practi-
ca de l'Església em confirma en
aquesta impresisó, com m'hi confir-
ma l'escàs poder de convícció dels
arguments que aporta Ph. Lecarme
per negar-ho.

El darrer dels laies

La canv3 de!
Arageis

A la meva :Oeta nou-nada

No plorinyis, dorm, somnia
Marieta dolç amor
i gaudeix la saboria
d'un bell somni encisador.

Petitona dorm tranquilla
que al costat del bres hi seu
ta mareta que vigila
amorosa el somni teu.

Eixa nit el cel te bada
els seus blaus obrint els vels
i la llum feta boirada
plovisqueja blancs estels.

Quan la llum del cel s'esflora
angelets prenen el vol
i davallen tots alhora
envoltant el teu bressol.

Tots els angels te rodegen
i acoblats formen un cor,
amb veus dolces te salmegen
tot pulsant ses lires d'or.

Que ets de bella Marieta
adormida dins el bres!
Com te mira ta mareta
que ni gosa dar-te un bes.

Joan Maitnd

Abril de 1988

Agraiment
La familia Barceló—Tuduri

davant les nombroses - mani-
festacions de condol rebudes
amb motiu de la mort de
Mateu Barceló Adrover i en la
impossibilitat de correspon-
dre-les a totes personalment,
ho vol fer per mitjà d'aquesta
nota. 	 YIL

A tots, mottes graefes:•:-

ALQUILO PISO en Porto-ColOm, 4
habitaciones. Amueblado. Mese,s
de verano.

Informes: Pça. Mn. Cosme Bauçá, 1.
Tel. 581198

SE NECESITA PERSONAL de 18
22 arios, con nociones de Inglés y
carnet de conducir, para zona
Cala d'Or.
MECANICO MOTOS.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

BUSCAMOS PROFESOR/A, para
dar clases en Alemán, 2 o 3 veces
a la semana, a una niña de 9
arios. Del 9 de mayo al 25 de
julio. Y un profesor de MUSICA,.
para piano y violín.

Informes: Tel. 580658

ALQUILO APARTAMENTO en Por-
to-Colom para los meses de julio
y agosto.

Informes: Tel. 280269

VENDO LLAÜT de madera 30 Pal-
mos, motor Solé, Perkins 45 HP.
muy buen estado, a toda prueba
Extras.
Inf.: Tels. 582477 - 575376



VIAJES hf1FtX TOURS 
C. Major, 28—Tel. 582400-582113

Excursión al:
CASINO

Nuevo Espectáculo Primavera
SABADO 30 DE ABRIL

Autobús, cena, entrada espectáculo y entrada sala de juegos.
INSCRIPCIONES hasta el dia 28.
INFORMES, Tels. 582400 y 582113. 

Restaurante MARBLAU
CA'N NORBERTO

ESPECIALIDAD EN CARNES
Y PESCADOS FRESCOS

Se hacen paellas para llevar

Avda. Cala Marçal
	

Tel. 575915 	 PORTO-COLOM     

SALON DE BELLEZA

MARI CARMEN
Invita al público en general a la

INAUGURACION de su nuevo local, que
tendrá lugar el día 30 de abril, a las 8
de la tarde.

Esperamos su visita  

PLAÇA D'ESPANYA, 7 bajos 	 TEL. 581664 

FELANITX

Festa popular organitzada pels
yens del carrer d'En Peat

Els veinats del carrer d'En Pelat
se despenjaren la setmana passada
amb l'anunci d'un ball popular pel
dissabte a vespre, al bell .mig del
carrer, en cl tram comprés entre
els carrers de Ses Eres i Santueri.

La gent no es féu pregar i a l'hora
de eumençar allô estava de gum en
gom. S'havia enrarmllat el carrer
i damunt un cntarimat el conjunt
«Esclafits i castanyetes» d'Artà
donava de debt) a jotes, boleros i
mateixes, i la gent, balla que te
balla. I no hi mancà la jovenalla
que amb la seva agilitat aguantà
falaguera tota la vetllada.

Els veinats no s'aturaren de re-
partir obsequisos, bunyols, coca,
oreianes i begudes i no vos dic si
hi aria polenta la festa.

Alternaren amb el conjunt ani-
mador alguns sonadors d'aquí i En
Roberto Taddei ens portà les can-
çons de l'Argentina.

La vetllada no pogué ser més
simpàtica i la resposta de la gent
gairebé insuperable.

Vet ad una iniciativa que mereix
la millor consideració. Això és una
manera autèntica de fer poble per
la qual volem manifestar la nostra
simpatia més entusiasta.
' Tarit de bò que l'exemple s'acreixi.

.11.4, concert de piano a càrrec
(13 Joan Moll

Recordam als nostres lectors que
• -41ernit diumenge, a les 19'30, a l'es-
glésia de Sant Alfons, el pianista
Joan Moll oferirà un concert que
forma part del programa d'activi-
tats culturals previst per la Llar de
is Tercera Edat per aquest mes
d'abril.

No cal recalcar la categoria
d'aquest pianista. Tots tenim pre-
sent les nombroses actuacions que
ha tengut a Felanitx i la manera
suggestiva que té de presentar les
seves interpretacions.

La Llar de la Tercera Edat, des
d'aquestes planes convida totes les
persones interessades a aquest con-
cert.

La XII Setmana de Música
El diumenge dia 1 de maig s'ini-

ciarà la Setmana de Música, dotze-
na edició.

Enguany s'introdueix una variant
n quant a la seva durada, ja que
ls concerts s'han programat d'una

;orma més espaiada.
Aixi doncs, en contes de concen-

' rar-se dins un espai de vuit dies,
ls vuit concerts es repartiran dins
quinze dies.

Vos oferim un avanç del progra-
na:
Diumenge dia 1, concert de la

3anda de Música de Felanitx.
Dimarts 3, «Trio Valencia* inte-

rat per Perfecto Garcia Chornet
piano), Vladimir Michev (violi) i

Maria Mircheva (violoncel).

Dijous 5, Vetllada musical Juvenil
(joves felaniters).

Dissabte 7, Capella Oratoriana.
Diumenge 8, Recital líric a càrrec

de Francisca Cuart (soprano) i
Ignaci Furió (piano).

Dimarts 10, Vetllada Musical Ju-
venil (joves felanitxers).

Divendres 13, concert de viola i
piano a càrrec de Lluís Oliver
i Margalida Furió.

I Diumenge 15, Orquesta de Cam-
bra «Els Solistes de Mallorca».

Tots els concerts se celebraran a
les 9'30 del vespre a l'església de
Sant Alfons, manco el primer, que
sera a l'església parroquial.

El patrocini d'aquesta setmana és
a càrrec de l'Ajuntament de Fela-
nitx, el Consell Insular de Mallorca
i la Conselleria d'Educació i Cultura
del Govern Balear.

La vaga de professors de centres
estatals

Continua la vaga de professors
de centres estatals d'E.G.B., Batxi-
llerat i Formació Professional que
s'inicia el mes passat amb quatre
jornades d'inactivitat docent repar-
tides en dues torigades.

A l'hora de redactar aquesta nota
no s'havia arribat a cap entesa
entre els sindicats de l'ensenyament
i l'Administració i el dijous de la
setmana passada se repetí l'atur de
les classes.

Aquesta setmana foren altre cop
dues les jornades d'inactivitat, el
dimarts i el dimecres i, de no solu-
cionar-se el conflicte per a la pro-
pera setmana s'anuncien tres dies
de vaga.

