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DEleS pleniiries extraordinArias BASQUET
Eis equips del thal Capii/Autocares Grimalt,

rebem eis itofeus eie guanyadors
ANDREU RIERA ENTREGA EL TROFEU A LES SENIOR

Els grups de l'oposició es mostra-
ren particularment mordaços a la
plenaria extraordinaria celebrada di-
mecres de la setmana passada, con-
vocada a petició seva, i a les dife-
rents intervencions aplicaren una
crítica molt forta als grups gover-
nants pel que fa a les dues qüestions
que es debatiren, seguretat ciutada-
na i disciplina urbanística.

El regidor Miguel Barceló Batle
facilità informació entorn a l'orga-
nització de la policia Municipal, de la
qual se dedueix les deficiencies que
pateix aquest collectiu quant als
seus efectius i preparació, tot i que
volgué suposar que hi havia previ-
sions per a subsanar-les progressiva-
ment mitjançant l'augment de la
plantilla i la formació dels guàrdies
amb cursets adequats. També apun-
ta la conveniencia de constituir la
Junta Local de Seguretat. Els socia-
listes posaren de relleu la manca
d'interès demostrat pel grup gover-
nant en aquest aspecte i la incon-
gruencia de la seva actuació en re-
lació a la Policia Municipal, a la
qual, damunt de les seves deficien-
cies se li encomanen sovint treballs
que no són de la seva incumbencia.
En Tomeu Obrador, dels Coloms
fou extremadament dur en la seva
crítica i posa de relleu la necessitat
de corregir abans de res la tàctica
delinqiient de practicar la política
per part dels grups governants. El
Batle aguanta gairebé impassible el
ruixat verbal, però el regidor d'AP
Tomeu Tejedor protestà per l'aile-
gat. El punt es resolgué, després
d'hora i mitja de debat, acceptant
per majoria, amb l'abstenció dels
Co/oms, unes propostes de l'Alcaldia
exposades ja a una plenaria anterior
i que contemplen com a punt basic
la constitució de la Junta Local de
Seguretat.

El segon punt, relatiu a disciplina
urbanística, ja podeu imaginar que
fou tan polemic com el primer i els
retrets arran de la no existencia for-
mal d'un celador d'obres i a la len-
titud en que es du la qüestió de la
redacció de les Normes Subsidiaries
foren continus i també molt forts.
Al cap darrer s'aprovaren dos punts
per unanimitat: la redacció del plec
de condicions per a l'elaboració de
les Normes Subsidiaries i l'habilita-
ció dins l'any present, del credit cor-
responent per a la contractació del
celador d'obres. Fou ben evident en
aquest darrer punt la influència que
tengué l'actitud del grup d'AP, car
en principi el Batle no demostrà
massa interés per contractar el ce-
lador d'obres, però un cop que Ga-
briel Mora s'hagué manifestat a fa-

vor de la proposta, al Batle l'assumí
sense reserves.

_0_
Dilluns passat se convoca altra

volta sessió plenaria, a la minuta de
la qual hi figuraven, a més d'altres,
els punts que no es pogueren trac-
tar a la plenaria anterior.

De forma sorprenent s'aprova per
unanimitat, després d'un lleuger
canvi introduit pels Coloms, l'acta
de la sessió anterior.

Dels tretze punts programats s'ar-
riba al 86. i dos d'ells obtingueren
també el recolzament unanim.

S'adjudica el concurs dels serveis
de temporada de les plages, no sen-
se una llarga discussió amb els
grups de l'oposició. Es donaren les
explotacions per les quantitats se-
güents:

Cala Marçal, 10.550.000. Cala Fer-
rera, 9.500.500. Cala Sanau, 4.202.000.
Ca1a Rrfi, 202.001L S'Ar enal,
1.530.000. Cala Mitjana, 125.000. I Ca-
la Serena, 1.530.000.

Davant la suspensió del planeja-
ment d'una zona de la costa del nos-
tre terme, de la qual n'informarem
als lectors fa quinze dies, la Comis-
sió Municipal d'Urbanisme posa a la
consideració dc la plenaria dos
punts: ir. Informar favorablement
les mesures preses per la Conselleria
d'Ordenació del Territori i 2n. Am-
pliar la suspensió als polígons 24, 25,
26, 27, 28, 19,17, 11, 11 bis, 12, 15,
16, 36 i les zones que careixen de pla
parcial dels polígons 29, 9, 6 i 7 de
sòl urbanitzable i les parts del po-
lígon 2 que no estan declarades com
sòl urbà. Així mateix el Batle intro-
duí a darrera hora unes esmenes
que justifica en base a evitar perju-
dicis que considera que no podia as-
sumir l'Ajuntament. El Batle expli-
ca la petició d'ampliació de l'àrea
de suspensió de planejament com a
mesura per a obrir un parèntesi
mentre es facin les Normes Subsi-
diaries i comenta les particularitats
i excepcions que es fan a certs poll-
gons com a conseqüència d'haver-hi
planificacions aprovades definitiva-
ment. Aquest punt s'aprova per una-
nimitat, no sense que l'oposició de-
nuncias incongruències en la mane-
ra de procedir en materia de conces-
sió de llicencies i manifestas el de-
sig de que es posin en marxa tot-
d'una les NN. SS.

Amb els vots en contra del PSOE
i els Coloms —més per qiiestions de
procediment que no pas de fons, se-
gons manifestaren— s'acord à apro-
var el plec de condicions per a l'ad-
quisició mitjançant concurs, d'un lo-
cal per a la Tercera Edat a Portoco-

Juvenils masculins
RAMON LLULL, 	 66
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 65

Partit desastrosament arbitrat per
Moragues i Vilar, en el que pitaren,
ni més ni menys que 76 faltes perso-
nals, 50 d'elles a la segona part. A
conseqüència d'això foren eliminats
9 jugadors, quatre dels locals i 5
dels felanitxers, i es llançaren 94 tirs
inures.

La derrota per un sol punt fou in-
merescuda i arriba de manera sor-
prenent, ja que, a falta de 50 segons
es guanyava de 60-65. Una cistella
triple i una de dos punts igualaren
el partit i a falta de mig segon ens
castigaren amb una falta de la que
es transformaria un dels tirs. Es el
bàsquet. Abans l'equilibri havia pre-

Amb el concert de l'orquestra de
cambra «Els Solistes de Mallorca»
de diumenge passat, es clogué la
dotzena Setmana de Música de Fe-
lanitx. Sota la direcció d'Agustí
Aguiló, aquesta orquestra ens oferí
una vetllada molt agradable per di-
versos motius. En primer lloc es féu
l'estrena d'una obra d'un autor fe-
lanitxer, En Bartomeu Artigues, «In-
venció per a Orquesta de Cambra».
Una peça de tall contemporani
d'una bellesa extraordinaria. Un al-
tre motiu fou naturalment la bona
execució que féu de tot el repertori
el conjunt i, per últim, el fet de po-
der fruir de l'actuació del nostre
conciutadà Bassam Suhaibar en la
seva condició de solista. Tot junt,
smommwalMil■

bm.
Esmentem de la resta de punts

tractats, l'acord unanim d'obrir con-
versacions amb els promotors de les
urbanitzacions de Ca's Corso, per tal
de cercar solució a l'assumpte de
l'acceptació de les urbanitzacions
per part de l'Ajuntament, i per úl-
tim un informe que dona el regidor
delegat de la Brigada Municipal
Joan Monserrat, referent al funcio-
nament de la mateixa.

cedit el primer temps amb un pe-
tit avantatge dels visitants en el des-
cans (24-29), i a la 2.a part s'havia
arribat a una diferencia de fins a
dotze punts a favor del Joan Cap6.

Destaquem els rebots capturats
per Damià Amengual (cadet) i els
19 punts de Tomeu Maim&
LES SÈNIORS FEMENINES

Definitivament no es juga l'en-
contre contra el Santa Mònica,
equip que havia decidit de retirar-
se de les competicions per circums-
tancies que no vénen al cas.

En la data prevista, dijous 12 de
maig, es jugà un partit amistós con-
tra el Xaloc de l'aima que fou cla-
rament guanyat pel Joan Capó.

S'aprofita un esdeveniment per
(Passa a la pagina 3)

motius més que suficients per a gau-
dir de debò.

El dimarts se va celebrar la sego-
na vetllada dedicada als joves fela-
nitxers estudiants de música. Inte-
graren un duo de flauta i piano
N'Aponnia Serra i Na Maria Mas-
caró, un quartet de trompes, Catali-
na Barceló, Miquela Orfí, Joan Pro-
hens i Francesca Riera, un quintet
de vent, Aponentia Serra, Miquela
Orfí, Joan Cartes Julia, Isabel Vi-
cens i Maria Orfí. Actuaren al pianc
Antònia Rigo, Catalina P. Oliver,
Francesca M. Pou, Margalida Obra-
dor i Francesc Manresa. I la Coral
Juvenil que dirigeix En Miguel Pc-
relló oferí algunes cançons del seu
repertori. Sense voler llevar merits
a ningú creim que s'ha de destacar
l'actuació de l'estudiant de 56. dc
piano Francesc Manresa, que Mu
una execució magnífica. També me-
reix una menció especial la Coral Ju-
venil de Miguel Perelló.

Ens resta mencionar per últim el
concert de viola i piano del diven-
dres, a càrrec de Lluís Oliver (vio-
la) i Margalida Furió (piano). Tam-
be fou meravellós, amb peces moll
suggestives de Telemann, Vivaldi,
Schumann i Glazunov.

La Satmana de Música
ESTRENA D'UNA PEDA DE BARTOMEU ARTIGUES
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PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral: 	 1.500 ptes.
Semestral a fora: 1.650 pies.
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SANTORAL
Diu. 22 Pentecostés
Dill. 23 St. Desideri
Dim. 24 Maria Auxiliadora
Dim. 25 St. Beda
Dij. 26 St. Felip Neri
Div. 27 St. Agustí de Canter
Dis. 28 St. Germà

LLUNA
Quart creixent dia 23

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
i 19 h. Diumenges I festius, a
les 20.30 h.

