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Uns rnwinbres de! grup sentrgihtai
11. -.1Tistialta et paesen a IL 11 . -: la rod Ii

Al llarg de la setmana ha estat te-
ma de les tertúlies i sobre tot de les
especulacions politiques locals, la
passada gairebé en bloc del grup
municipal de l'actual Democracia
Cristiana al partit d'Aliança Popu-
lar.

A l'hora de llegir aquesta nota, si
no hi ha hagut sorpreses de darrera
hora, ja s'haurà produït aquest can-
vi de filiació el qual, pel que hem
pogut detectar, no afectara la tota-
litat dels membres del grup ja que
sembla que alguns no estan d'acord

en canviar de partit i volen seguir
sota l'etiqueta de la Democràcia
Cristiana.

Per altra banda amb aquest fet se
consolida la direcció de la Democra-
cia Cristiana felanitxera en la per-
sona de Pere Mesquida el qual, si
les informacions que tenim són bo-
nes, juntament amb Çun altre mili-
tant, foren els allies de la notra po-
blació presents a l'assemblea insular
celebrada a Son Servera amb Pasisis-
tencia del president nacional Javier
Rupérez.

el plat da S'Arenal
Un moviment produit fa unes set-

manes darrera la platja de S'Arenal
de Portocolom ha alçat un cert re-
bumbori, no mancat de justificació.
Es un tema que demana una serie
de puntualitzacions.

la. Un propietari d'un terreny
qualsevol, estigui situat alla on sia,
no té per que suportar, en principi,
que el seu redol se faci servir d'a-
parcament de vehicles, Hoc d'acam-
pada o d'abocador de ferns. En con-
seqüência, la decisió dels propietaris
del redol que ens ocupa, tant si ens
agrada com si no, l'hem de conside-
rar acceptable. Si de cas se pot dis-
cutir el procediment seguit, que per
ventura no era el més desitjable.
Una paret de pedra, per exemple,
hauria pogut esser preferible; però
també es ver que aquí se tractava
de fer via.

2a. Que el transport de material
d'enderroc sia fet amb permís o
sense, ja es una altra qüestió. En
aquesta secció sempre hem defensat
que totes les obres fetes dins el ter-
me municipal requereixen un per-
mis. Ara be, es ridícul que un go-
vern municipal que fins ara ha fet
els ulls grossos a tota casta d'irre-
gularitats en la materia, fins i tot
les denunciades expressament; que
ha fet del descontrol una norma i
de la permissivitat un habit, ara se
posi tan altiu davant una insignifi-
cancia corn la referida, que al cap i
a la fi té un remei facilíssim; no així
els edificis mastodeintics que han
fet malbé per a sempre el Caló d'En
Marçal i la Bateria. L'actitud es do-
blement ridícula si tenim en compte
que aquesta situació es ell mateix
qui l'ha provocada, com s'explica a
Ia puntualització següent.

3a. L'Ajuntament de Felanitx va
fer uns pactes amb la propietat de
Sa Punta. Aquesta cedia a l'Ajunta-

ment uns terrenys qualificats, al pla
general encara gloriosament vigent
grcies al desgovern de la Democra-
cia Cristiana, de zona hotelera i co-
mercial compresos entre la carreta-
ra que mena al Far i un carrer de la
urbanització Sa Punta 2, perquè fos-
sin destinats a ús públic, exceptuant
5.000 metres quadrats que podien
esser edificats. Aquests terrenys en
cap cas no havien d'esser utilitzats
com a aparcament. L'Ajuntament,
per part seva, se comprometia, en
fer la revisió del Pla General, a corn-
pensar els propietaris cedents amb
unes qualificacions d'altres zones
perquè, com es sabut, ningú regala
res a ningú.

4a. L'Ajuntament no ha revisat el
Pla General. L'actual corporació va
decidir que dictaria unes normes
subsidiaries, i ara, per pròpia inicia-
tiva, ha decidit suspendre tota la
tramitació per espai de sis mesos.
Aquest terna se remena de molts
d'anys en-0, i per tant el propietari
té motiu d'estar-ne fins a la pipa.