L'index d'incidència de la vaga en
els centres estatals del terme ha
estat molt elevat, car la inactivitat
docent ha estat gairebé total els
dies assenyalats.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
TALLER DE CUINA.—Dimarts dia

26, a les 17 h. amb Na Margalida
Mulet.

TALLER DE CERÀMICA.—Dime-
cres, dia 27, de 16 a 18 hores.

GIMNÀSTICA.—Dimecres dia 27
i divendres dia 29, a les 18'15
hores.

Confraria de Sant Agusti
Les persones interessades en fer-

se vesta de penitent d'aquesta con-
fraria poden acudir al carrer Jau-
me I, 24, Tel. 583015.

vida social
DE VIATGE

Sorti cap a Florencia per tal d'as-
sistir a un congrès d'Histaria Na
Maria del Carme Rosselló Pons.

NAIXEMENT
A Palma, la llar dels esposos

I Maria V. Maim() Vaguer i Joan
Melia Mora, s'ha vista alegrada amb
el naixement del seu primer fill,
una nina preciosa, que en el baptis-
me rebrà el nom de Maria.

Enhorabona als novells pares.
BODA

Dissabte passat horabaixa, al san-
tuari de Sant Salvador, s'uniren en
matrimoni els joves Cosme Pou
Mestre i Francisca Nicolau Mesqui-
da. Beneí l'enllaç Mn. Pere Xamena,
vicari de la parròquia.

Apadrinaren els nuvis els pares
respectius, D. Miguel Pou Mayol i
D.a Sebastiana Mestre Mesquida;
D. Gabriel Nicolau Adrover i
D.a Magdalena Mcsquida Adrover.

Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi el seu germa Pere, el seu
oncle Antoni Mestre, el seu cosí
Francesc Lluís Riera Mestre, Pere
Sansti Puigserver, José Manuel Pug-
naire Luengo i Miguel Angel For-
teza Artigues; per la nuvia ho feren
Francisca Nicolau Barceló, Margali-
da i Josep Lluís Morey Mesquida,
Catalina Massutí Monserrat, Isabel

Adrover Borday i Mercê Garrido
Torres.

Un cop acabada la cerimònia, els
convidats es reuniren en un sopar
que fou servit a la barbacoa «La
Ponderosa*.

Enviam la nostra més cordial fe-
licitació als novells esposos.

Semi() Religiosa
ESGLÉSIA DE ST. ALFONS
FESTA DE LA MARE DE DË.0

DEL PERPETU SOCORS

Avid dissabte, al santuari de
Consolació de Sant Joan, a les 17 h.
cant de Vespres a la Mare de Déu
i seguidament Eucaristia, presidida
per Mn. Gabriel Ferriol, Rector
d'aquella parròquia.
Dern't diumenge, festa de la Verge

del Perpetu Socors, a les 5 de
l'horabaixa, exposició del Santíssim
i torn de vetles.

A les 6'30 Rosari, acte de consa-
gració i reserva. A les 7 missa con-
celebrada, presidida pel P. Ambrias
Cots, C.R. qui dira la homilia. Can-
tara la Capella Teatina.

informació local



FUNERARIA
LESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE
C. N'Alou 0. 10 	 — bajos — FELANITX

	
Tel. 582450
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Perfume "MAXIN'S" oara Sri.
Colonia "BLEU MARINE"'Pera .

caballero.
-

De PIERRE CARDIN DE PARIS,
con mis de 1000
muestras obsequio
para todos los
asistentes'y la
rifa de 4tabulo-%
sos lotes de las
mismas marcas.

Col a bo.r 	 PERFUMERIA,. Si,RER
Bosch, 27 Telf: 5,1394 ---MANACOR

, Mayor,034 mir: 	L., NITX
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Nicolás Forteza con Mallorca
al fondo

El paisaje es una creación del ro-
inanticismo: la corriente filosófica
de J.J. Rousseau, de un lado, y la
derrota del mundo épico francés en
Sedan tendrán, como fruto, la lla-
mada «Escuela de Barbizón». Se
queda el pintor desnudo y al aire
fibre. Se diría que el hombre, fati-
gado por la pugna de los hombres,
vuelve sus ojos a la naturaleza.

Pues bien, en esa etapa románti-
ca se descubre, literariamente, ei
paisaje de Mallorca. La populariza
una obra malhumorada y reticente:
«Un invierno en Mallorca» de Geor-
ge Sand, donde la escritora narra
su experiencia mallorquina en Vall-
demossa junto al músico del roman-
ticismo, Chopin. Sin embargo, para
que aparezca la interpretación artís-
tica de ese paisaje habrá que espe-
rar el fenómeno «impresionista». El
q impresionismo», al descansar su
sistemática en la mezcla óptica y en

teoría de Chevreul, posibilita el
protagonismo de la luz cambiante
sobre la línea inmóvil. Mallorca sur-
ge, entonces, *como temática pictó-
flea excepcional.

No vamos a caer en la tentación
de diseñar la historia del paisajis-
mo mallorquín; apuntamos, sin em-
bargo, por las fechas en las que se
mueven, a dos precursores, ambos
de Palma, Antonio Ribas Oliver
(1845-1911) y Antonio Fuster (1853-
1902) con el que penetra en la isla
la pintura romántica española ya
que, discípulo de la «Escuela de
San Fernando», logró trenzar amis-
tad con Carlos de Haes, Federico
de Madrazo, Beruete y Rosales. Por
eso cuando llegan a Mallorca car-
gados de sus bártulos pictóricos, el
enorme Joaquim Mir y el extraordi-
nario Santiago Rusiziol, el paisaje
mallorquín estaba creado.

Si bien la isla balear acogió, gene-
rosamente, a centenares de pintores
desembarcados de otras geografías
—los cuales terminaron enamorán-
dose de ella— (recordemos al belga
William Degouve de Nancques, al
argentino Francisco Bernareggi, el
barcelonés Anglada Camarasa o su
continuador en la «Cscena pollenti-
na», el bonaerense Tito Cottadini),
eran los pintores nacidos en Ma-
llorca los que mejor supieron
asumir su paisaje. «El verdadero
artista —nos dejó escrito Ortega y
Gasset— es aquel que establece un
permanente dialogo con su propia
tierra, con su entorno. Hay que

vivir la realidad viva de un paisaje
para poder llevarlo a la tela y que
nos transmita su espíritu desde la
fugacidad de unas imágenes.

Entre esos pintores autóctonos se
encuentra, sin duda, Nicolas Forte-
za. Nacido en Felanitx, en 1918, y
perteneciente a una familia de sani-
tarios (su padre fue famoso medi-
co), se vio inclinado a escoger como
carrera profesional la de farmecéu-
tico. Con ello abandonó su inicial
vocación —de niño pintaba inge-

nuas escenografías teatrales y, más
tarde, en la adolescencia, se sintió
atraído por el jazz actuando como
batería en la orquesta «The Ro-
yal»—. Precisó madurar para rom-
per con todo lo alcanzado y dedi-
carse, de pleno, al arriesgado oficio
de pintor.