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

Portocolom Felanitx: A les
7,30, 9,30, 16 i 18 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

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

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

580448-581144
Funerària Lesever 	 582450

Ambulàncies
581715 - 580051 - 580080

Servei mèdic d'urgències 580254
Giardia Civil 	 580090
Bombers 	 581717

Francesc Piña
GayA-Melis
Miquel - Nadal
Jaume Rotger
C. Ticoulat.
Francesc Pifia

VIRAI"
INSTALIM

JOAN MORE Y

N

Acristallament d'obres — Miralls — Decorats
Vidrieres artistiques

Via Arnesto Mestre, 5 - Tel. 58 32 44 	 FELANITX (Mallorca)

Fontanería Hons. Repiso, C.B.
Instalaciones sanitarias - Calefacción 	 I

Piscinas - Gas butano y propano
Servicio reparaciones

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

'""•A
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Ajuntament
de Felanitx

Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento del art. 8-2
de la Ley 40/1981 de 28 de Octubre,
a efectos de su remisión a la Cornu-
nidad Autónoma y al Delegado del
Gobierno en Baleares, de su publi-
cación en el tablon de edictos de
esta Casa Consistorial y en las car-
teleras públicas y de su posible
inserción en la prensa y en el Bole-
tin Oficial.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada
el pasado dia 14, tomó los siguientes
acuerdos; con la asistencia de todos
sus miembros, excepto D. Miguel
Barceló Batle, que se había excu-
sado.

Fue probada por mayoría el acta
de la sesión anterior, despu s de
rectificarse un error material.

En el transcurso del debate sobre
la aprobación de los anteproyectos
de obras para su inclusión en el
Plan de Obras y Servicios de 1988,
el Sr. Alcalde llamó al orden por
tres veces al Concedal D. Bartomeu
Obrador, por interrumpirle y hacer
uso de la palabra sin habérsela con-
cedido, ordenándole después de la
tercera que abandone el Salón de
Sesiones, orden que es acatada por
el Regidor; saliendo también la Re-
gidora del mismo grupo, así como
los cuatro Concejales del P.S.O.E.,
después de pedir al Sr. Alcalde per-
miso para ausentarse.

Fueron aprobados por unanimi-
dad los anteproyectos de Rehabili-
tación del antiguo Matadero de Fe-
lanitx, Rehabilitación del Edificio
del Gurugú, Remodelación de la Pla-
za del Comercio de Porto Colom,
Remodelación de la Plaza de la Igle-

sia de Porto Colom y Remodelación
y ampliación del Parque Municipal
de «La Torre».

Se acordó por unanimidad la in-
clusión de los cinco proyectos de
obras citados en el Plan de Obras y
Servicios de 1988.

Fue aprobado por unanimidad el
Pliego de Condiciones para la con-
cesión del restaurante y cuatro ba-
res en el Parque Municipal «La To-
rre», acordándose proceder a su
contratación por concurso.

Se acordó por unanimidad perso-
narse en el contencioso-administra-
tivo interpuesto frente al acuerdo
plenario de contratación de asisten-
cia técnica urbanística, así como de-
signar Abogado y Procurador en re-
presentación de este Ayuntamiento.

Se dejó sobre la Mesa el punto
relativo a la seguridad ciudadana.

Tambión quedó sobre la Mesa el
asunto de la contratación de un ce-
lador de obras.

Se acordó por unanimidad conce-
der un complemento específico a
partir de Enero de 1987 al Inter-
ventor Habilitado de este Ayunta-
miento.

Fue aprobado por unanimidad el
Pliego de Condiciones para la adqui-
sición de un sistema de alarma a
instalar en la estación impulsora del
emisario submarino de Porto Co-
lom, acordándose proceder a su
contratación.

Se dejó sobre la Mesa el asunto
de la adquisición de un equipo de
pintado para la señalización hori-
zontal de vias públicas.

Se acordó por unanimidad apro-
bar el Pliego de Condiciones para la
adquisición de una fotocopiadora,
así como proceder a la correspon-
diente contratación.

Fue aprobado por unanimidad el
Pliego de Condiciones para la adqui-
sición de un sistema de protección

contra interferencias a instalar en
la red de radio telefonía de la Poli-
cía Municipal.

Fue aprobada por unanimidad la
Cuenta del Patrimonio Municipal
correspondiente al ejercicio de 1986.

Se informó desfavorablemente el
Proyecto de amarre en el puerto de
Porto Colom promovido por Colom
Yachts, C.B.

Se acordó facultar al Sr. Alcalde
para otorgar la escritura de acepta-
tación del uso de una franja de te-
rreno en un solar de la Urbaniza-
ción Sa Punta, primera Fase.

Dada cuenta de la Sentencia de la
Sala Cuarta del Tribunal Supremo
recaída en el recurso de apelació in-
terpuesto en relación con el recurso
promovido por D. Nicolás Oliver Ga-
rau, acordándose su cumplimiento.

Por unanimidad se informó favo-
rablcmente la tarifa del suministro
de agua a la Urbanización «Sa Pun-
ta» propuesta por D. Javier de la
Rosa Rosselló.

Por unanimidad se informó favo-
rablemente la revisión de tarifas del
suministro de Li gua potable a Porto
Colom y Cala Ferrera propuesto por
EDAMSA.

Se concedieron diversos nichos en
el Cementerio Municipal.

Se concedieron solares para se-
pulturas en el Cementerio Munici-
pal.

Fueron autorizados diversos tras-
pasos de sepulturas del Cementerio
Municipal.

Se dio cuenta de las Resoluciones
adoptadas por la Alcaldía desde la
sesión ordinaria de 2 de Marzo.

Se formularon varios ruegos y
preguntas.

Se dio lectura a una carta de la
Comissió dels Salers de Felanitx
agradeciendo las ayudas recibidas
con motivo de su X Aniversario.

Felanitx, a 18 de Abril de 1988.
El Secretario:

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde:

Cosme Oliver Monserrat

VENDO LLAÜT DE MADERA.
30 palmos, motor Solé, Perkins 45
HP. Muy buen estado.
A toda prueba. Extras.
Informes: Tels. 582477 y 575376.

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

Informes: Tel. 280269

TENGO CASA EN PORTO-COLOM
para alquilar, mes de septiembre,
en plaza de la iglesia.
Informes: Tel. 27 41 68.

Agraïment
La familia Marcaró-Caldenley,
davant les nombroses manifes-
tacions de condol rebudes
amb motiu de la mort de Mi-
que! Mascaró Riera i en la
impossibilitat de correspon-
dre-les a totes personalment,
ho vol fer per mitjà d'aques-
ta nota.

A tots, moites gràcies.
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homenatjar a les campiones de Ma-
llorca i al mateix temps el Sr. An-
dreu Riera, Delegat d'Esports del
CIM, els entregii el trofeu corres-
ponent. L'Ajuntament de Felanitx,
present a l'acte amb l'assistència
dels Srs. Cosme Oliver i Cristòfol
Bennasar, també es suma a la cele-
bració i feu entrega de plaques a
les components de l'equip.

En aquest acte, al que es despla-
çaren expressament els directius de
la Delegació Comarcal de Mallorca,
també s'entrega el trofeu «Jorge
Juan» a l'equip júnior masculí,
guanyat fa poc temps.

Recordem, breument, quina ha
estat la temporada de l'equip sê-
nior. Dels 25 partits jugats, han ven-
çut a 22 i tan sols han estat derro-
tades en 3 ocasions (totes elles a
camp contrari: Puigpunyent, Ses Sa-
lines i Bons Aires). Han estat tat
dels millors equips, tan en atac
(1.239 punts) com en defensa (944).

La curta plantilla de 8 jugadores
ha estat reforçada al llarg de la
temporada per l'equip juvenil.

Les sis jugadores que han estat
l'eix de l'equip, que més han jugat
i que més punts han anotat són:
Antònia Camarero (277 punts), Cati
López (246), Margalida Lladó (220),
Isabel Reverte (194), Fany Guzman
(132) i Carme V ivancos (120).

ELS CADETS ESCOLARS
No podem passar per alt la cam-

panya de l'equip cadet masculí del
Club Joan Capó que participa en els
Campionats Escolars.

La base del conjunt esta formada
per jugadors dels cadets que vareli
competir a la higa federada.

Aquest equip es proclama campió
de la comarca i més tard quedA
com únic equip dels pobles al. eli-
minar l'Institut d'Inca. :

Actualment disputa la Fase Final
de Mallorca on hi ha, més del
Joan Capó, dos .equipš Iç1 collegi
Sant Josep IA* dI 0115gi ,Pío XII.

A les dues Primeres 'confronta-
cions els felanitxers han guanyat per
77-74 al Sant Josep «Co i' per 86-77
al Pío XII. Marcant el darrer par-
tit contra el favorit indiscutible, el
Sant Josep" «B», tenen garantit el
subcampionat de Mallorca i la parti-
cipació a la Fase Final dé Balears
amb els campions de Menorca i
d'Eivissa.
AQUESTA .101INA DA

Penúltim partit de la temporada
a Felanitx. Els juvenils rebran la
visita del Pla de Na Tesa.

LARRY CISTELLES

VENDO 420 en perfecto estado, con
carrito transporte. Situado en

Porto-Colom.
Telefonear noches, al 75 48 74.

VENDO ORDENADOR con impre-
sora, en buen estado.
Inf.: Tel. 582424

NIÑERA EN PORTO-COLOM nece-
sito para todo el verano. Sólo se-
manas alternas, para cuidar dos
niños, de 5 y 7 años.
Llamar noches, Tel. 29 68 42.

Ferreteria Artigues
Via Argentina, 6 - Tel. 582060

Posa a la seva disposició la nova secció
de mobles auxiliars metàl.lics «KIT»,

per a casa i oficina.

El nou i revolucionari sistema jove,
creatiu i econòmic

Se necesita VENDEDOR-REPRESENTANTE
COCHE PROPIO, MAXIMA DISCRECION DE NO LLEGAR

A UN ACUERDO

Maderas FULLANA
Tel. 551167 MANACOR (de 10 a 12 y de 4 a 6).