En resum: els responsables de tot
el bugat són els ajuntaments contro-
lats per al UCD, la Unió Felanitxera,
el PDP, la Democracia Cristiana, de-
mà ja ho veurem, que no han pro-
cedit com pertocava i subsidiaria-
ment, el poble que durant tres veL,

gades consecutives els ha votat.
Aquí hi escau la frase que cada po-
ble té el govern o el desgovern
se mereix.

P.S.: L'Ajuntament esta condicio-
nant una zona per a aparcamed.
Aquesta es una solució, pert!) alerta
una solució provisional, perquè
terrenys que ara s'utilitzaran han es:-
tat cedits a l'Ajuntament, pet-6 de
forma precaria.

Esperem que, un cop feta la des-
pesa, no els treguin a defora. No
ens vendria gens de nou.

Pirotècnic

Tombats a la molsa

El fdar de l'OAP
«La sang d'Abu Yihad atiarà el foc que cremara els enemies de la causa

palestina», digué Yassir Arafat, líder carismàtic de l'Organització per a l'Alli-
berament de Palestina (OAP), quan acomiadava les despulles del seu amic
i collaborador a l'aeroport de Tunis. La mort d'Abu Yihad, responsable de
les operacions militars de corganitzacie amic personal d'Arafat, co-funda-
dor d'AI Fatah, el principal grup integrat en l'OAP, i coordinador de les re-
voltes que protagonitzaven els palestins a Cisjordania i Gaza, va ser un cop
molt fort per a l'OAP, una mort de la qual no semblen ésser aliens els ser-
veis secrets israelians.

A primer cop d'ull sembla que l'únic enemic de l'OAP es l'Estat d'Is-
rael, però la cosa es una mica mês complicada. Per ventura els palestins no
tenen enemics dins els mateixos països àrabs? Recordem, per exemple, les
males relacions i, fins i tot, els enfrontaments armats que ha tengut l'OAP
amb Síria i Jordania, països fronterers de l'antic protectorat  britànic. Els
millors amics dels palestins es troben, precisament, entre els països àrabs
que estan bastant lluny de Cisjordania i Gaza, i que no compten amb camps
de refugiats en el seu territori.

De moment la causa palestina serveix als països  àrabs per reforçar la
seva presencia en el món. No deixa de ser sorprenent, emperò, l'extremada
sensibilitat que demostren aquests països per la causa palestina i la poca
importancia que, llevat d'alguna singular excepció, concedeixen a les reivin-
dicac: ,ns d'un poble amb evidents paralleHismes amb el palestí: el saha-
raui.

En el cas, de moment hipotètic, de la creació d'un estat palestí indepen-
dent, es plantejarien unes altres qiiestions que, de moment, o be s'ignoren
voluntàriament, o be es passen per alt, com són la ideologia del futur estat,
el seu alineament internacional, i la seva política exterior. Són evidents les
antipaties que demostren els dirigents palestins i l'OAP vers els EUA, si-
tuació insólita i contradictòria si tenim present que alguns dels països que
més simpaties demostren per la causa palestina són precisament aliats dels
EUA.

La mort d'Abu Yihad pot arribar a cremar, aiximateix, la mateixa uni-
tat de l'OAP. En certa manera personatges com Yassir Arafat o el mateix
Yihad han actuat, fins ara, com catalitzadors dins una organització d'alli-
berament que ha comptat amb sectors ben diferenciats, caracteritzats per
ideologies polítiques diferents, diferents estratègies, diferents grups socials,
diferents faccions religioses, Arafat representa, en aquests moments, un
dels sectors més moderats dins l'OAP i el seu liderat pot arribar a ser dis-
cutit, en un termini no massa llarg, per sectors més radicalitzats de l'orga-
nització, un cop desaparegut el lloctinent Yihad.