Abrir los ojos a la luz de Felanitx
es ya un condicionante. Tierra agra-
ria —su producción vitivinícola fue
famosa en el mundo hasta que
sufrió el terrible golpe, como todo
el viñedo catalán, de la filoxera—
se acurruca, la ciudad, entre una
fina geografía montañosa y se abre,
a lá marea, por la hermosa «cala
Farrera». Por otra parte, el espacio,
aunque breve, asumió en el siglo

XIX una fuerte corriente cultural;
Felanitx disfrutó de la segunda
imprenta de Mallorca. Imprimió
uno de los augurales órganos de
opinión balear, «El Felanigense•
(1833). La facilidad de las comuni-
caciones con Palma, le permitierom
un más ancho respiro. •

Nicolas Fortcza, mallorquin de
pro, irá a plantearse y resolver uno
de los más graves problemas de
todo artista que se enfrente con el
tema insular: el de la luz. Luz mac
luz genera sombras: los luminosos
dioses de Grecia cegaban a aluéllos
quienes querían perder. • Nicolas
Forteza se lanzó, desde el primer
instante, a interpretar el fenómen9

(Continua en la pig. 6)

LO MA S IELLO ES RESISTIR
Esta es la gaina GROSFILLEX Boutique.
Muebles bellos, atractivos. Pero su mayor belleza es su resistencia.
Los muebles de jardin GROSHLLEX son sólidos, inalterables

al sol y al agua, resistentes al paso del tiempo.
Muebles de jardin GROSFILLEX.

Lo más hello
es resistir.

«MOBLES MONSERRAT»
DISTRIBUIDOR PARA FELANITX

Talc 580549 Ida.
Paseo R. Argentina, 24 - B.	 580846 Part.Grosfillex

MUEBLES DE JARDIN



Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente las 24 horas

Consúltenos. Precios económicos
C. Sa Liana, 15 - Tel. 580-148 y 1. Volta, 167 -Te1.581144 FELANITX

Pescados ANGELA
C. Santa Maria, 25 - Tel. 575782

Comunica a sus clientes que ya rige e
horario de verano:

Mañanas de 9 a 1.
Tardes de 5 a 8.
Domingo y lunes, solamente abierto por la mañana.

No olvide que en pescado fresco y
mariscos, PESCADOS ANGELA
en Porto-Colom,

FELANITX

Nicolás Forteza...
(Viene de la página 5)

lumínico pero sin olvidar a la línea
que define y fija a las cosas. De ahí
que sus cuadro se salvaran del Deli-
gro de quedarse en mero chisporro-
teo, en fuegos de artificio, en pólvo-
ra, en salvas. Arraigado en Mallorca,
viviendo y respirando la isla, nos la
revelará en su verdadera dimensión
de dentro a fuera, sin deformar su
paisaje ni primar imágenes en exce-
so subjetivas. Puede que encontre-
mos lienzos de Nicolás Forteza
demasiado idealizados, pero jamás
desvía en ellos la exacta correlación
entre lo vivo y lo pintado.

Algunos grandes pintores (recor-
demos el caso de Tarrassó) pinta-
ron a Mallorca dentro del marco de
un decorativismo que llevaba más
allá los intentos del inolvidable
Anglada Camarasa. Nicolás Forteza
quiso, siempre, quedarse en el en-
torno de su Mallorca, tanto agraria

como marinera, sin que el diálogo
del paisaje y sus pinceles se in-
terrumpiese. En el fondo lo deco-
rativo (recordemos al « Modernis-
mo») propende a la melancolía; es
un arte de crisis. Lo que caracte-
riza a la pintura de Nicolás Forteza
es, precisamente, lo contrario; el
suyo es un arte vitalista, una invi-
tación al optimismo. Junto a sus
paisajes uno se siente bien, respira
mejor, nos envían una brisa oxige-
nante a los pulmones. El veterano
farmacéutico nos prepara, como
artista, un concentrado vitamínico.
Ultimamente Forteza ha expuesto
en Hannover, París, Estocolmo,
Londres y Granville. A veces se
inclinó a captar imágenes interna-
cionales. Pero siempre vuelve a
plantar su caballete frente a su
Mallorca natalicia. Recordemos que
el «postimpresionismo», donde se
mueve su obra, fue una corriente

que encabezaron tres grandes perso-
nalidades: Cezánne, Van Gogh, Gau-
guin. Los tres se exilaron de la
ruidosa capital de Francia para
realizarse lejos; Cezánne, en Aix-
Provence; Van Gogh, en Arles; Gau-
guin en los trópicos, primero en
Martinica y luego en Tahiti.

«Si nuestra vida está enferma
—escribía Gauguin a Strindberg, el
escritor amigo de Mund— nuestro
arte también tiene que estarlo. Y
sólo podemos devolverles la salud
empezando de nuevo, como niños
o como salvajes».

Nicolás Forteza, varón equilibra-
do y nada extremista, no necesitó
tomar el camino del exilio; lo que
otros muchos buscaban fuera de la
capital del Sena él lo tenía al alcan-
ce de la mano, en la Mallorca fami-

liar. Son las raíces («els arrels»)
que determina la posición frente h
un paisaje, como descubriera, a lit
sombra del Pirineo, el gran Costa
i Llobera, «i sent fons arrels al cos
de la gran serra». Ajustar las tintas,
degradar los tonos, «pas le coulei ,
rien que la nuance» —señalaba Patri
Verlaine en un soneto famoso—.,
ésa ha sido la aventura de Nicoliit
Forteza. Ha pintado la tierra fértil,
salteada de grises olivos o de níveo*'
almendros. La mar azulosa espu-
meada en el oro de las calas mallot-
quinas. Viajó hacia sí mismo, guts,
es una manera positiva y luminostt
de ejercer los placeres del viajero,
sobre todo, cuando se tiene un pin-
cel entre los dedos.

Por Rafael Manzano •

Restaurante MALLORCA
Paseo Ramón LluII, 21 - Tel 581631 - FELANITX

Especialidad en platos
típicos mallorquines.

SERVICIO A LA CARTA EN GENERAL
MENU DEL DIA 	 Pruebe la zarzuela

Los domingos menú especial.
Servimos comidas a domicilio. 

411■111.            

ELECTRO-FRED
F. Contreras

restaurant marisqueria 
CALA D'OR

Para esta temporada y en su

10.0 ANIVERSARIO
desde el día 29 de Abril (noche), les ofrecemos nuestra

Nueva carta de alta cocina y repostería
En los fogones el gran Chef Vasco JAVIER SOBRON

con su equipo de Cocineros.
Reserve su mesa al n.° 657083

Lct
(Mantenemos nuestra Carta de Mariscos y Precios)

. .tz,,INttt_ ..c+)..-‹ Ct. __t--1Z‘..ti,CNt.t

Empresa Autorizada pot el M. de
l. N.°2ñ?

Instalaciones eléctricas e
in
Pararrayos y Alarmas.

Reparación en general de:
Cámaras frigoriticas, vitrinas.

conservadoras , refrigeradores
de leche.

Aire acondicionado.
—Servicio permanente.

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

Necesito aprendiz electricista
URGENTEI

SE ALQUILAN 2 LOCALES CO-
MERCIALES con cámaras frigori-
ficas, en Porto-Colom.