FELANITX

Sobre el lienguatge d'Aliança Popular
M'ha decidit a redactar aquest ar-

ticle, l'escrit que el grup «Coloms a
la Sala» publica al número del «FE-
LANITX» de dia 30 darrer, en el
qual critica un comunicat d'Aliança
Popular que hi havia aparegut vuit
dies abans.

L'escrit dels Coloms toca diversos
temes; per.) només me referiré a un:
els Coloms dirigeixen un atac (ben
contundent, com solen esser els
seus) contra la forma lingüística en
que ve expressat el comunicat d'A.P.
Com que tenc por que la crítica dels
Coloms, en Hoc d'esmolar, no faça
osques, he pensat que hi havia de
prendre messions, intentant aclarir,
fins a on seré capaç de fer-ho, els
punts susceptibles de crear confu-
sió.

Amb tota intenció, he deixat pas-
sar un temps abans d'intervenir-hi,
esperant que A.P. contestaria. Veig
que no ho ha fet. Realment, almanco
en alguns aspectes de la qüestió lin-
güística (no dic en els altres), tenia
una defensa més aviat fàcil, i es una
llàstima que no l'haja volguda es-
grimir. De passada, hauria pogut
aprofitar l'ocasió per a definir la se-
va posició actual respecte dels drets,
de la identitat i dels limits de la
llengua que parlam els mallorquins,
posició de moment no gens clara.
De vegades, A.P. ha defensat una po-
lítica netament marginadora del ca-
tala; d'altres, hi ha pres una posició
més favorable, almanco en aparen-
ça. Respecte de la unitat lingüística,
sembla que, molt a contracor, l'ha
arribada a acceptar. Això, a Mallor-
ca. A Valencia, A.P. nega expressa-
ment aquesta unitat, i que jo  sàpi-
ga, no hi ha hagut cap rectificació
d'últma hora. Al contrari, posa totes
les travetes que pot a la llengua, pe-
tites o grosses segons el cas. Tot ple-
gat em fa pensar que la posició
d'A.P. no es el resultat d'un raona-
ment reflexiu, sinó que és, o be la
concreció d'uns prejudicis, o bé una
simple tàctica per dissimular, en la
mesura en que ho aconsella l'entorn,
una connivencia amb la política as-
similista practicada des del govern
central.

Pere, tornem a la crítica dels Co-
loms, que retreuen a A.P. l'ús que
fa de l'article salat, característic del
parlar de les Balears, fora Pollença.
Sobre això, he de dir:

Totes les llengües, i la catalana
taint* se presenten com un con-
junt de maneres de parlar, que va-
rien segons el hoc, l'ocasió, la classe
social, els grups, etc. Totes aquestes
variacions integren l'arquitectura de
la llengua (1) i no tenim per que re-
butjar-ne cap. Fer-ho seria mutilar-
la. Els que neguen la unitat de la
Ilengua catalana proclamant «ma-
llorquí sí, català no» la mutilen pro-
cedint a una doble reducció: per una
part, redueixen el català als parlars
del territori de les quatre «provín-
cies catalanes», confonent les fron-
teres lingüístiques amb les políti-
ques i administratives; per altra
part, no accepten com a pròpia la
modalitat usada pels escriptors ma-
llorquins, de manera que la suposa-
la «Ilengua mallorquina» quedaria
reduïda als parlars colloquia's de
Mallorca. No m'aturaré a explicar el
malentès que hi ha darrera tot anco

perquè ja l'han explicat a basta-
ment; però sí observaré que es exac-
tament el mateix que abonaria l'ac-
titud contraria, que podríem con-
densar en l'eslògan «català sí, ma-
llorquí no». Ja sé que els Coloms no
han volgut dir això, pet-6 tal com
s'expressen corren el perill que
qualcú se pensi que sí que ho han
dit. Si per qualque raó, per justifi-
cada que sia, atacam l'ús de qual-
que tret característic del parlar col-
loquial de Mallorca, indirectament
donam peu al raonament següent:
«Aquests senyors defensen el cata-
la; aquests senyors ens critiquen si
escrivim així com parlam; per tant
això que parlam no es català; per
tant ens volen imposar una Ilengua
que no es la nostra». Una fancia,
cert; però hem de pensar que, dona-
da la manca d'informació i de for-
mació que moltes generacions del
nostre poble han patit, i les campa-
nyes de confusionisme que encara
avui se duen a terme, pot succeir
que s'hi deixin enganyar persones
de bona fe (qui sap si militants
d'A.P.!).

D'altra banda, entre els usuaris de
llengües que no estan en situació
conflictiva, se donen casos d'escrip-
tors que no s'ajusten a la modalitat
estàndard, i no se'n sorprèn ningú.
Clar que ho fan quan ho permet
l'ocasió i el gènere que cultiven.
Per això darrer, no ens ha de venir
de nou que l'escrit d'A.P. no sia to-
talment coherent. En contra d'una
opinió molt estesa, es molt més di-
fícil escriure dialectalment que en
la llengua comuna, reglamentada
per la normativa. Utilitzar per escrit
els recursos del parlar dialectal i
colloquial encertant el to just, no-
mês ho aconsegueix el qui és una
primera espasa, com ho era Mossèn
Alcover, per citar un dels pocs exem-

pies que podríem trobar.
La Llei de Normalització lingüís-

tica, que els Coloms invoquen, per
anomenar la llengua de les hies usa
en efecte el terme «català», i ben
oportunament, perquè aquest es el
nom que més escau a tot aquell con-
junt a què em referia amb l'expres-
sió «arquitectura de la llengua». Així
hem pogut evitar els inconvenients
derivats de la desafortunada solu-
ció adoptada per l'Estatut del País
Valencia. Es ver que la dita llei, com
en general els textos legals que ema-
nen de les nostres autoritats, es es-
crita en la modalitat estàndard. Es
la més adequada a textos d'aquella
naturalesa. Ara, seria un error inter-
pretar que dóna per inadmissibles
algunes modalitats del català o que
identifica català amb llengua estan-
dard, cosa que també seria un re-
duccionisme.

Per acabar, només he d'afegir que,
amb les matisacions apuntades, trob
que el comunicat d'A.P. es més
aviat correcte, des del punt de vista
gramatical. No voldria pecar d'opti-
mista, però per damunt de tota la
discussió, hi veig un fet positiu: que
un partit com A.P., tan reticent res-
pecte de la llengua catalana, a l'ho-
ra de publicar un comunicat opti
per usar-la. El dia que se sentin en
la necessitat d'expressar-s'hi fins i
tot els qui li son enemics, podrem
dir que esta salVada. Mentre això no
ariba, jo felicit els Coloms per ha-
ver adoptat una posició inequívoca
respecte del nostre conflicte lingüís-
tic, haver-la incorporada al seu pro-
grama i actuar en conseqüència.
Ara, si no s'han de molestar, els
aconsellaré que parin esment tam-
be en la correcció gramatical dels
seus propis escrits, que de vegades
són millorables en aquest sentit.

Josep A. Grirnalt
(1) He manllevat l'expressió «ar-

quitectura de llengua» al roma-
nista norueg L. Flydal.
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Cortinajes
NOVOSTIL

VISILLOS, RASOS,
MALLAS, GUIPOURS Y
ACCESORIOS MONTAJE

Sud°. Religiosa
ESGLESIA DE ST. AGUSTI

FESTA DE STA. RITA
Demà, a les 7 del capvespre, Missa

solemne i tradicional benedicció de
roses.

Predicara Mn. Miguel Serra,
arxiprest.

CONCLUSIO DEL MES DE MARIA
A SANT SALVADOR
dissabte dia 28, a les 7 del capvespre
FELANITXER, NO HI FALTIS

SE BUSCA DOMESTICA para Por-
to-Colom para cuatro meses.
Marianas de 9 a 13.
Inf.: Tel. 727666 (de 9 a 10 y de 15
a 16'30 h.)

Comerciants del carrer
ajo r

Reunió

Es convoca a tots els comerciants
del carrer Major a una reunió el
proper dilluns  dia 23, a les 9'30 del
vespre a la Casa Municipal de Cul-
tu ra.

Se suplica Passistencia.

VENDO MAQUINA CARPINTERIA
ESCUADRADORA, modelo ITAL-
CAVA. Longitud carro 3'30. Tam-
bien PRENSA, tres usillos, dimen-
siones 110 x 220. Muy buen estado.
Precio a convenir.
Informes: Tel. 58 01 96.

Novedades LIMA, Ci
Major, 46-1°.-A—Tel. 580871 — FELANITX

UNIFORMES CAMARERA HABITACIONES
UNIFORMES DELANTALES

COCINA
CHAQUETILLA m. c. 	 DELANTAL COCINERO
CHAQUETILLA m. I. 	 PANTALON COCINERO

GORROS COCINERO

CABALLERO
BATAS

LABORES VARIAS
FABRICAS

FABRICACION PROPIA

Carnicería MARI CARMEN
C. Assumpció, 20 - Porto-Colom

(Junto Hotel las Palomas)

CARNES FRESCAS
Charcutería

Alimentación
Las mejores carnes y embutidos

para su mesa.
ABIERTO TODOS LOS DIAS

FELANITX

Eleccions a la Llar de la Edat
Divendres de la setmana passada

s'obri el període electoral per a la
renovació de la Junta de Govern de
Ia Llar de la Tercera Edat i val a
dir que haurà estat un període de
motta activitat.

La captació de vots mitjangants
cis més variats sistemes de persua-
ció ha guiat l'actuació de molts dels
candidats i Ilurs partidaris, amb un
apassionament molt més intens sens
dub te que quan es fan les eleccions
municipals.

Avui dissabte es la jornada de re-
flexió i demà a les 10 del mati s'o-
brirà la mesa electoral. L'horari de
votacions es de 10 a 13 i de 14 a 15.

La llista esta integrada per 18 can-
didats, dels quals se'n poden esco-
Ilir fins a 7.

Invasió d'una zona contigua a
S'Arenal amb matera' de reble

La setmana passada es diposita-
ren una bona partida de camionades
de materials de reble i enderroc a
Ia zona contigua a S'Arenal, a l'in-
dret on s'aparcaven habitualment
els cotxes. Aquests terrenys perta-
nyen al lot que fa una pila d'anys
foren cedits pels propietaris de la
urbanització de Sa Punta per a ús
públic al nostre Ajuntament, a l'acte
de cessió dels quals hi fou present
precisament una representació d'a-
quest setmanari. Aquesta cessió pe-
r?) sembla que no passa mai d'esser
un conveni privat dels mols que
practica l'Ajuntament anterior i no
arriba mai a fer-se efectiva.