Es precis aconseguir, tan prest com sigui possible, la pau a l'Orient
Mitja, i aqueixa pau sols podrà aconseguir-se amb el diàleg i la negociació,
una negociació i un diàleg que, de moment, l'OAP no es capaç d'obrir men-
tre l'organització no canvïi d'estrategia i de líders. Quan els palestins se
n'adonin que l'OAP no es l'interlocutor valid per representar-los, aleshorcs
s'haurà donat la primera passa per arribar a la desitjada pau.

RAMON TURMEDA

AN artistes felanitxers
Per les festes de Sant Agustí, l'Ajuntament té prevista la cele-

bració d'una mostra d'art d'autors felanitxers, la qual se muntarà
al local del Gurugú.

Per aims:), es comunica a totes aquelles persones que treballen
dins el camp de l'art en les seves distintes facetes i que estiguin
interessades en exposar llurs treballs, que es posin en contacte
amb la Regiduria de Cultura de l'Ajuntament, els dimarts i dijous
de 10'30 a 13 hores, telèfon 58 00 80.
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Restaurante LOS PINOS
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Can Pep
Les ofrece:
POLLOS AL AST
PAELLAS
SERVICIO A LA CARTA
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Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente las 24 horas
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SANTORAL
Diu. 3 St. Tomas, ap.
Dill. 4 Sta. Elisabet de

Portugal
Dim. 5 St. Antoni M.a Zacaria
Dim. 6 Sta. M.a Goretti
Dij. 7 St. Fermi
Div. 8 Stes. Aquilla i

Priscilla
Diss. 9 Sta. Verònica

Guiuliani
LLUNA

Quart minvant dia 6
COMUNICACIONS

AUTOCARS
Felanitx • Palma: Dies feiners,

a les 6,45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 i 18 h. Diumenges i fes-
tius, a les 8, 14 1 19 h.

Palma • Felanitx des de l'esta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes), 9,30, 13, 15,45 i 19,30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15,45 i 20,30 h.

Palma - Felanitx des de la ca-
feteria Alcalá: Dies feiners, a
les 12,30 i 19 h. Diumenges i
festius, a les 20,30 h.

Felanitx • Portocolom: Dies
feiners, a les 7, 9, 10,45 (només
dissabtes), 14,15, rr i 20 h. Diu-
menges j festius, a les 7, 9,
10,45, 12,30, 15,30, 17 i 20 h.

Portocolom • Felanitx: Dies
feiners, a les 7,30, 9,30,

11,15 (només dissabtes), 16,
17,30 i 20,30 h. Diumenges j fes-
this, a les 7,30, 9,30, 11,15, 13, 16,
18,15 i 20,30 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 j diumen-
ges. Diumenges a les 12 h. 

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922 

APOTECARIES DE TORN
Dissabte 	 Gayk-MelisDiumenge:
Dilluns: 	 Miquel-Nadal
Dimarts:	 Jaume Rotger
Dimecres: 	 Francesc Piña
Dijous: 	 Francesc Pifia
Divendres: 	 Miquel-Nadal

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

580448-581144
Funerária Lesever 	 582450

Ambultincies
581715 - 580051 • 580080

Servei mèdic d'urgències 580254
Gultrdia Civil 	 580090
Bombers	 581717

Ajuntament
de Felanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA

COMISION DE GOBIERNO

La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 18, tomó los siguien-
tes acuerdos, con asistencia de
todos sus miembros, a excepción
de D. Miguel Barceló Batle:

Se aprobó por unanimidad el
acta de la sesión anterior.

Se acordó adquirir un modem de
600-1200 baudios con memoria para
uso complementario del ordenador
municipal.

Se acordó adquirir de la firma
Digital un disco de memoria de 159
Mbytes para ampliación del orde-
nador municipal.

Se acordó prorrogar y ampliar
el contrato de mantenimiento del
equipo informático municipal, sus-
crito con Digital.