Informes: Tels. 657467 y 575286

ALQUILO SILLAS plegables
Inf.: 'rel. 580495



Fontanería Hons. Repiso, C.D.
Instalaciones sanitarias - Calefacción

Piscinas - Gas butano y propano
Servicio reparaciones

C. Cavall Mari, s-n - Tel. 575012 - Porto-Colom

Club Náutico Porto-Colom
Necesitamos marinero por temporada

Informes en las oficinas del Club.
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La Banda de Música a Pedralba (Valência) El portaveu de «Coloms a la...
El divendres dia 15 dematí, la

plaça de Sa Font presentava una
animació inusitada. trem els com-
ponents i acompanyants de la Ban-
da de Música de Felanitx que par-
tíem cap a Valencia.

En Bernat O Ricart amb les se-
ves cOmeres, enregistrava la partida
i el Batle Cosme Oliver ens encorat-
java i desitjava bon viatge.

El vaixell «Ciudad de Salamanca»
enfilava cap a les 12 les aigües de
la badia palmesana. La travessia fou
deliciossa, amb mar tranquilla i bon
sol. A les 9 del vespre atracàrem al
moll de Valencia, ja ens esperaven
i tot seguit partirem cap a la po-
blació.

A Pedralba, poblet agrícola de la
serrania valenciana, on ja no es
parla el valencià per ser el seus
pobladors procedents de l'antic reg-
ne d'Aragó, ens reberen com sols els
valencians saben fer, amb coets i
traques, ens serviren un sopar de
benvinguda i ens acomodaren.

El dissabte, visitàrem la població
de Llíria, distant de Pedralba uns
12 quilòmetres. A la Ciutat de la
música visitàrem els locals de les
Bandes Unió Musical (que fins i tot
compta amb una escola d'E.G.B.
gestionada per la Junta de la Ban-
da) i la Banda Primitiva; ens mos-
traren els locals d'assaig, l'Escola
de música i els respectius teatres.

Al migdia i altra vegada a Pedral-
ba dinàrem als locals de la Sociedad
La Popular preparat i servit per
músics i dones de músics de la
Banda de Pedralba. L'horabaixa vi-
sitàrem la Bodega Cooperativa de
vins, el riu Túria, que passa per la
població i altres paratges de prou
interés. Més tard al Teatre de la
Sociedad asatjhrem les dues bandes.

El vespre, cap allà les onze,
s'inicià el moment culminant de la
visita, el Concert. Després de la
presentació, el President de la Ban-
da de Felanitx Joan Oliver dirigí
unes paraules d'agraïment per les
atencions rebudes i explicà els mo-
tius de la visita. D. Felipe Manchón
Gomis, el nostre director, marcà el
primer compàs del que sens dubte
serà un dels millors concerts que
oferesqui la Banda. Amb sentiment,
posant tot el que de músics tenim,
interpretàrem el Pasdoble «Pepita
Garcia» de Manchón, «A Bach Cele-
bration» de Bach, «Moment for
Morricone» de Mey-Morricone i «Un
día en Viena» de Suppe. Els aplau-
diments foren grandiosos i ens
emocionaren de veritat.

A la mitja part es feren els inter-
canvis de records. Per la nostra
part un plat de ceràmica amb
l'escut de Felanitx, ells entregaren

un plat també de cerámica amb la
inscripció «La Sdad. Musical "La
Popular" de Pedralba a la Banda de
Música de Felanitx. Abril 1988».

Acabà el concert amb la magis-
tral actuació de la Banda de Pedral-
ba, sota la direcció de D. Jose San
Antonio Velert.

El diumenge dematí visitàrem la
fàbrica de ceràmica de la població,
que dóna treball a més de 70 per-
sones, i a més dels productes aca-
bats en mostraren el procés de
producció.

A les 12 les dues bandes iniciaren
un cercavila que acabà a l'Ajunta-
ment. Ens rebé el Batle de Pedralba
i s'intercanviaren obsequis per la
Banda i el nostre Ajuntament, que
fou representat pels regidors Mi-

guel Adrover i Joan Monserrat.
Acabà l'acte amb la interpretació
conjunta del pasdoble «Felanitx» i
de l'Himne a Pedralba.

Continua el cercavila fins al local
de la Sociedad i al sò les notes del
segon himne valencià, el de tots
conegut pasdoble «Valencia», s'im-
posà a la nostra Bandera una cinta
commemorativa de la visita.

Tot seguit es serví un dinar de
germanor, al que assistiren les
autoritats locals i el President de la
Federació Regional de Bandes de
Música de Valencia, que dirigí unes
paraules d'encoratjament als mú-
sics mallorquins. El convidàrem a
visitar-nos i a ajudar-nos a dur en-
davant l'afició a les Bandes aquí a
Mallorca.

Ja el dilluns, arribada l'hora del
que creiem el comiat, les cares
eren tristes, les llàgrimes brotaven.
En poc més de dos dies havíem fet
amics, ens havíem divertit i els dies
es varen fer curts. Pert) no era el
vertader comiat.

Tenfem prevista pel dilluns una
excursió a l'Albufera, on ens peset-
jArem en barca. Després del dinar
ens desplaçàrem a Valencia capital,
visitant diferents Rocs d'interès.

Cap allà les deu del vespre i ja
al moll, preparats per embarcar,
verem arribar Pedralba. Altra vega-
da es repetiren les escenes del matí,
promeses de visitar-nos prest, pro-
meses de que hi tornaríem. Coets
altra vegada.

Una gent senzilla, festosa i sana,
que es desferen de cas per fer-nos
agradable la nostra estada.

El dimarts dematí, amb cara
d'haver fet nit a la mar, arribàvem
al nostre benvolgut i estimat Fela-
nitx, qualcú amollà un coet que
tancà el viatge. Un viatge que recor-
darem sempre els que hem tengut
Ia sort de viure-lo.
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(Ve de la p();ina I)
El nostre Ajuntament arrossega

l'herència d'uns anys de gestió molt
poc afortunada. Se n'ha parlat prou
d'això. Els pactes subterranis, la
deserció dels deures més elementals
de control i una imprevissió gaire-
be total, són els trets negatius que
detecta l'anàlisi més simple dels
darrers anys de gestió.

Amb aquests antecedents no es
honest adoptar certes actituds, al-
trament caldria assumir una volun-
tat ferma de canvi i una intenció
decidida de clarificació.

L'afer de dijous de a setmana
passada a l'Ajuntament, l'expulsió
d'un regidor del grup «Coloms a la
Sala» per part del Batle a la plena-
ria extraordinària, en les circums-
tàncies que es féu, es un fet preo-
cupant. Des de fa algun temps
l'alcaldia ha intentat retallar les
intervencions dels regidors de l'opo-
sició durant les plenàries i això ha
portat les coses a un camp de tensió
que creim que no beneficia ningú.
Per altra banda també són objecte
d'un tractament restrictiu les objec-
cions que han de reflexar-se a les
actes, la qual cosa, darrerament, ha
motivat la negativa de tota l'oposi-
ció de refrendar aquestes actes. Així
les coses, la crispació apareix sovint
al llarg de les plenàries en perjudici
del seu normal desenvolupament.
Inclús el Secretari fou presa d'a-
quest ambient a la sessió passada
i cregué necessari de fer algunes
puntualitzacions —en un to certa-
ment irritat— entorn a la seva
missió específica, així com a la seva
responsabilitat respecte del funcio-
nariat.