Posats en contacte amb l'Ajunta-
ment ens han informat de que s'ha
fet la denbncia d'aquest moviment
de materials carent de 'licencia mu-
nicipal i que l'Alcaldia ha signat el de
cret corresponent de suspensió d'o-
bres.

No sabem com acabara aquesta
qüestió que té tota la semblança
"d'una revenja i que es una conse-
qüència més de la desafortunada
anuació de l'Ajuntament en la no
revisió del PCOU.

La vaga de professors
Dilluns passat el professorat dels

centres estatals d'ensenyament de la
nostra contrada, de la mateixa ma-
riera que ho feren a tot l'estat, vota
en referendum el preacord signat
flies passats pels sindicats i el MEC.
121 resultat de la votació fou negatiu
el grau de participació molt proper

al cent per cent.
La setmana passada la vaga s'ex-

engué a les jornades de dimarts, di-
.necres i dijous, si bd amb molt
menys incidência que la setmana an-
'erior. Per aquesta setmana se n'ha-

anunciada per dimecres i dijous
ler6 també s'esperava que molts
wofessors no la seguirien.

Les Festes de noria
S'Horta es troba de ple dins les

estes de Cinquagesma, i demà sera
!a jornada central i tal vegada, de

caracter més festiu i, com s'ha fet
costum des d'uns quants anys angà,
se celebrarà la fira.

En aquest mateix número oferim
el programa de festes, pers volem
subratllar el fet de que dilluns serà
inaugurada la Unitat Sanitaria i que
per aquesta circumstancia anirà a
S'Horta el President del Govern Au-
tònom, Gabriel Catiellas.

El club d'esplai «Albada» a la
Xi Mostra de Cançó Infantil i
Juvenil

El passat dia 8 de maig, a l'Audi-
tórium de Ciutat se celebrà la XI
Mostra de Cango Infantil i Juvenil, a
la qual assisti un grup integrat per
una trentena d'allots i nines perta-
nyents al club d'esplai «Albada» de
Felanitx.

L'actuació dels allots felanitxers
fou molt reeixida i aida una vegada
més al lluiment d'aquesta manifes-
tació musical que organitza anual-
ment el G.D.E.M.

Mn. Mique! Serra s'ha reincorpo-
rat a la parròquia

Després de restar a Roma per es-
pai d'unes setmanes, s'ha reincorpo-
rat a la nostra parròquia el rector
Mn. Miguel Serra.

Curs Stvdia
Per una confussió de dates, la set-

mana passada fou anunciada la dar-
rera lliçó del Curs Studia pel di-
marts dia 17. Aquesta, doncs, sera el
proper dimarts dia 24, a les 9'30 de
vespre i el tema que explicarà el
P. Oliver sera el següent: «Els va-
lors espirituals i morals. Les tradi-
cions que es moren. La FE que es
perd. ¿Com podem parlar de FE
avui?».

Creuada de l'Amor
CONCLUSIÓ DEL MES DE MARIA

Després de visitar diferents san-
tuaris i temples marians, amb mo-
tiu de l'Any Maria, la Creuada de
l'Amor Divi vol chiure el Mes de Ma-
ria als peus de la Verge de Sant Sal-
vador. Aixi doncs el proper dissabte
dia 28, a les 7 del capvespre, a l'es-
glésia del Santuari hi haura una Eu-
caristia solemne que celebrara el
P. Antoni Oliver, C.R. qui dira la
homilia.

La Creuada convida molt cordial-
ment a tots els afiliats i familiars,
així com a tots els fidels de Fela-
nitx.

vida social
PRIMERA COMUNIÓ

Diumenge passat, a la parròquia
de Sant Miguel, reberen per prime-
ra vegada l'Eucaristia, els germans
M.a Magdalena i Guillem Xavier
Puigserver Bordoy.

Rebin la nostra enhorabona que
feim extensiva ais seus pares.
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EL PRIMERO DE MAYO
Fué numerosa la gente que apro-

vechando la jornada no lectiva,
abandonó nuestra Ciudad, camino
de las cercanas playas.

Porto Colom registró, quizás, la
más nutrida concurrencia, la cual
vióse aumentada por la presencia de
varias excursiones de otros pueblos
de la isla.

Hicieron su aparición los prime-
ros bañistas indígenas.

Igualmente San Salvador recibió
la visita de varios autocares proce-
dentes de otras poblacioneS.
BEND ICION DE FRUTOS

El 4 de Mayo, Fiesta de la Inven-
ción de la Santa Cruz, tuvo lugar en
el Calvario, la tradicional y solemne
Bendición de Frutos.

A las 8'30 de la mañana, salió de
nuestro templo parroquial la proce-
sión que subió hasta el venerado
monte, en donde fue celebrada so-
lemne Misa Mayor y, al final, se
procedió a la Bendición de Frutos.
CONCURSO DE FLORES
Y PLANTAS

Se celebró el dia 12, montado en
el Salón de Actos de la Casa Consis-
torial.

Hogaño también se convocó el II
Concurso para premiar el balcón
mejor adornado con plantas y mace-
tas. Para optar a este prernio no era
necesario efectuar insce ción al-
guna.

Organizó esta muestra Ja Sección
Femenina de Falange y el Çentro de
Arte y Cultura.
FERIA

El mismo domingo, 12 de Mayo,
se celebró la primera  feri.

En los sitios de costumbre apare-
cieron los puestos ferialeS y en la

ELECTlig-FRED
F. Coteras

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

Instalaciones eléctricas e
industriales.
Pararrayos y Alarmas.

Reparación en general de:
Cámaras frigorificas, itrinas,

conservadoras, refrigeradores
de leche.

Aire acondicionado.
—Servicio permanente.

Jaime 1, 1, Zavella, 14 - Tel. 580340
FELANITX

Necesito aprendiz electricista
URGENTE!

SE VENDE ler. PISO a estrenar en
Porto-Colom.
Informes: Tel. 55 46 95.

4.ta„

Plaza Esnaha .16 -Te .581605- FELANITX

PMANNWSSINr

r

Cuerpo en madera maciza. Linea deslumbrante.
Tiradores y barras doradas. Vitrinas de cristal
biselado.
El más puro estilo, protegido para siempre con
los más avanzados sistemas. Como el Poliéster
acabado-espejo, que es brillo y limpieza para
toda la vida.
Xey: Cocinas exclusivas, para ambientes
exclusivos.

Los que van a más, vienen a Xey.

xe
MOBILIARIO DE COCINAY BAÑO

...

DISTRIBUIDOR
OFICIAL

FELAN1TX

Plaza España se instalaron barraco-
nes de tiro y otras atracciones.
FUTBOL INFANTIL

Se jugó el Ultimo encuentro del
Torneo de Primavera entre los equi-
pos «Cruzados» y el «Hispano». Ga-
naron los «Cruzados» por 5-4. El
equipo vencedor presentó esta ali-
neación: Vicente, Alomar, Rotger,
Oliver I, Adrover, Creus, Oliver II,
Ballester, Soler, Marqueño y Alfaro.

En el mismo Torneo participaba
el Juvenil Felanitx quien, en el cam-
po del Montuiri, supo vencerle cla-
ramente por el abultado tanteo de

El Juvenil Felanitx alineó a: Her-
nández (Moragues), Maimó, Benná-

sr, Cabrer; Binimelis, Mesquida;
Sansó, Miró, Tauler, Oliver II y Gar-
cia.
XVII DIA DEL CRUZADO

Se celebró el 19 de Mayo con in-
tcresantes actos deportivo-recreati-
vos y la tradicional Misa de Comu-
nión para las tres secciones.

MES DE MARIA EN
SAN SALVADOR

El sábado 25 de Mayo, organizado
por la Cruzada del Amor Divino, tu-
vo lugar en San Salvador el solem-
ne Mes de Maria, Canto de Vísperas
y Misa.

D'ALLAVORS

Restaurant BON PEET
HUT TOT VAMT

C. Pizarro cantonada Churruca - Tel. 575174 	 Porto Colom
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Ahora, la libreta de ahorros de NSa Banco" da más premios que
nunca.

Hay premios directos por ingresos y aperturas de libretas nuevas.
Solicite los números del sorteo al ingresar en su libreta de ahorro en	 1

nuestras oficinas.

4.000 REGALOS
2.000 cámaras fotográficas
2.000 radiocassettes

50 PREMIOS DE
50.000 Ns,

;  

FELANITX  
=drIMOMPPOICAMMWA.2571311%,,,PAIMMWAXICZO Inr2MV43.1:- VIIICY22XVM11121612MUISMINEWSMIC-SISES-"E-.. 7747•raPS1101111   

UN GRAN PREMIO ESTRELLA DE

1.000.000 Ptas. BANCA)IVARCH  

ABE. 6.77 	-



Per P. Xamena

1902

Setembre, 29.—Féu una gran tempestat d'aigo, calabruix, trons i Ramps.
Octubre, 2.—Arriba de l'Argentina D. Miguel Soler, Pyre.
Octubre.—Fou adquirida la casa veïnada de l'església del Port, per habi-

tació del capellà.
Octubre, 12.—Reunió a la Quartera de la Societat d'agricultors i pro-

pietaris. Se mogué una gran tempestat i pega un llamp a l'església del Car-
ritxó.

Octubre.—Les alumnes de les escoles solemnitzaren la festa de santa
Teresa. Les de Dona Catalina Mesquida representaren una obra titulada
«La Gramática».

Octubre.—D.a Maria Belli Llull que durant molt de temps ha dirigit a
Felanitx una escola privada, ha estat nomenada mestra interina de l'escola
de la Bonanova.

Octubre.—Els esclatasangs van a 0'50 cms. el quilo.
Novembre, 9.—D. Antoni M.a Alcover, Vicari General, beneí i erigí els

passos del camí del Calvari. Són uns baix-relleus fets per l'escultor Miguel
Arcas. Costaren 430 ptes.