Se dejó sobre la mesa el escrito
de D. Clemente Garau Roig ofre-
ciendo una superficie de terreno
para la ampliación de la calle
Serrai, pendiente de informe del
Sr. Aparejador.

Se aprobó la factura correspon-
diente a la limpieza general del
emisario submarino de Cala Marsal,
por un importe total de 999.040
pesetas.

Se informó favorablemente el ex-
pediente de electrificación de los
solares 1, 2, 3 y 4 de la Urb. Sa
Punta, Pol. 22.

Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
A D.a Francisca Monserrat Adrover,
a D. Rafael Bennasar Barceló, a
D. Guillermo Grimait Oliver, a
D. Rafael Bennasar Barceló, a
D. Marcos Adrover Julid, a D.. Mar-
garita Monserrat Piña, a D.  María
Grimait Manresa, a D. Bartolomé
Estelrich Adrover, a D. Eusebio
Talón Acosta, a D. Francisco Teje-
dor Garcia, S. A., a D. Jorge Bauzd
Rosselló y a D. Miguel y Antonia
Maimó Gomila.

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 19 de abril de 1988.
El Secretario

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde

Cosme Oliver Monserrat

La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 25, tomó los siguien-
tes acuerdos, con asistencia de
todos sus miembros, a excepción de
D. Gabriel Mora Vaguer.

Se aprobó por unanimidad el
acta de la sesión anterior.

Se aprobó una relación de cuen-
tas y facturas por un importe total
de 8.300.849 pesetas.

Se dejó sobre la mesa la solicitud
de D.a María Mas interesando la
prórroga del contrato suscrito so-
bre cuidado, vigilancia y limpieza
del Colegio Reina Sofía de S'Horta.

Se concedieron varios trofeos al
Círculo Recreativo para unos cam-
peonatos a celebrar.

Se aprobó por mayoría la certifi-
cación única de las obras de refor-
ma de la Plaça Cosme Bauça por
un importe total de 1.679.052 pe-
setas.

Se autorizó a los siguientes par-
ticulares para a apertura de zanjas
en la vía pública: A D. Miguel Bar-

Descansi en pan

celó Julid, a D. Francisco Antich
Adrover, a D. Juan Gomila Esteva,
a D. Jaime Vadell Nicolau.

Se concedieron seis nuevos pla-
zos para terminación de obras
autorizadas.

Se informaron desfavorablemente
las peticiones de construcción de
viviendas rústicas, solicitadas por
D. Matías, D. Jaime y D.a María
Amengual Adrover, en las parcelas
320A, 320B y 320C del Polígono 31.

Se informó favorablemente el
proyecto de alumbrado público de
una zona de la Urb. Cas Corso I,
a instancia de DEPRE, S. A.

Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
a D. Antonio Oliver Binimelis, a las
Hermanas de la Caridad y a
D.a Margarita Barceló Sansó.

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.

Se acordó solicitar de la Jefatura
de Tráfico de Baleares que proceda
a verificar los exámenes de condu-
cir en la zona de levante.

Felanitx, a 26 de abril de 1988.
El Secretario

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde

Cosme Oliver Monserrat

va morir a Portocolom, el dia 22 de juny de 1988, a Pedal de 75 anys, havent rebut
els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

La seva esposa Antònia Adrover; fill Jaume; filla política Barbara Ferrá; nets  Antònia,
Miguel i Joan; germans Miquela i Francisca; germans politics;  fillol Jaume Roig, nebots, cosins
i els altres parents, vos demanen que volgueu encomanar la seva hi-lima a Déu. La missa que se
celebrarà avui dissabte a les 8 del vespre, a l'església del Carme de Portocolom serà en sufragi
de la seva Anima.

Casa mortuòria: C. Tauler, 44 Portoeolom



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.
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La Federació B. de IVlitjaus de Comunicació
Diumenge passat a la vall de SÓ-

LLER tingué lloc l'esperada signatu-
ra de l'acta de constitució i dels Es-
tatuts de la FEDERACIÓ BALEAR
DE MITJANS DE COMUNICACIÓ
LOCALS, la qual integra la major
part d'emissores de radio locals de
MALLORCA, inclosa la felanitxera.