Només es discutia el segon punt,
referent a l'aprovació de cinc avant-
projectes per tal d'inclourel's en el
Pla d'Obres i Serveis del CIM i
arran d'unes comparances que féu
Tomeu Obrador entorn a la celeri-
tat amb que s'havia duit l'assump-
te, al costat de la lentitud -en que
se feia la delimitació del stil urbà,
quan es produí l'afer. El Batle
considerà que el retreure la qüestió
de les normes subsidiàries era sor-
tir-se'n del tema i ordenà un parell
de vegades a l'interlocutor que es
cenyís estrictament a l'assumpte

dels avantprojectes. T. Obrador pre-
cisà que feia el retret per tal de
contrastar dos processos adminis-
tratius conduits de - forma molt
distinta. Davant la insistência del
regidor dels Coloms, el Batle
ordenà que sortís i aquell digué que
l'anassin a treure els municipals.
C. Oliver marià que constOs en acta
i T. Obrador i Maria Obrador sorti-
ren de la sala. També abandonaren
llurs escons els regidors Socialistes
i la totalitat del públic abandonà la
sala.

La regidora d'AP Catalina Picó
fou l'única que manifestà la seva
preocupació pel que acabava de
passar, tot dient que s'havia arribat
a un punt de crispació molt fort i
que era necessari que tots els grups
maldassin de superar la situació,
cosa que ja havia proposat feia
algun temps i no s'havia aconseguit
res. Pep Bonet comentà que es
feren unes reunions amb aquest
propòsit pert) que no havien anat
be pel fet de retreure coses
d'enrera.

A partir d'aquest moment conti-
nuà la sessió i s'anaren aprovant
gairebé tots els punts per unanimi-
tat —se retiraren els de seguretat
ciutadana i contracta d'un celador
d'obres perquè s'inclouen a la ple-
nària demanada per l'oposició con-
cedida per dia 11 de maig—. Val a
dir que molts d'ells eren de pur
tràmit.

Esmentem per la seva importàn-
cia els avantprojectes que s'aprova-
ren i que es proposen per a incloure
en el Pla d'Obres i Serveis del CIM:
Rehabilitació de l'antic escokador
amb un pressupost de 23.800.000
ptes. i del local del Gurugú per
16.810.000 ptes., remodelaeió de leas
places de St. Jaume i del Comerç
de Porto-Colom per uns pressupos-
tos de 21.60.000 i 5.600.000 ptes.
respectivament i remodelació i am-
pliació del Parc Municipal amb un
pressupost de 27.500.000 ptes.

SE ALQUILAN 2 LOCALES CO-
MERCIALES con cámaras frigori-
ficas, en Porto-Colom.

Informes: Tels. 657467 y 575286

HELADERIA Y CHOCOLATERIA
MAR BLAU

PORTO-COLOM
BAFLES — BOCADILLOS — «PA AMB OLI» — HELADOS

TARTAS — CHOCOLATE CON NATA
REFRESCOS Y BEBIDAS

Dirección Silvestre Pérez
C. Cala Marçal



 

Se necessita auxiliar administrativa
Informació: Tel. 575658 (Dimarts hora-
baixa, de 5 a 7)              

Fontanería Artigues
ANTONIO ARTIGUES FLORIT  

Instalaciones sanitarias
Calefacción
Instaladores autorizados
butano
Calefacción suelo radiante

Placas solares
Piscinas
Riego por aspersión
Grupos presión y bombas
agua en general  

C/. Castellet, 13 - Tel. 581542 FELANITX         

cine princip 11
Tel. 580111

Viernes 22, sábado 23, a las 9'30 noche y domingo 24 desde las 3
SCHWARZENEGGER en su última y gran película. La estrenamos en
Felanitx al mismo tiempo que en los mejores cines de Palma.

Perseguido y Apunta dispara y corre
Risa a tope. Dos policías con mucho ci.chondeo.

Viernes 29, sábado 30 a las 9'30 noche y domingo 1 desde las 3
El gran éxito español, premiado con grandes galardones en Francia.

EL LUTE y KAMIKAZE
PROXIMOS ESTRENOS: «LA SEÑORA» y «JOVENES OCULTOS»

FELANITX
(MEOW 	 110,1C"-BMINIMIN 

Comunicat d'Aliança Popular de Felank

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• El pasado viernes en el
a RTE. BONO» tuvo lugar la brillan-
te PRESENTACION DEL EQUIPO
«OPEL» de ATLETISMO. Un total
de veinticinco atletas componen la
plantilla. Al frente estaba el máxi-
mo responsable de la firma MI-
QUEL JULIA, el secretario PACO
ALGABA etc... Este nuevo equipo
cuenta en sus filas con tan destaca-
dos corredores como SEBASTIA
ADROVER, flamante CAMPEON de
BALEARES de VETERANOS, título
conquistado en el último «Marathón
Playa de Palma», VICTORIA MAR-
T/NEZ, JUAN TUR, ANGEL AMO-
RES...

Al final de la espléndida cena
hubo xampany y se brindaron por
futuros éxitos del equipo. Estuvo
presente el President (le hi C. &Es-
ports del CIM, ANDREU RIERA
quien comunicó para mayor satis-
facción de todos, que había otorga-
do una subvención y que no sería
la última que recibiría este año el
«Club Opel de Atletismo». Una can-
tidad que cae como agua de mayo
y que será soporte para los ambi-
ciosos proyectos que hay in mente.

• Los jugadores del MONTUYRI
cuando salían con euforia de los
vestuarios del C.D. FELANITX tras
su sonada voctoria se quedaron pas-
maos... Mudos, cuando vieron que
en la sala de Juntas había todos los
jugadores y directivos felanitxers
¡celebrando! ¿la derrota? Lo cierto
es que había dulces, exquisiteces y
xampany, reinando cierta alegria en
todos los perdedores... Algún juga-
dor visitante comentó: «... Si hay
xampany cuando pierden, qué será
cuando ganan...».

• El pasado jueves había previs-
ta UNA ASAMBLEA DEL C.D. FE-
LANITX a la que se encareció la
asistencia a socios, simpatizantes y
aficionados en general. De ello les
informaremos la próxima semana.

• Y seguimos con el fútbol. Se
trata de la BROMA que gastaron
los hermanos ROIG al entrenador
ALONSO. Como se sabe los dos ge-
melos se parecen como dos gotas de
agua y uno juega de portero y el
otro de defensa. Pues que a los chi-
cos les dió por cambiar de pape-
les... Y el entrenador tardó en ente-
rarse, hasta que el portero no pudo
evitar tocar un balón con las ma-
nos, cuando a los jugadores de cam-
po se les está vetado... Menos mal
que la broma fue sólo ésto, una bro-
ma de buen gusto.

• Siguen disputándose en el
«CIRCULO RECREATIVO» L 0 S
CAMPEONATOS DE «TRUC» y de
«BILLAR», además hay una convo-

catoria para un «CONCURSO DE
PESCA DEPORTIVA» e ndos moda-
lidades...

Algunos han querido dar auténti-
ca categoría al campeonato de «Bi-
liar» y juegan sus partidas con ti-
rantes, como debe ser, la clase es
Ia clase.

• Los días contados tiene JOAN
SBERT, que no tardará en mar-
charse hacia SANTO DOMINGO
para unirse a TIA MONSERRAT y
JIMMY RIERA, mientras que su
compañero PEDRO «TWIST» que-
dará una temporada entre nosotros,
ya que va a «montar» un chiringui-
to playero... Este grupo inversionis-
ta «LYO» quiere abarcarlo todo, un
pulpo con muchos tentáculos e in-
vertir dónde haga falta. ¡Suerte!