Novembre, 9.—Fou inaugurat el nou teatre del carrer del Bisbe Puig.
Novembre.—Representació en el nou teatre de la sarsuela «El Rey que

rabió».
Novembre, 19.—Brega a la Plaça; sortiren armes blanques i dispararen

un revólver que no va fer blanc. El mateix dia la guardia civil recollí armes
de tota classe a un ball del carrer d'es Juavert.
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Futilelot
ORGANIZA:
CLUB FUTBOLET FELANITX
PATROCINA:
EXCM. AJUNTAMENT
DE FELANITX
TORNEO CATEGORIA ALEVIN

El pasado viernes 13, no se pudo
disputar la primera jornada a causa
de la lluvia caída durante todo el
día.

Esta jornada ha sido aplazada pa-
ra la última, o sea, el 4 de junio.

ESTA JORNADA EN ALEVIN
Para este viernes día 20, se dispu-

tará la 2.a jornada con los siguien-
tes equipos:

A las 19: The Playboys - Calambu-
cos boys.

A las 20: Gimnástica II - Construc-
ciones Mahn.

A las 21: Motorhead - La Unión.
Para el próximo miércoles día 25,

se disputará la 3 •a jornada con los
siguientes partidos:

A las 19: Calambucos Boys - La
Unión.

A las 20: Construcciones Marín -
Motorhead.

A las 21: The Playboys - Gimnás-
tica II.
TORNEO CATEGORIA BENJAMIN

Esta jornada tuvo que empezar
con más de una hora de retraso a
causa de la cantidad de agua caída
sobre la pista del Campo Municipal
•zle Deportes «So Mola», disputándo-
se los siguientes partidos:
Estrella Roja, 0 - Banca March, 2
C.D. Felanitx «Bar Cristal», 5 -

Escalibur,
C.D. Felanitx «Opel», 1 -

C.D. Felanitx «Celler Randa», 6

ESTA JORNADA
Para este sábado día 21, se dispu-

tará la última jornada de este tor-
neo de categoría benjamín, con los
siguientes partidos:

A las 16: Escalibur - C.D. Felanitx
Celler Randa».
A las 17: Estrella Roja - C.D. Fe-

lanitx «Bar Cristal».
A las 18: Banca March - C.D. Fe-

lanitx «Comercial Valls».
La próxima semana se dará cum-

plida información sobre la clasifica-
ción final y otros datos curiosos del
torneo, tales como el máximo golea-
dor, portero menos goleado, etc.
TORNEO INFANTIL

Las inscripciones se pueden reali-
zar en el Campo Municipal de De-
portes, hasta el 27 de mayo a las 20
horas.

Pueden participar todos aquellos
jóvenes nacidos en los arios 1972,
1973 y del ario 1974 entre el 1 de
enero y el 30 de junio.

¡Hasta la próxima semana!
EL COMITE

SE NECESITA CHICA para cuidar
niño de 18 meses, en Cala Ferrera.
Informes: Cafeteria César. Cala
Ferrera, a 100 m. del Hotel Ta-
marix.

SE ALQUILA PISO EN PORTO-CO-
LOM, 1.a línea.
Informes: Tel. 71 15 52 (labora-
bles).

BUSCO EN ALQUILER para todo el
ario, COCHERIA, en Porto-Colom.
Inf.: Tel. 57 53 48 (de 3 a 5 tarde
y de 9 a 12 noche).

HARLEM JAll
Música en viu cada vespre amb

HARLEM JAll BAND
Cala d'Or - Port Petit

Servei de Restaurant

FCO. GRIMALT 9 S.A.
Via Ernest Mestre, 34 - Tel. 580197 - FELANITX

Tiene el placer de participar a sus amigos y clientes,
Ia INAUGURACION de su nueva

EXPOSICION
de Azulejos y Pavimentos de las más acreditadas

marcas del mercado
b.
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Programa de les fires i Festes de S'Horta 1988
DISSABTE, DIA 21 DE MAIG

A les 17 h. RECORREGUT INCÒGNIT.
Per a tots els que hi vulguin participar, posant a prova la imaginació

i rapidesa. L'arribada serà a la plaça del poble.
A les 21'30 h. ACTUACIO DEL GRUP «RETALLS».
Cercaviles i animació pels nins i nines.
A les 11'30 h. Revetla i bulla.
Actuació de l'ORQUESTRINA d'Algaida.

DIUMENGE, DIA 22 DE MAIG

A les 9'30 h. CERCAVILA.
Els tambors i cornetes de PORTO COLOM i Ses XEREMIES, ens

despertaran amb el seu recorregut pels carrers de S'Horta.
A les 10'30 h. MISSA SOLEMNE, amb assistència de les autoritats.

Predicarà el nostre amic MOSSÈN Miguel Barceló (Rector de S'Alqueria
Blanca).

A les 11 h. VI ESPANYOL, al saló parroquial, per gentilesa del Banc
de Credit Balear, on brindarem per unes bones festes.

Seguidament INAUGURACIÓ de la mostra de RANDES i ROBES AN-
TIGUES que tendrà Hoc en el Saló Cultural de Sa Rectoria Vella.

A continuació, al collegi «Reina Sofia», INAUGURACIÓ de l'exposició
de DIBUIXOS I TREBALLS ESCOLARS que han realitzat durant el pre-
sent curs els alumnes d'aquest centre.

També aquest mati tendrà Hoc la inauguració oficial de la fira, enca-
ra que des de primeres hores del mati estarà tot exposat al públic, on
podreu disfrutar entre d'altres coses, d'una exposició de COLOMS DE
FANTASIA i un concurs de CANS.

A les 17 h. partit de futbolet en el Collegi Reina Sofia entre dos
equips de 4t. d'EGB.

Tot seguit GIMNÁSTICA R1TMICA, a càrrec de les alumnes del Cen-
tre, amb el següent programa:

— Escalfament.
— Actuació de les nines més petites (mans lliures).
— Actuació amb pilota, corda i cinta.
Seguidament JINCAMA de bicicletes, on podran participar tots els

nins que els interessi.
CORREGUDES DE SAC.
TRENCADA D'OLLES.
A les 22 h. actuació del grup musical L'ALTINA. Aquest grup santa-

nyiner ens delectarà amb la seva música popular mallorquina, recopilada
especialment a la nostra comarca i adaptada als temps actuals.

DILLUNS, DIA 23 DE MAIG
A les 10 h. MISSA en record de tots els difunts de S'Horta.
A les 10'30 h. TIRADA LOCAL AL PLAT, organitzada per l'Associació

Cronicó Felanitxer

APÈNDIX
per Ramon Rosselló

1462, 15 gener.—Francesc Sagrera, clergue, en nom propi i en nom dels
seus germans Antoni i Jaume, fills i hereus de Guillem Sagrera, picapedrer
de Mallorca, herencia que consta en el testament fet a Nàpols davant el
notari Pere Pugeriol dia 23 d'octubre de 1454, venen a Pere Joan Fuster, ca-
valler, una casa i botiga dins l'Almudaina, al carrer de n'Esperaneu (Sant
Sebastià) per preu de 170 Mures. (ARM prot. Marti Terrers T-27 f. 177v)

1462, 3 agost.—Guillem Caldentey de Felanitx, presta jurament que com-
plirà cert arrest dins els murs de Ciutat. (ADM Homenatges 1 f. 7)

1468, 2 abril.—E1 discret Bartomeu Caldentey, clergue, prestà sagra-
ment i homenatge de no anar contra Joan Bordoy, Antoni Darder, Bartomeu
Vilasclar i Marti Bordoy. ( Id)

1464, 16 novembre.—Gabriel Sard, un dels servents del castell de San-
tueri, reconeix que el procurador reial li ha pagat 9 lliures que és el salari
corresponent a 4 mesos, a raó de 27 lliures anuals. (ARM prot. Antoni Mar-
ti M-479 f. 4)

1469, 20 setembre.—Antoni Sagrera, pres dins la presó episcopal, presta
sagrament i homenatge prometent complir arrest dins el mur de Ciutat.
(ADM Homenatges 1 s.f.)

1740, 9 agost.—Antoni Sagrera, clergue, canonge de Santa Maria de Lluc,
prestà jurament de pagar el pròxim dissabte 10 Mures a Joan Cardona per
cert canvi o estar clins el palau episcopal. ( Id)

1471, 20 març.—Antoni Sagrera, picapedrer de Mallorca, deu a Barto-
meu 011er, forner, 15 lliures i 10 sous per raó d'un forn que ha restituït.
(ARM prot. Joan Porquer P-366 f. 34)

de Caçadors de S'Horta, on es disputaran valorosos trofeus.
A les 11 h. INAUGURACIÓ de la UNITAT SANITARIA pel President

de la Comunitat Autònoma de les 'lies Balears D. Gabriel Cafiellas Fons.
A les 16'30 h. Partit de FUTBOL, al camp municipal d'esports de Sa

Lleona, entre els FADRINS i els CASATS de la localitat. Pels guanyadors
hi haurà un parell de porcelles.

A les 22 h. GRUP FOLKLORIC. Patrocinat pel CONSELL INSULAR
DE MALLORCA.

DIUMENGE, DIA 29 — DIA D'ESPLAI

A les 11 h. del mati, degustació de cuina mallorquina.
ACTUARA LA BANDA DE MUSICA DE FELANITX.
A les 18 h. PARTIT DE FUTBOL en el camp de Sa Lleona, entre C.D.

Santanyí i C.D. S'Horta.
Es disputarà un trofeu donat per l'Exellentíssim Ajuntament de Fe-

lanitx.

S PE ' MERC ADO
«ES CONVENT» FELANITX

Comunica a su distinguida clientela, que el próximo
martes día 24, INAUGURA la AMPLIACION del

supermercado, así como las nuevas secciones de
Carnicería, Charcutería y Congelados

Esperamos su visita

jj 0J0 CON NUESTRAS OFERTAS !!
Atiende nuestra sección de carnicería, RAMADERS AGRUPATS



  

AUTOCARES J. CALDENTEY
AVISO

Horario que regirá a partir del 1 de junio de 1988
LINEA FELANITX-PALMA

DIAS LABORABLES: A las 6'45 (excepto sábados), 8, 10, 14
Y 18 h.