L'acte tingué Hoc al casal ELS
JARDINS de Sóller i en el seu trans-
curs la Comissió Gestora va detallar
el seu informe de com havia duit
endavant la tasca fins arribar a la
constitució de la tan desitjada fede-
ració.

Seguidament mitjançant votació
es procedí a l'elecció de la primera

Junta Directiva que queda constitui-
da així:

President: JOAN BARCELÓ, de
«Porreres Radio».

Vicepresident: JOAN MESTRE de
«Felanitx Radio».

Secretari: TOMEU ADROVER de
«Call Vermell Radio» de Campos.

Vicesecretari: PEP SANSO de
«Radio La Vila» de Vilafranca.

Tresorer: JAUME FERRIOL de
«Radio Maria» de Maria de la Salut.

El nou president va explicar el
repte que ens espera en quant a le-
gislació, la tasca de relacions públi-
ques per a obtenir recolgaments a
nivell ciutadà i oficial i la feina de

conjunt encaminada al millorament
diari de les emissions de radio lo-
cals.

D'entre les personalitats assistents
parlà el President del Conseil Asses-
sor de Radio Televisió Espanyola a
les BALEAR, JERONI FITO el qual
al començament digué:

«Això d'avui fa molts d'anys que
ho esperava i ja hi és».

«Sa tasca de ses emissores locals
no l'aturarà nigú perquè lo que és
viu tanmateix brota sempre i ja
poden tallar que neix, reneix i més
fort per lo tant anam pes bon ca-
mi.»

«En aquests moments —continua
diguent— dins Europa s'està fent es
diseny de sa radio europea i dins
aquest diseny hi ha sa contemplació

de ses radios locals, per tant, nigt
mos podrà aturar perquè això es
vera i perquè aixa es així i perquè
cada poble, cada nucli de gent té
dret a ser informat desde ca seva
mateix, pels seus i de lo seu.»

En un altre moment afegf:
«AgueIls que començareu d'una ma-
nera un poc brusquera però fitxau-
vos que d'una manera brusquera
pelt) intelligent, perquè això és ha-
ver endevinat per on anifien es trets
de sa comuncació des futur... passa-
ran pes mitjans de comunicació.
Fins i tot sa pedagogia contempla sa
Comunitat Europea que passarà
través dels mitjans de comunicació.
¿Qui ensenyaria als vostres allotets
de cada poble sa vostra geografia
més local, es vostres costums, ses
arrels?... No les mos ensenyaran els
de defora»...

Més envant menciona els tres
fronts que ens surten a camí com
un repte: Primerament el legal, que
caurà poc a poc i que l'haurem
soportar amb paciência: pau i ciên-
cia, però que el soportarem i l'avan-
çarem perquè és irreversible.

El de la tècnica, que ve a faver
nostre, ja que cada vegada es més
fàcil i endemés ens l'estan fent els
altres.

Finalment el repte més gran: le
nostra pròpia capacitat personal.

«Els aparells que empram els fa-
ran cada vegada més precisos, més
tècnics, més perfectes, però que hi
parlem al seu través d'una forma
més comunicativa, d'una forma que
arribi més, que traspassi en TV sa
pantalla i en radio traspassi es
temps i s'espai i arribi i sigúi calo-
reps i sigui ver i sapiguem manejar
bé els mitjang de comunicació es
una tasca nostra».

També posa al nostre abast els
tallers de comunicació que va dir
es tornaran a convocar sinó després
de prévia consulta amb la Federa-
ció per tal d'esbrinar el clue denian-
den els components de les difèrentg
emissores pel seu aprofitament.

Afegí que els futurs cursets tindrà
cada vegada més bon suport. Ode
es treballa per aconseguir que Molt
prest les trobades de tallers
a ser valorades, avaluades i signadci -4
per la pròpia Universitat.