• Felicito desde esta sección al
poeta felanitxer PERE UGUET que
acaba de publicar su primer LIBRO
DE POEMAS. Nuestro joven amigo
fue el ganador hace algunos años
del «XII ENCONTRE DE POESIA
JOVE D'ELX» y es asiduo colabora-
dor del «Semanario». ¡Enhorabona,
Pere!

• Los alumnos de FORMACIÓ
PROFESSIONAL de l'INSTITUT»
han participado en su casi totali-
dad, junto a profesores, en UNA
PELICULA/VIDEO que ha realiza-
do el santanyiner MIQUEL SBERT,
titulada «PERSECUCIÓ A TRAV8S
DEL CINEMA», un largometraje de
casi ochenta minutos que será emi-
tido por TELEVISIÓ FELANITXE-
RA dentro de breves fechas.

El passat dia 6 d'abril l'Ajunta-
ment de Felanitx en sessió
va aprovar, amb els vots favorables
de Socialistes, Coloms i PDP, que és
interessant sa compra des Cinema
Felanitx.

Es regidors d'AP vàrem votar no
perquè creim que no interessa sa
compra des Cine. Sa primera vegada
que, essent batle Pere Mesquida, se
va aprovar sa compra des Cine per
25 milions, es regidors d'Aliança
Popular varen votar no, i així ma-
teix ho varen fer es Socialistes.

Ara hem tornat a votar no a sa
compra des Cine, i no sols perqué

 •■■•

• En el «CINE PRINCIPAL»,
nos llega la última del musculoso
ARNOLD SCHWARZENEGGER,
que lleva por título 	 «PERSEGUI-
DO». Una cinta de mucha acción en
un futuro no muy lejano donde
nuestro personaje debe hacer cosas
increíbles para salvar su vida. Diri-
ge PAUL MICHEL GLASER, un co-
nocido actor de las series de tele-
visión que ha pasado a la dirección.
«APUNTA, DISPARA Y CORRE» es
una divertida comedia de policías.
Un programa muy al gusto del per-
sonal que quiere pasar tres horas
entretenidas sin tener que pensar en
cosas serias.

JORDI GAVINA

hagi pujat es preu, ara són 47 mi-
lions; sinó també per una altra
simple raó: no l'hem de menester.

Deim que no l'hem de menester
perquè no hi ha res de lo que mos
han dit que s'hi podria fer que no
se pugui fer a altres locals que ja
tenim, lògicament acondicionant-los
adequadament, com poden esser
s'escorxador yell o es local d'Es
Gurugú, sense oblidar sa Casa de
Cultura, la cual ja està acondicio-
nada. Això no vol dir que no pugui
tenir alguna utilitat, solament volem
dir que ses necessitats de locals
estan cobertes o se .poden cobrir
amb sos locals que té s'Ajuntament.

Per tant creim que és tuclar es
doblers de tots es Felanitxers com-
prar un edifici que no hem de me-
nester per res, i tenint en compte
ses despeses que això suposaria per
acondicionar-lo i conservar-lo creim
que és més convenient gastar es
doblers c ncoses realment útils o en
coses absolutament necessàries, que
n'hi ha moltes a fer, i tenim por de
que, si se comencen a tudar es
doblers d'aquesta manera, quedin
sense fer.

En tot cas respectam ets acords
de sa majoria, i esperam que això
no sigui una broma com sa de fa
un any, que varen aprovar comprar
es Cine i després no el varen com-
prar; ara aquesta broma mos pot
costar 22 milions.

Ara lo que volem és que facin via,
i si el volen comprar que el com-
prin aviat, antes de que torni pujar
de preu, aixi tots es que se queixen
de que s'Ajuntament està aturat ja
no se podran queixar, s'Ajuntament
haul-5 fet una cosa. Inútil, pet-6
qualque cosa haurà fet.

Amb tot i amb això mos donarem
per satisfets si aquesta compra inú-
til serveix per posar en marcha sa
màquina des tren i comencen a fer
via a fer altres coses que conside-
ram molt més necessàries, com són
redactar ses normes subsidiàries, un
polígon industrial, arreglar sa carre-
tera de S'Horta a Cala Ferrera, fer
una depuradora, i es sanejament de
Porto Colom i dur-hi aigua neta, fer
una via de cintura a Felanitx, orde-
nar sa circulació, posar uns equips
de megafonia an es Saló d'Actes de
s'Ajuntament, fer • instaHacions de-
portives, arreglar ses façanes d'ets
edificis des propi Ajuntament, per
exemple sa façana de sa mateixa
Casa Consistorial, etc. etc. etc.

Per?) com que creim que això no
passarà, seguirem votant no a sa
compra des Cine. Ara bé, si d'aquí
a un any mos ho tornen demanar,
no ha pujat molt es preu, i tot lo
que hem dit abans està fet o està
en vies de realització, i sempre i
quant se vegi sa falta d'aquest local
potser que votem que sí. De mo-
ment no.

Aliança Popular de Felanitx
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Mob activitat

FUTBOL

lieaola con «Xampany»
Felanitx, O - Montuiri, 1

Regular entrada en «Es Torren-
tó».

FELAN ITX. - Rigo ( 1 ), Valentin
(3), M. Riera (1), Veny (2), R. Juan
(1), Obrador (1), Mut (1), Juli (2),
Pont (2), X. Riera (1) y
M. Rial (1 ). Pont se
retiró ya en la 2.a mitad y fue susti-
tuído por Roselló (1) y Vanrell (-)
salió en los minutos finales por
Veny.

ARBITRO: Martos. Regular. Dejó
de sancioaar una clarísima mano
en el área visitante y lo más deplo-
rable es la decisión del colegio arbi-
tral de desplazar a un solo linier,
más cuando los dos contendientes
aspiran al ascenso a tercera divi-
sión. Cartulinas amarillas para Ve-
ny, Verger, Capella, Busi y Miguel
Riera.

GOL: 0-1. Minuto 82. Disparo for-
tísimo de Busi que rechaza el meta
Rigo y Juanjo empalma a la red.

COMENTARIO: Primer partido
que pierde el Felanitx desde que
está al frente Juan Tauler, llevaba
diez partidos sin conocer la derrota
y fue ante un equipo que vino a
defenderse cerrándose muy atras y
que sólo en los minutos finales se
estiró.

No tuvo suerte el Felanitx i pocas
ocasiones de gol, pero algunas de
ellas clarísimas. En la La parte
estrelló dos balones en la madera,
una ocasión de oro de Rial que a
meta vacía envió el remate al lar-
oanuero... Los visitantes dando mucha
«leria» se situaron atrás, muy atris
en torno a su portero Abrines, que
a decir verdad no tuvo excesivo
trabajo. En los minutos finales Juli
y Vanrell pudieron al menos empa-
tar el partido, pero la suerte estaba
echada...

Al final en las casetas se celebró
Ia buena marcha del equipo, dulces
y... xampany.

El próximo domingo el Felanitx
viaja a Llucmajor, partido ESPAÑA-
FELANITX. Puntuar allí sería ya
conseguir una plaza para la liguilla
de ascenso, el título de Campeón
sera con toda seguridad para el
Cala d'Or que asciende automática-
mente por méritos propios.

MAIKEL
2.• REGIONAL

PORT DE SOLLER, 2
CA'S CONCOS, 1

DERROTA INMERECIDA
Perder por la minima no sentó

bien al conjunto visitante que en
muchas fases del partido lo tuvo
controlado. Por méritos, un empate
hubiera hecho más justicia en el
marcador final.