DOMINGOS Y FESTIVOS: A las 8, 14 y 19 h.
PALMA-FELANITX DESDE LA ESTACION

DIAS LABORABLES: A las 8 (excepto sábados), 9'30, 13, 15'45
Y 19'30 h.

DOMINGOS Y FESTIVOS: A las 9'30, 15'45, y 20'30.
PALMA-FELANITX DESDE CAFETERIA ALCALA

DIAS LABORABLES: A las 12'30 y 19 h.
DOMINGOS Y FESTIVOS: A las 20'30 h.

LINEA FELANITX-PORTO-COLOM
DIAS LABORABLES: A las 7, 9, 10'45 (sólo sábados), 14'15,

17 y 20 h.
DOMINGOS Y FESTIVOS: A las 7, 9, 10'45, 12'30, 15'30, 17 y

20'30 h.
PORTO-COLOM-FELANITX

DIAS LABORABLES: A las 7'30, 9'30, 11'15 (sólo sábados), 16,
17'30 y 20'30 h.	 4.

DOMINGOS Y FESTIVOS: A las 7'30, 9'30, 11'15, 13, 16, 18'15
y 20'30 h.      

ADVERTIMOS LOS SIGUIENTES CAMBIOS: LA SALIDA
DEL AUTOCAR PALMA-FELANITX DE LAS 16 H. DE LA ESTA-
CION, SERA A PARTIR DEL 1" JUNIO A LAS 15'45 Y EL DE FE-
LANITX-PALMA DE LAS 17'45 SERA A LAS 18 H.               

cine principal 

Tel. 580111
Viernes 20, sábado 21, a las 9'30 noche y domingo 22 desde las 3

Acción, aventuras de un superhombre con músculos de acero.
Este es

DESTROYER y Lath Jane
Viernes 27, sábado 28 a las 9'30 noche y domingo 29 desde las 3

El programa más completo y entretenido de la temporada.

CRITERS y 2001 odisea del espacio
PROXIMOS ESTRENOS: «YO SOY LA JUSTICIA II» —

«CONTACTO SANGRIENTO» — «EL RECTOR».

Torneo FUTBITO 88
ORGANIZA: CLUB FUTBOLET FELANITX
PATROCINA: EXCM. AJUNTAMENT DE FELANITX

Torneo categoría SENIOR
Ya se pueden formalizar las inscripciones de este torneo en

el local social del Campo Municipal de Deportes «Sa Mola», hasta
el dia 10 de junio a las 20 horas.

EDAD: NACIDOS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 1971

NOTA: EL TORNEO POSIBLEMENTE EMPEZARA A
MEDIADOS DE JUNIO

EL COMITE

Carnicería GALERETA
ANTONIA BENNASAR BARCELO

Sa Plaça (Es Mercat)

Comunica a todos sus clientes y pú-
blico en general, su REAPERTURA, el
próximo día 28 de mayo.

Esperamos su visita

Esta es la gama GROSFILLEX Boutique.
Muebles bellos, atractivos. Pero su mayor belleza es su resistencia.
Los muebles de jardin GROSFILLEX son sólidos, inalterables

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

Lo más bello
es resistir.

MUEBLES DE JARDIN
Grosfillex

FELANITX
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Andreu Riera tentrevistà amb C. Ferrer Salat
Fa uns dies que el Delegat d'Es-

ports del CIM Andreu Riera, s'entre-
vista a Barcelona amb el president
del Comité Olímpic Espanyol Carles
Ferrer Salat per tal de confirmar la
celebració del Congrés  Olímpic Cien-
tífic 1992 a Palma. Sembla que el
Sr. Ferrer Salat va prometer formal-
ment que aquest important simposi

de medicina deportiva tendria com
a seu la capital mallorquina.

Per cert, darrerament s'ha mogut
una polèmica arran d'unes declara-
cions del batle de Palma Ramon
Aguiló, qui manifesta que la única
institució valida per a organitzar el
Congrés a Ciutat era l'Ajuntament.

EL CATALA A LES ESCOLES
Senyor director:
Voldríem cridar l'atenció als pa-

res de Felanitx que els preocupa
l'educació dels seus fills i que a la
vegada se n'han temut que l'educa-
ció només es pot rebre en la llengua
materna.

Això ve de dissabte de la setmana
passada que èrem a Sóller, on hi va
haver una trobada d'escoles Mallor-
quines. Heu de creure que no hi ha-
via cap representant de les escoles
públiques o privades de Felanitx,
perdó, només hi havia una mestra
de l'escola de Ca's Concos.

Vist això, que és del tot llastimós,
no hi ha cap iniciativa de les esco-
les o, fins i tot interès per part dels
mestres, de donar l'educació en la
llengua pròpia nostra. Que això pas-
sas el temps d'En Franco, ens sem-
bla entenedor, pet-6 que a l'any

1988, Felanitx sigui un dels pocs po-
bles que no té cap escola on es faci
l'ensenyament en català i que els
mestres no demostrin cap interès
en fer-ho, ens sembla preocupant.

Pensam que, els pares interessats
en que això no seguesqui passant, ens
hauríem de posar d'acord i exigir a
les escoles que enguany ja comencin
l'ensenyament en català.

Gracies per l'amabilitat mostrada
en recollir la nostra opinió.

Un grup de pares

VENDO PISO en edilicio Sa Torre.
Informes: C. Cotoner, 3-3°.-Dcha.
Tel. 581903.

VENDO ORDENADOR AMSTRAD
PCW 8256 con procesador de tex-
tos e impresora.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

SE VEN PARTICIPACIÓ SOLAR 1.a
fila urbanització Sa Punta 2.a fase,
amb permis d'obra i excavació per
a construcció d'una vivenda.
Informació: Tel. 58 00 19 (hores
de feina).

Li MAS BELLO ES RESISTIR
4VIOBLES MONSERRAD

DISTRIBUIDOR PARA FELANITX

Tole. 580549 Tda.
Paseo R. Argentina, 24 - B. 	 580846 Part.



Empresa Multinacional
hider en el sertor de hormigones

premezclados, precisa:
Conductores propietarios con camiones
a los que se les pueda adaptar hormi-

gonera. Area Felanitx
Interesados llamar al

573581 - 291500 - 291504

Necesito un marinero para
lanchas
para temporada verano con posibilidades
fijo, según aptitudes.

Informes: Tel. 575295
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FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• El pintor felanitxer BERNAT
SANS() está sonando mucho última-
mente. Su arte impacta, en MADRID
lo demostró, ahora sus lienzos via-
jaran por Europa. BASILE A,
VIENA... etc. le esperan. ¡Suerte!

• Buen ambiente en el «HAR-
LEM JAll» (Port Petit) de CALA
D'OR, el lujoso «antro» de los «IN-
TERMINABLES», rebosantes de sa-
tisfacción al contemplar la portada
y contraportada de su primer «L.P.»
a punto de salir al mercado. Vista
fabulosa del puerto a través de las
palmeras a ritmo brasileiro del
grupo «SAMAMBAIA», siempre con-
tagioso. Allí todas las noches son
fetén porque hay siempre Live
Music de la mejor.

• El cronista el pasado viernes
estaba en su sitio, como debe ser.
Había llovido, eran más de las once
de la noche y cogimos carretera
hacia «Son Mesquido». Ibamos a
presenciar un acto insólito en estos
tiempos. La descarga de «CINC SO-
MERES I ES... GORA». «Es bestiar
l'havia comprat en LLOREN(
«MOSTEL» a n'es Pla de Ctiber».
Menos mal que él y en JAUME des
«RAFAL» fueron más tozudos que
ellas y consiguieron hacerles bajar
del camión que las transportaba a
base de ponerSe morados y fango

-hasta las cejas... Los «nobles» ani-
malitos no tardaron en ponerse a
«pasturar», pese a la gran oscuridad
reinante, no en vano veían con un
hambre de mil demonios. A las po-
bres no tardaremos en verlas por
algún lugar de la costa, turístico,
con «un capell i unas ulleres».

• Regi-!saron ya de la REPU-
BLICA DOMINICANA el tandem
—ya famoso-- TONI & PEP, tras
comprar unos terrenos «vírgenes»
con mucho futuro y «bello horizon-
te» y de paso traerse para acá al-
guna «ganga». Este trajín conlleva
cambiar «ahorita» por el «turbo».
Es decir en buen mallorquín: «Dei-
xar es caminar per córrer». Mien-
tras, nos enteramos que el «GRUPO
LYO» ya ha abierto el negocio, el
«CLUB ESPAÑOL», en SANTIAGO
DE LOS CABALLEROS, para po-
nerse a trabajar a destajo, a ver, y
eso que ya tienen más de veinte em-
pleados contratados que tendrán
que dar el callo, aunque cueste
creerlo. El pasado miércoles tuvo lu-
gar la inauguración. Ya hay un mon-
tón de felanitxers que tienen previs-
to ir de vacaciones para noviembre
y poder comprobar, cual Sto Tomás,
que hay de verdad de lo que nos
cuentan. ¡Puput!

VIDEOCLUB.— «¡TRES AMI-
GOS!» (2). Director: John Landis.
Intérpretes: Steve Martin, Chevy
Chase, Martin Short. Productora:
RCA/Columbia Pictures. Duración:
99 minutos aprox. Género: Parodia.
Producción: 1986. SINOPSIS: A los
ojos del mundo, los actores de cine
Lucky Day, Dustyn Bottoms y Ned
Nederlander son unos héroes vigo-
rosos. Pero en la vida real las estre-
llas del cine mudo están lejos de la
heroicidad y definitivamente poco
comprendidos. Su oportunidad de
ser heroes reales viene cuando el
Studio los despide. Un pueblo meji-
cano llama a sus héroes para que
les libre de una banda de forajidos,
con la promesa de cobrar por ello
10.000 dólares. COMENTARIO: Mez-
clando muy hábilmente temas de
otros filmes, esos tres amigos viven
unas divertidas aventuras ambienta-
das en el Oeste americano, que re-
cuerdan las películas de Bob Hope
y Bing Crosby y las convierten en
una deste nillante parodia del popu-
lar género.