Al final afegí: «per pel nostres
conveins unes radios locals comull-
catives, creatives, alegres, funcionals
i sobretot que aixequin de dins stt
nostra terra aquestes arrels que 114,

vors realment brostaran en fulles,
flors i sobretot en fruits.»

Una vegada clos l'acte els partici-
pants es desplaçaren al mirador cle
Ses Barques on varen tenir un it-
nar de germanor amb sana alegria i
la distensió dels comentaris sobre el
paper de la radio en la vida local de
cada poble.

Que per molts d'anys!
G.B.

ESTUDIANT DE MAGISTERI DO-
NARIA CLASSES de repas
d'E.G.B.
a Felauitx i Porto-Colom.
Infor.: C/. de Sa Roca d'En Boira,
32. Tel. 58 20 39 i C. Molí de N'Ho-
reu, 4. Tel. 58 21 25.

SE OFRECE CHICA de 18 años para
trabajar por horas, o cualquier
trabajo serio.
Informes: Tel. 38 17 77 (preguntar
por Antonia).
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En el Ill Centenari del Fundador
dels Ermitans

Diumenge passat horabaixa, a la
parròquia, tingué Hoc l'acte comme-
moratiu del III centenari de la mort
del fundador dels Ermitans de Sant
Pau i Sant Antoni, aquesta congre-
gació que fa quasi cent anys que
custodia el santuari de Sant Salva-
dor.

Dotze ermitans ocuparen seient en
el presbiteri durant la solemne Eu-
saristia que concelebraren els se-
güents sacerdots: Mn. Bartomeu Va-
guer i Mn. Llorenc Alzina (de la De-
legació Diocesana de Vida Religio-
sa), el Vicari Episcopal Mn. Joan
Bauçà, el Rector de la parròquia
Mn. Serra els vicaris Xamena i Fiol,
Mn. Gabriel Adrover i Mn. Gabriel
Reus.

Pronuncià l'homilia Mn. Llorenç
Alzina i la Coral de Felanitx, dirigi-
da per Jaume Estelrich, interpretà
els càntics propis de la missa.

Un bon grapat de felanitxers s'uní
a la celebració, amb un gest de sim-
patia i reconeixement cap als ermi-
tans que amb tant de zel tenen cura
del nostre santuari, i al final de la
missa els dedicà una llarga i càlida
ovació.

Sant Joan PeIds
Divendres passat, festivitat de

Sant Joan Baptista, la popular figu-
ra de Sant Joan Pelós trescà una
vegada més els carrers de la nos tra
població, oferint als ciutadans el
clavell característic, al so d'aquella
música tan evocadora.

Gràcies a l'intet*i -Idiun grup de
persones que saben valorar les nos-
tres tradicions, aquesta es mantén
amb regularitat després d'una epo-
ca de interferències que no s'hau-
ria de repetir mai Inds.

Exposició de dibuixos
Es troba oberta a la Casa de Cultu-

ra, una exposició de dibuixos sobre

flors silvestres, realitzats pels alum-
nes de l'Estudi d'Andreu Maimó.

La mostra, que recolleix treballs
d'una cinquantena d'alumnes, es
presentada per Felanitx Cultural i
el mateix Estudi A. Maimó i restara
oberta fins demà a vespre.

Mn Gabriel Reus, incorporat a la
nostra Parrbquia

Mn. Gabriel Reus i Mas, s'ha in-
corporat aquests dies a la parròquia
de Sant Miguel de la nostra pobla-
ció per manament episcopal, si bé la
seva participació en les tasques par-
roquials es limitarà als caps de set-
mana.

Donam la benvinguda a Mn. Ga-
briel Reus, de qui guardam molt
bon record de quan estigué al front
de l'església de Sant Agustí.

Festa de Sant Cristbiol
CONVIDADA

El proper dissabte dia 9, se cele-
brarà a Felanitx la festa del patró
dels conductors Sant Cristòfol.