S'HORTA, 3 - ROTLET, 1
SUPERIORIDAD LOCAL

Los de S'Horta jugaron un parti-
do serio, con ambición de triunfo,
cosa que lograron merecidamente,
pese a que los visitantes supieron
cerrarse bien atras en algunas fases

del encuentro. Al final una buena
victoria del S'Horta que se situa en
la séptima plaza con positivos en
su haber.

JUVENILES
ARTA, 1 - FELANITX, 7
FABULOSA VICTORIA

Los juveniles felanitxers volvieron
a vencer a domicilio y lo hicieron
con rotundidad, haciendo encajar
una goleada al descolorido Arta, de
esas que echan la moral por los sue-
los. Ya en la primera parte el re-
sultado era 1-4.

Todo el equipo estuvo a una gran
altura, pero mención especial mere-
ce el «capitán» Huguet y el ariete
Pascual.

Goles de Gallardo (3), Javi
Huguet (penalti), Pascual y Aznar.

Felanitx.-Matías, Barceló, Aznar,
Jaime, Huguet, Sito, Beas (Oliver),
Gallardo, Pascual, Javi y Borras
(German).

ALEVINES
FELANITX, 3 - PETRA, 3

ENTRETENIDO
Resultó interesante este partido

jugado el sábado en «Es Torrentó».
Los locales jugaron bien ante un
equipo que nunca se dio por venci-
do y creó serios problemas a la de-
fensa merengue.

Goles de Fernandez (2) y Herrero.

FUTBOL EMPRESAS
PROTECTORA/A. GRIMALT, 4
VETERANOS STA. PONÇA, 0

SIN DIFICULTADES

Fácil resultó el triunfo para nues-
tro equipo «empresarial», en un
partido de clara superioridad local,
escaso público en «Es Torrent&
para ver este encuentro.

SE NECESITA ALQUILAR DOS
APARTAMENTOS en Porto-Co-
born. Amueblados. (Urgente).
Informes: Tel. 580093 (de 9 a 1 y
de 4 a 7).

BUSCO CHICA 0 MUJER para tra-
bajos en cocina restaurante.
CHICO/A para ayudante Bar.
Informes: Tel. 658185.

BUSCO EN ALQUILER casa o piso
en Felanitx.
Informes: Tel. 581580.

SE BUSCA APARTAMENTO o vi-
vienda para alquilar en Porto-
Colom.
Informes: Tel. 575266.

VENDO 4 CUARTERADAS de tierra
en Son Vaguer, con casita de
campo.
Informes: Tel. 580057.

Entre el dissabte i el diumenge,
els atletes de Felanitx participaren a
tres proves diferents. El dissabte
dematí es disputà la «I Cursa Po-
pular Escolar Aquacity», amb pre-
sencia de molts d'escolars, uns 500,
entre ells 40 del Joan Capó. L'hora-
baixa del mateix dia se celebra la
«I Pujada al Puig de Sant Miguel
de Montuïri». I el diumenge dematí
a Inca es va córrer la «II Edició de
Ia Milla Urbana».
CURSA ESCOLAR «AQUACITY»

Com hem assenyalat abans, parti-
cipació molt extensa. Els resultats
dels atletes del C. Joan Capó, excel-
lents. Els millors foren:
Benjamins

Masculins.- 1. Fco. Javier Marti-
nez, 2. Llorenç Páramo, 10. Santi Lo-
zano.

Femenines.-2. Azucena Sanchez,
6. Isabel Collado, 9. Pilar Perales.

Alevins
Masculins.-2. Joan V. Maties, 6.

Joan R. Vidal, 9. Julia Vadell.
Femenines.-2. Maria Albons, 3.

Mari C. Adrover, 4. M.a Mag. Marti-
nez.
Infantils

Masculins.-2. Raúl Ferrer, 4. An-
dreu Páramo, 5. Miguel Sanchez, 8.
Xisco Monserrat.

Femenines.-1. M.a Antònia Cruce-
ra, 2. Cati Albons, 6. Maribel Fulla-
na, 7. Teresa Sanchez.
Cadets

Masculins.-3. Salvador Vidal, 8.
Ismael Ferrer.
II MILLA URBANA CIUTAT D'INCA

S'ha celebrat enguany a un Roc
immillorable, La Gran Via Colon.
Compta amb cinc atletes de Fela-
nitx; tres de categoria infantil (del

Futbolet
En las instalaciones deportivas

del Campo Municipal de Deportes
«Sa Mola», el pasado sábado día 16
se siguió disputando el torneo de
Futbito de categoría BENJAMIN,
organizado por el Club Futbito Fe-
lanitx bajo el patrocinio del Excmo.
Ayuntamiento, con los siguientes
partidos y resultados:

Estrella Roja, 0 - C.D. Felanitx
«OPEL», 1.

C.D. Felanitx «Comercial Valls», 1
- C.D. Felanitx «Celler Randa», 4.

Banca March, 10 - C.D. Felanitx
«Bar Cristal», 0.

NOTA.-E1 equipo C.D. Felanitx
«Bar Cristal», una vez finalizado el
partido acudió al Comité de Compe-
tición, para poner recurso contra el
equipo Banca March, ya que según
manifestaba, los jugadores no te-
nían la edad reglamentaria, por lo
que el Comité en su reunión sema-
nal decidirá el fallo; pero como pre-
vención, el sábado día 23 de abril,
ningún jugador de cualquier equipo

Club Joan Capó) i dos veterans
(Opel-Felanitx).

L'actuació més rellevant corres-
pongué a les infantils que quedaren,
molt destacades, en 1.a i 2." posició.
Maria Antònia Crucera guanya amb
5'49" i Cati Albons quedà 2.a amb
5'50".

Andreu Páramo, infantil, assoli el
4rt. Hoc amb 5'24".

La cursa de veterans, que en
aquesta ocasió fou a partir dc 35
anys, tingué Corn a 5è classificat a
Sebastià Adrover (5'13") i 7è a Vic-
toria Martinez (5'38").

I Cursa Popular pujada al puig
de Sant Niguel

Dissabte dia 16 a les sis de l'hora-
baixa i amb una excellent tempera-
tura va tenir lloc aquest esdeveni-
ment esportiu per primera vegada
a Montuïri.

El traçat de 8 quilòmetres esco-
Hit per l'organització va resultar
molt dur.

De la nostra Ciutat hi participa-
ren atletes dels dos Clubs, OPEL i
Joan Capó.

L'atleta del Joan Capó, M. Adro-
ver que a les darreres curses havia
aconseguit la primera plaça, va
d'haver de conformar-se amb la
segona.

A la quarta posició de veterans,
molt lluitada per cert arribà en
S. Adrover (OPEL) i més enrera
arriba A. Barceló (Joan Capó) se-
gait d'A. Amores (OPEL).

De la categoria sênior l'ordre
d'arribada dels felanitxers fou el
següent: V. Martinez, Francesc Al-
gaba, i J. Tur, tots ells de l'OPEL.

LLAMPET

participante podrá jugar, si antes
del partido no presenta el libro de
Familia o el D.N.I., al Comité, para
verificar la fecha de nacimiento.
ESTA JORNADA

Los partidos y horarios para esta
jornada, a disputar el sábado día 23
de abril, son los siguientes:

A las 17,00:
C.D. FELANITX «CELLER RAN-

DA* - BANCA MARCH.
A las 18,00:
C.D. FELANITX «OPEL» - C.D.