• Estos días EXPONE en MA-
NACOR en «SA TORRE DE SES
PUNTES» la pintora norteamerica-
na, nacida en Chicago, BARBARA
WEILL. Se trata de una veterana
artista que últimamente explora lo

oculto del arte utilizando el círculo
como base de su arte.

• MONICA GONZALEZ MAIMO,
estudiante de séptimo de EGB del
«COLEGIO JOAN CAPO» ha sido la
ganadora en BALEARES del «ler.
CONCURSO FILATELICO ESCO-
LAR », organizado por «Tabacalera»
entre los escolares españoles, para
que diseñen un sello de correos con-
memorativo del «V CENTENARIO
DEL DESCUBRIMIENTO DE AME-
RICA». El sello dibujado por MO-
NICA —según leo en «U.H.»— está
lleno de imaginación y colorido. La
minuciosidad de los detalles hacen
el diseño el MEJOR enviado de Les
Illes. ¡Congratulaciones!

o Un magnífico «disc-jokey» es
JUAN de «MUSICFEL», no ejerce
como tal en ninguna «disco», pero
graba los mejores «cassettes» de la
zona. El último grito musical lo tie-
ne a su alcance. Pero el chaval tiene
que hacer horas extras y ganarse el

pan como «barmann». Un chaval
listo, pero que tiene dos defectillos,
le gustan las chicas una barbaridad
y lee telenovelas, si esto lo son,
claro.

• A nuestro cronista de fútbol le
pasan cosas gordas. Hemos podido
saber que el pasado domingo en el
campo del CARDASSAR llevaba una
radio portátil para escuchar los de-
más resultados de fútbol. De pron-
to un apasionado hincha del equipo
local le dijo en voz alta y en tono
amenazante: «¡Eh! ¡Tú! ¡Para la ra-
dio!... He dicho que pares la ra-
dio...!». Cosa que tuvo que hacer
para no buscar tres pies al gato.
Será que este señor tiene los ojos
en los oídos, sinó no lo entendemos.

o En el «CINE PRINCIPAL» nos
llegan dos películas más. «DESTRO-
YER», una cinta con mucha acción
y efectos especiales a go-gó, y otra
de amor y pasión «LADY JANE».

JORDI GAVINA

SUPERMERC ADO
4:; es COMO

Carnicería - Charcutería - Frutas - Verduras - Perfumería
Alimentación en general

ABIERTO TODOS LOS DIAS 	 NO CERRAMOS AL MEDIODIA

Centro Comercial Ca's Corso 	 Porto-Colom



FUTBOL

Biro paso del Felanitx hacia ei ascenso
a 3.a división

Ei pastelero se sacó un penalti de la manga
endulzando a la afición local

Cardassar, 1 - Felanitx, 1

FELANITX 	 1.1

Gran entrada en el campo de Sant
Llorenç. Muchos seguidores felanit-
xers acompañaron al equipo. Es-
pléndida tarde, hablando climatoló-
gicamente.

FELANITX.— Rigo (3), Valentin
(2), M. Riera (2), Veny (3), J. Juan
(1), Pont (1), Teruel (1), Juli (3),
Mut (3), X. Riera (1) y Roselló (1).
M. Rial (1) salió por Juli en la 2.a
parte y Obrador (—) en los minu-
tos finales por Pont.

ARBITRO.— Prieto (0). Me dicen
que pastelero de profesión, un su-
per-peso pesado (;125 kg.? Fue case-
ro, pitó muchas faltas al Felanitx
inexistentes. Pasó por alto un penal-
ti a Mut en la 2.a parte. No mostró
tarjeta a los 4 m. por una tremenda
entrada de un defensor a X. Riera,
digna de expulsión. Pitó un penalti
contra el Felanitx, que no vimos y
encima a destiempo, cuando el ba-
lón estaba ya muy lejos del área
blanca.

GOLES.— (0-1), Min. 24, balón re-
chazado por la defensa local, lo re-

. coge por la banda derecha Juli,
gatea a un defensa, se cuela hasta
el primer palo, todo el mundo es-
pera el centro, pero él hábilmente
—sin ángulo de tiro— 'pica el balón
directamente al fondo de la porte-
ría. Un gol de gran clase, a lo Bu-
traguerio. (1-1), penalti que sancio-
na el Arbitro, muchos ni se lo creen.
Lanza Nebot, muy fuerte, y marca.

LA 3•a DIVISION MUCHO
MAS CERCA

El Felanitx es el favorito del gru-
po A en la Liguilla de ascenso a 3.2

división. Dos partidos jugados fue-
ra y tres positivos es un buen ba-
gaje. En otra ocasión que ascendió
lo hizo sin ningún positivo, por me-
jor gol-average, ahora si no se duer-
me sobre los laureles lo tiene más
fácil, pero faltan bastantes partidos
y tiene que seguir por esa línea,
Porto-Cristo y Cardassar vendrán a
batir el cobre en «Es Torrentó».

UN TIEMPO PARA CADA EQUIPO
En la 1.a parte el Felanitx contro-

ló perfectamente la situación, no
tuvo muchas ocasiones de gol, pero
Ia verdad es que era superior técni-
camente y el resultado (0-1) del des-
canso era justo a todas luces.

En la 2.a el Felanitx perdió mu-
chos enteros en el centro del cam-
po, el Cardasar empujaba mucho
sin demasiada convicción, con más
fuerza que otra cosa, pero el Fela-
nitx no cogía la onda. Teruel no era
el mismo que el de Porto-Cristo,
Rial no supo encontrar el sitio que
había dejado vacante Juli y delante
X. Riera no tenía su tarde, solo
Mut daba el callo, muy solo y muy
desasistido.

Así que los locales tuvieron sus
ocasiones, a base de barullos y del
saque de faltas. El portero Rigo es-
tuvo muy acertado. Por contra los
contragolpes del Felanitx que eran
rápidos y peligrosos, quedaban abor-
tados en última instancia, porque
no estaban finos sus rematadores...
El Cardassar consiguió el empate de
la suerte comentada y el resultado
quedó visto para sentencia.

El próximo domingo se juega el
primer partido de esta liguilla en
«Es Torrentó». Otro club histórico,
el ATCO. CIUTADELLA, con el que
ya jugamos la liguilla la última vez
que ascendió el club felanitxer. Re-
cordemos que el Felanitx venció en
su casa (3-1) y perdió (1-0) en el
partido de vuelta, la diferencia de
goles fue fundamental para que el
equipo presidido entonces por Nico-
lás Valls consiguiera el ascenso.

MAIKEL

.1 REGIONAL
STa EUGENIA, 2 - CA'S CONCOS,

SUPERIORIDAD LOCAL
Nada pudieron hacer para evitar

Ia derrota los pupilos de Vilar en
su visita a Sta. Eugènia, un equipo
que ocupa la tercera plaza y toda-
vía sueña con el ascenso a 1.a regio-
nal.

S'HORTA, 2 - BARRACAR, 1
VICTORIA MUY TRABAJADA

Los visitantes, mal clasificados,
crearon dificultades al S'Horta en
el partido jugado el pasado domin-
go en el campo «Sa Lleona». La su-
perioridad local no se tradujo total-
mente ya que ocasiones hubo para
ampliar el marcador, solamente
pudo ser una victoria por la mini-
ma diferencia.

JUVENILES
GESA-ALCUDIA, 2 - FELANITX, 2

SIN FORZAR LA MAQUINA
Los juveniles felanitxers jugaron

a medio gas, muy relajados, sabedo-
res de que no se jugaban nada. Fue
un flojo partido donde cabe desta-
car a Javi Muñiz, autor de los dos
goles visitantes.

NOTA ADICIONAL.— Con motivo
del último partido a disputar en
MENORCA entre el ATCO. CIUTA-
DELLA y el FELANITX, donde
nuestro equipo puede conseguir el
ascenso, brindamos la oportunidad
a todas las entidades comerciales
que quieran patrocinar el desplaza-
miento de uno de nuestros colabo-
radores para que nos pueda infor-
mar «in situ» de este partido. Si
hay alguien interesado puede llamar
a nuestro teléfono: 580160. Lo agra-
deceremos.

Es celebrà al Poliesportiu «Prínci-
pes de España» la Final Insular d'At-
letisme per a les categories inicia-
ció, benjamí i aleví.

La classificació per a participar en
aquesta jornada l'havien disputada
ja a les anteriors finals comarcals.

El Collegi Joan Capó duia un
equip complet a 5 de les 6 catego-
ries i participà a 27 de les 30 pro-
ves del programa, a raó d'un atleta
a cada prova.

La victòria per equips a les tres
categories femenines, juntament
amb els 6 triomfs individuals es un
balanç que cap altre collegi aconse-
guí, ni de molt. I a més, els alevins
masculins quedaren segons, el ma-
teix lloc assolit per altres cinc atle-
tes de manera individual.

Aquests son els noms dels cam-
pions:

Salvador Barceló (iniciació, 40 m.
tanques), Joan A. Fullana (aleví, al-
çada), Quica Romero (iniciació, 40
m. tanques), Azucena Sánchez (ben-
jamí, 60 m. 11.), Silvia Pradas (ben-
jamí, pes) i Pilar Manchón (aleví,
pes).

I els dels subcampions:
Macià Soler (aleví, 2.000 m. mar-

xa), Mari C. Valverde (iniciació, 300
m. 11.), Isabel Collado (benjamí,
1.000 m. 11.), Llucia Valladolid (ale-
ví, 60 m. 11.) i Maria Jimenez (aleví,
1.000 m. marxa).
VI PUJADA A MONTI-SION

Amb bona organització que dugue-
ren a terme diferents entitats de
Porreres tingué lloc una nova puja-
da a Monti-sion que enguany, mal-
grat la seva duresa, concentrà una
quantitat major de participants que
en altres edicions. Un total de 45
atletes del Club Joan Capó arribaren
a meta.