La Creuada de l'Amor Divi, un any
més cuidarà d'organitzar-la amb el
noble propòsit de conscienciar als
conductors de la importància de la
seva actitud al front dels seus ve-
hicles.

A les 7 de l'horabaixa, a l'església
de Sant Alfons se celebrarà una so-
lemne Eucaristia, després de la
qual, a la plaça de Pax es procedirà
a la benedicció de vehicles. Mentres-
tant la Banda de Música de Felanitx
interpretarà algunes peces del seu
repertori.

Tot seguit en el pati de Sant Al-
fons se servirà un refrigeri.

Patrocinen aquesta festa la Casa
Renault, Fco. Grimait SA., Hormi-
gones Fumet, Cristóbal BennAssar,
Productos Fontanet i Autocares Gri-
malt.

Es convida tots els fidels i d'una
manera especial als conductors.

Adoració Nocturna Femenina
Avui dissabte, a les 9'30 del ves-

pre, a la capella de la Caritat hi hau-
ra vigilia d'Adoració Nocturna feme-
nina.

Nomenament eclesiAstic
Ha estat nomenat Rector de la

parròquia de Llubí, el nostre paisà.
Mn. Joan Rosselló Vaguer, que fins
ara havia exercit aquest càrrec a la
parròquia de Petra.

vida social
NECROLOGIQUES

El passat dia 17 de juny, descansà
en la pau de Déu a Felanitx, a l'edat
de 74 anys i després de veure's con-
fortat amb els sagraments, D. Mi-
guel Sutler Maimó. D.e.p.

Reiteram el nostre condol a la se-
va familia i d'una manera especial a
la seva esposa D.  Margalida Adro-
ver, filla Margalida i gendre Antoni
Nadal.

Dimecres de la setmana passada
entregO l'ànima a Déu a Portocolom,
a 75 anys, havent rebuts els sants
sagraments, D. Miguel Roig Vaguer.
Al cel sia.

Enviam la nostra condolência a la
seva esposa D.  Antònia Adrover, fill
Jaume, filla política Bàrbara Ferrà
i als altres familiars.

Delegació de Cultura
Iljuntament

Es comunica que l'horari d'estiu
d'aquesta Delegació serà el següent:
Dimarts i dijous, matins a partir de
les 10'30 h.

EXTRAVIAT UN VESPINO GL. Co-
lor marró. S'agrairà devolució o in-
formació al Tel. 58 11 80.

ESTUDIANT DE FILOLOGIA dóna
classes de repàs d'E.G.B. i Català,
Castellà, Anglès i Llati.
Informes, Tel. 58 13 05.

CLASES DE REPASO E.G.B. en Fe-
lanitx y Poro-Colom.
Informes, Tel. 57 52 20.

Campo Municipal de Deportes «Sa Mola—FELANITX

Torneo FUTBITO 1988
V MARATHON

FUTBITO SENIOR
24 HORAS

DE LAS 12 H. DEL 30 A LAS 12 H. DEL 31 DE JULIO

INSCRIBIR UN MINIMO DE 7 JUGADORES POR EQUIPO.

TAN SOLO SE ADMITIRAM 16 EQUIPOS.

INSCRIPCIONES HASTA EL 22 DE JULIO, A LAS 20 H.

-- PRECIO DE INSCRIPCION: 500 PTAS.

INSCRIPCION + CENA = 1.200 PTAS.
EL COMITÉ

SUPERM ER C t DO
111 es COMO

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

ABIERTO TODOS LOS DIAS 	 NO CERRAMOS Al_ MEDIODIA

Centro Comercial Ca's Corso 	 Porta-Colom



FELANITX
VOW	

Fou celebrat el diumenge dia 26
amb escassa assistència, i aim!) que
ja s'havia ajornat en el mes de maig
per manca d'atletes. La causa es,
probablement, la poca publicitat do-
nada com també la inexperiencia
dels organitzadors.