FELANITX «COMERCIAL VALLS».
A las 19,00:
ESCALIBUR - ESTRELLA ROJA.
Bien pronto se pondrá en marcha

el Torneo de Categoría alevín, ya
que el pasado viernes día 15, termi-
nó la inscripción con siete equipos.
El torneo empezará en breve.

El Comité

NECESITO COSTURERA para fro-
bajar en casa, con experiência.
Informes: Major, 46 - Novedades
Lobel ia.
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LO TIENES EN:
Concesionario: FRANCISCO MANRESA, S. A.
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También Abierto por las mañanas, SABADOS y DOMINGOS.

Carnicería  Mari Carmen
C/ Assumpció, 20 - PORTO-COLOM

Comunica a sus clientes que ya rige el
horario de verano:

ABIERTO TODOS LOS DIAS excepti lunes, de 9 a 13,30 y de
5 a 8,30.
DOMINGOS, de 9 a 13,30.

LAS MEJORES CARNES Y SUS DERIVADOS
PARA SU MESA

L'Ajuntament de Felanitx informa
que pròximament s'iniciarà un curs de FORMACIÓ OCUPA-

CIONAL, subvencionat per l'INEM i patrocinat pel mateix Ajun-
tament. Sera sobre l'especialitat

D'AUXILIAR DE GUARDERIES
Duració, 300 hores. Admissió maxima, 15 persones.
S'impartira en dos programes diferents:
I.—Per a joves aturats inscrits a l'oficina d'ocupació, amb

edats compreses entre 16 i 25 anys, i també per a joves d'aquesta
edat encara que no estiguin inscrits a l'atur.

Beca de 500 ptes. diaries.
2.—Aturats majors de 25 anys, inscrits ininterrompudament

des d'un any ença a l'oficina d'ocupació i que no rebin cap tipus
de prestació.

Beca equivalent al 75% del sou minim.
L'horari de classes sera, de dilluns a divendres, de 9 a 13

hores.
PER A MES INFORMACIÓ: A l'Escola d'Adults, Casa de Cul-

tura i al telèfon 580383.

Ajuntament de Felanitx
Es comunica al públic, que les of ici-

nes municipals es tancaran a les 14
hores per tal de facilitar als funcionaris
administratius l'assistència a un curs de
català.
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FELANITX

Coloms a la Sala
El Batle expulsa el nostre
portaveu, no enteaem que vol
aquesta gent

Després de demanar la paraula
per allusions a Ia persona del nostre
portaveu, el Batle l'expulsà. Què vos
pareix?

El Batle anava enfabiolat, va
venir remolest, intenta que només
parlas el portaveu de cada grup (de
l'oposició), els seus poden parlar
quan vulguin i no cal que sigui
referent a l'ordre del dia. Aprovada
l'acte amb els seus vots, no podem
donar cl vist i plau a les actes que
només poden dir ells que ells tro-
ven que varen dir. XI primer punt
de l'ordre del dia, argumentarem
que dur les coses d'aquella manera
no treia cap en Hoc, la seva defensa
va ser que Felanitx podia perdre
X milions (sis en concret). No ente-
nem aquests miraments quan les
ne sobren 162 de l'any passat i n'han
tudats qui sap quants d'ença que
manegen l'Ajuntament. El senyor
Batle diguè «embustero» al nostre
portaveu perquè demanava un con-
tracte que no estava firmat dins el
temps que tocava i ell deia que
estava firmat, tot i que no el va
treure i va desaperèixer del seu Hoc
el dia següent (d'això en dóna fe el
Notari). El nostre portaveu insisti
en que volia parlar, que tenia el
mateix dret ell que el Bathe i aquest,
carregat de raó (l'article 95 del Re-
glament) l'expulsa. El segui la rios-
tra Regidora i els quatre Regidors
del PSOE, juntament amb el públic
assistent, pel clar despreci vers les
normes i els drets minims dels re-
presentants.

Ia rodeila
(Ve de la pdgina I)

d'aise), sin6 (h ue els errors persis-
teixen i s'incrementen.

Posarem només tres exemples:
1) A la mateixa sessió que co-

mentam, Sc va informar als assis-
tonts que el Tribunal Suprem havia
ratificat una sentència de l'Audièn-
cia Provincial que donava la raó a
un veïnat que, l'any 1982, va dema-
nar un permis d'obres, el qual in-
justificadament li fou denegat. Es

No entenem res. Quan els nostres
Regidors abandonaren La Sala sen-
se demanar permis, l'amo s'enfada.
Dijous que volien parlar, s'enfada
i els tregué defora. No sabem mai
per a on ens sortira.

Ara bé aquestes sortides de voler
que siguem breus i només diguem
paraules referents al punt de l'ordre
del dia, altres arguments com po-
den esser els comparatius, no les
permet. El no contestar a cap de
les preguntes que li fan. El no con-
testar a les demandes dels fela-
nitxers que fan per escrit. El llegir
el Reglament pel que li convé.
Demostra una actitud que no treu
cap enlloc i denota no haver entès,
què és un Ajuntament, ni que hi
hagi més gent que els seus.

Aquest senyor ha triat aquesta
manera de fer les coses sense cap
ni peus. Que pot voler amb aquesta
actitud només ho sap ell. El que si
és clar és el que esta aconseguint.
Demostrar el que nosaltres fa
temps que deim, que l'ineptitud no
serveix per res i que la raó de la
majoria no duu enlloc.

tracta, evidentment d'un greu error
cornés per un anterior consistori.

2) A la penúltima sessió celebra-
da, els assistents varen descobrir bo-
cabadats de quina manera sIiavia
resolt el tema de la contractació
d'una persona pel control i conser-
vació de l'escorxador municipal. (Es
un punt que un dia explicarem amb
tot detall als lectors)

3) El regidor Bartomeu Obrador
va esser expulsat del local poc des-
prés de demanar com era possible
que se firmas un contracte amb uns
tècnics que havien de fer cinc avant-
projectes d'obres per un valor de
més de 80 milions de pessetes i que,
al cap de quatre dies, els projectes
ja estiguessin redactats.

La Ilei i el reglament potser que
permetin al Bathe treure's targetes
grogues i fins i tot vermelles; pert,
aquest no és el camí. El problema
no consisteix en quê els regidors
parlin amb permis o sense; el pro-

blema és un altre. Es cert que des-
prés de sortir l'oposició, la sessió
semblava un orfeó, però un se de-
mana: si amb l'oposició, controlant,
vigilant i fent preguntes, passaven
les coses que passaven, qu,?t succei-
ria sense la seva presència.

La nostra actitud, és ver, ha estat
sempre molt critica davant l'Ajunta-
ment; per-6 qui sap si encara ho ha-
viem d'haver estat mês. Qualcú pen-
sara que és a causa de ressenti-
ments, mala idea, enveja, etc. Molt
bé. Tothom pot pensar com vulga.
En tot cas nosaltres estam disposats
a entaular, a través del setmanari o
pel cami que sia, un debat amb
proves i arguments, podem defensar
totes les nostres afirmacions.

I una cosa és clara: no basta te-
nir els vots, és necessari també tenir
la raó, i el grup que ens comanda a
Ia Sala ja fa massa temps que ha
perdut els papers.

Pirotècnic