Hem de resaltar les 4 victòries,
obtingudes per Margalida Adrover
(sênior), M.a Antònia Crucera (in-
fantil), Fco. Javier Martinez (benja-
mí) i Mari C. Valverde (iniciació).
A la categoria iniciació les nostres
jovenetes ocuparen els 6 primers
llocs, amb M.a Antònia Soler (2.a) i
Aina M.a Sánchez (3.a) •

Igualment entraren en 3.a posició
a les seves respectives categories
Mateu Obrador (cadet), Salvador
Barceló (iniciació), Catalina Albons
(infantil), Maria Albons (aleví) i
Isabel Collado (benjamí).

Molt prop del pòdium hi trobam
a Quica Romero (4.a iniciació), Mar-
galida Vidal ( 5.a, iniciació), Azucena
Sánchez (4.a benjamí), M.a Magdale-
na Martinez (4.a, aleví), Joan Nico-

lau (5.è, iniciació), Joan V. Maties
(5b, aleví), Raul Ferrer (4rt., infan-
til) i Miguel Sánchez (5è, infantil).
PROPERES ACTIVITATS

El món atlètic bull a les totes. A
les pistes de Ciutat, el dissabte de-
matí es fa la Final de Mallorca d'in-
fantils i un control de cadets, i l'ho-
rabaixa, un Control Federat.

El diumenge es celebrarà el «Cross
de las Fuerzas Armadas» a Palma i
el IX Mini Marathó de Sant Joan.

Probablement hi haurà atletes fe-
lanitxers a tots els fronts.

I cursa popular de Isamistat
Diumenge dematí a les onze, sota

l'organització d'alguns membres de
la Policia Municipal de Ciutat va te-
nir lloc per primera vegada aquest
esdeveniment esportiu.

Exit de participació, uns cinc-
cents atletes de totes les edats es
concentraren a la sortida que estava
situada al Dic de Ponent, passant
pel Passeig Marítim, fins arribar al
Passeig del Born, cobrint un total
de 7 kilômetres. Durant tot el recor-
regut fou nombros el públic que
contemplà la prova.

Exitosa fou la participació dels
componens del Ctub OPEL de la
nostra ciutat. Així tenim que na
M.a Antònia Caldentey aconseguí la
primera plaça de la seva categoria
(Roc 109 de la general) amb un
temps de 27'24", En Sebastià Adro-
-Ver acabà segon a la categoria es-
pecial de Policia Municipal ( Roc 20
de la general) emprant un temps de
23'34", i la tercera plaça d'aquesta
categoria fou per l'atleta A. Amores,
i el lloc 15 per en M. Soler. Ja dins
la categoria normal de sèniors te-
nim que en V. Martinez aconseguí el
Hoc 26 de la general i en F. Algaba
el 56, dos bons resultats comparats
amb el nombre de participants,
molts dells figures dins l'atletisme
balear.

Des d'aquest setmanari donam
l'enhorabona als organitzadors d'a-
questa novella prova.
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diguèreu que la Guàrdia Civil no vo-
lia collaborar amb la Policia Munici-
pal. Al sermó dèieu que la Guardia
Civil té manca de mitjans i tothom
sap que les denúncies, quan les vo-
len posar es a partir de les nou del
matt si duus sort i no hi has de tor-
nar. No volgueu quedar be, no si-
gueu escrupulós en segons quí, el
que ens convendria més a tots se-
ria que ho fossiu amb les vostres
funcions que hi ha massa coses dei-
xades de mans.

Analitzem el sermó. Al sermó va-
reu emprar dues vegades el mot DE-
MAGOGIA i avui dues més i ens
sembla que cap de les vegades que
n'heu fet ús, l'heu emprat segons
cap dels significats que té, no sabeu
el que vol dir. Demagògia té dues
accepcions, pot voler dir: Segons el
concepte aristotèlic, forma impura
de govern democratic que consisteix
a exercir el poder a profit de les
masses indisciplinades. O també pot
voler dir: Política fonamentada en la
utilització de mètodes emotius i
irracionals per a estimular els senti-
ments dels governats cap a l'accep-
tació de programes d'acció impracti-
cables i fallaciosos que miren no-
més de mantenir situacions de pri-
vilegi. Creim que les dues accep-
cions són bones per a definir la vos-
tra política. Es de domini públic
que la vostra concepció i manera de
govern, esta basada en la utilització
de mètodes emotius i irracionals.
Són moltes les vegades que justi-
ficau accions amb base a la moral i
no a la igualtat. Són massa les vega-
des que amb la irracionalitat dels
acords que preniu perjudicau a uns
i afavoriu a uns altres. Però segui-
rem amb el tema d'avui, que sem-
blau interessadíssim i així ho de-
mostra el sermó, però no l'evidencia
dels fets.

Anomenareu quatre tipus de delin-
qüência:

1.—Robatoris als nuclis urbans.
2.—Robatoris a foravila.
3.—Consum de droga ( suposam

que us referíeu a les prohibides).
4.—«Gamberrisme D.

Nosaltres creim que en deixàreu
un de molt important i que el to-
cam d'aprop els Regidors de l'oposi-
ció i que llastimosament té conse-
qüències greus per a tots els vilans
del terme. Es la delinqüência que
practicau els grups governants,
quan negau els nostrec drets i feis
el sort a les nostres demandes, i so-
bretot, la vostra política basada en
l'abandó de les funcions de control
que vos són pròpies a tots els nivells
de la vida ciutadana i d'Administra-
ció de la Vila. De la degradació ur-
banística del terme, en són respon-
sables els que fumen porros? Del
desgavell urbanístic on el descontrol
es practicat i fomentat des del ma-
teix Ajuntament, en són responsa-
bles els brètols? (que anomenau
«gamberros»). Dels favoritismes i
caducitat o oblit de les demandes
dels ciutadans, en són responsables
el que periòdicament entren a les
morades d'altri per furtar el que es-
tigui al seu abast? Dels acords que
prenem a aquesta Sala i que des-
prés no arriben a bon port o es can-
vien els termes en que foren apro-
vats, n'han de respondre els que sos-
treuen animals a foravila? Es clar
que no!

Per tot això creim que hem de cer-

car solucions per aturar aquest cm-
què grup de delinqüência que cu-
riosament oblidàreu anomenar i
creim que si no començam per aquí
no tendrem malament per resoldre
els altres quatre tipus de delinqüèn-
cia. No ens distregueu amb històries
histriòniques, no ens encorten. De la
primera reunió Informativa de Se-
guretat Ciutadana i dels acords que
es varen prendre a les altres, què
s'ha fet? Idó res! Llevat de postpo-
sar fins avui el tractar aquest tema

i això no convida a ereure el vostre
sermó, són fallacies del vostre des-
govern demagògic, en qualsevol dels
dos sentits que hem anomenats. Ens
preocuparem pel cinquè tipus de de-
linqüència, es el primer que s'ha
d'arreglar, potser després sera pos-
sible arreglar els altres quatre. Res
més.

VENDO MONTESA COTA, PM-W.
Buen estado.
Informes: Tel. 58 01 07.

Coloms a la Sala
La inseguretat ciutadana

Coloms a la Sala, amb els prece-
dents que exposa, no confia amb les
paraules del grup governant i així
ho manifestà a la darrera sessió Ple-
nària. Això argumentaren.

Deu fer una mesada que ens féreu
un sermó de melicotó. Vint minuts
per proposar de fer una Junta Lo-
cal de Seguretat, ho trobam un poc
massa ja que després acusau a l'o-
posició de no acabar-se les Plena-
ries. Així i tot farem una anàlisi del
vostre sermó, després de manifestar
el nostre despreci total vers la ma-
nera de fer les coses i convocar les
Plenàries Extraordinàries. Volem
recordar-vos que dia 9 de desembre
de l'any passat varem demanar d'in-
cloure aquest punt a una sessió Ex-
traordinària, d'això que vos parlam
fa més de cinc mesos, no sabem si
ho recordau. A la Plenaria Extraor-
dinaria, quan arribàrem a aquest
punt, demanareu si trobàvem que
podia anar a la próxima sessió ordi-
naria i ens vàreu prometre que hi
aniria. Sí, hi va anar, al punt 23 de
l'ordre del dia, quina barra! Es més
important per a vosaltres aturar les
interferències de l'emisora de la Po-
licia Municipal, que la seguretat dels
Felanitxers. A la Sessió de març ho
coHocareu al punt devuit de l'ordre
del dia, és més important assenya-
lar que el dia de Santa Margalida,
enguany per ventura sera festa que
la seguretat dels felanitxers. A la
Sessió d'abril ja ho posareu al punt
que feia tretze, es més important
per a vosaltres renovar contractes
mal fets que la seguretat dels fela-
nitxers. A la segona sessió d'abril ja
anava al punt vuit de les vostres
prioritats, però en un atac d'abús de
poder i negant el dret elemental de
les persones a la paraula, me des-
patxareu i com que es un problema
que l'havíem proposat nosaltres, se-
gons el senyor Mora, era millor que
hi fóssim. Avui parlam d'això per-
quê no queda més remei, es el pri-
mer punt de l'ordre del dia de la
sessió Extraordinaria, que també
vàreu tenir rencert de convocar dos
mesos després de sollicitar-la i des-
prés de muntar una partida de nu-
merets ben curiosos. Amb aquest
precedents que hem recordat que
demostren de part vostre un desin-
terès total per aquest tema, a la Ple-
naria primera d'abril, el vàreu sen-
cetar. Avui si duim sort i vbs ho tro-
bau, podrem expressar la nostra opi-
nió. El que no podem entendre es
aquesta parsimònia i intentar fer
creure a la gent, perquè a nosaltres
no ens encortareu, que això vos
preocupa o us lleva la són, ha que-
dat clar que trobau més important
enrajolar la Plaça del forn de Por-
tocolom, per posar un exemple, que
intentar fer alguna cosa perquè els
felanitxers dormiguem tranquils.
Així i tot no deixa de ser curiós que
féssiu un sermó amb opinions total-
ment contraries a les que manifes-
tareu a la penúltima reunió de la
Comissió Informativa de Seguretat
Ciutadana. Es curiós pert) gens es-
trany. Ho deim i ho posarem en
pràctica, estam farts que les actes
de les Comissions Informatives no-
més reflexin el que deim nosaltres.
Tots els presents recordam com ens