En quant als resultats, fou un
gran exit pels felanitxers. Atletes del
Club Joan Capó ocuparen el primer
Hoc a 7 categories i el segon a al-
tres 9 que, afegits als segons Hoes
dels atletes Lluís Sansó i Sebastià
Adrover del Opel-Felanitx, diuen ben
a les clares del destacat protagonis-
me dels nostres atletes.

CLASSIFICACIONS
MINIS:

Masculins.-1. Joan Nicolau, 2.
Salvador Barceló 3. Jerónimo Cal-
zado.

Femenines.-1. Mari C. Valverde,
2. M.a Antònia Soler, 3. Aina M.a

Sanchez.
BENJAMINS:

Masculins.-1. Fco. J. Martinez, 3.
Llorenç Páramo.

Femenines.-1. Azucena Sanchez,
2. Isabel Collado, 3. Pilar Perales.
ALEVINS:

Masculins.-1. Juan V. Maties, 2.
Bernardino Sierra, 3. Julià Vadell.

Femenines.-1. Maria Albons, 2.
Maria M. Martinez.
INFANTILS:

Masculins.-2. Raul Ferrer, 3. Xis-

co Monserrat.
Femenines.—l. M. Antònia Cru-

cera, 2. Cati Albons.
Cadets masculins.-2. Ismael Fer-

rer.
Júniors masculins.-2. Lluís Sansó.
Seniors femenines.-2. Margalida

Adrover.
Veterans masculins.-2. Scbastià

Adrover, 3. Antoni Barceló.

CLASES MATEMATICAS Y LEN-
GUA, cualquier nivel.
Informes: Tel. 75 13 70.

VENDO BARCO DELFIN 28.
Equipadísimo. Teléfono,
Piloto automático.
Equipo de navegación completo.
Inf.: Tel. 573203

NECESITO PERSONA para traba-
jos en BAR, con algo de experien-
cia en parrilla.
Informes, Tel. 57 59 76.

TENGO PARA ALQUILAR LOCAL
COMERCIAL, también apto para
oficina. Muy céntrico.
Informes, Tel. 58 08 74.

REPASSOS A PORTOCOLOM, EGB,
BUP i COU. Llatí, Frances i Llen-
gua Espanyola. A partir de juliol.
Informes, Tel. 57 52 60.

Associació de Pares
d'Alomes de Ca's Concas

El Conseil Escolar juntament amb
l'APA del CoHegi Públic de Ca's Con-
cos, en reunió de dia 27 de juny de
1988 i davant el fet de que la petició
de reforma urgent de l'escola, solli-
,ita la des de fa molt de temps i en
repetides ocasions a l'Ajuntament de
Felanitx, a hores d'ara encara no ha
rebut una resposta real de contrata.
ció de les obres tot i que ens havia
assegurat el Sr. Batle, a una reunió
mantinguda abans de les vacances
de Pascua, que les obres es durien a
terme durant els mesos d'estiu.

Manifesten la seva preocupació da-
vant l'actitud de l'Ajuntament (1) i
al mateix temps exposen la seva in-
tenció de no començar les classes
fins que l'edifici reunesqui les con-
dicions mínimes de seguretat i halm-
tabilitat per començar el curs amb
normalitat.

Atentament,
El Consell Escolar ¡'APA

(1) Que es clarament discrimina-
tòria cap a l'escola de Ca's Concos,
ja que les alres escoles del terme
han estat ateses en les seves neces-
sitat en distintes ocasions.

PORTO-COLOM VENDO PISO
amueblado.
Informes, Tel. 58 05 09 días labora-
bles de 7 a 13.

Ajuntament de Felanitx
ANUNCIO

Debiendo cubrirse el servicio de
asistencia técnica en materia de Ce-
laduría de Obras y Construcciones,
se pone en conocimiento de los inte-
resados que pueden dirigir sus soli-
citudes a esta Alcaldía hasta el pró-
ximo día 14 del próximo mes de Ju-
lio.

Felanitx, a 28 de Junio de 1988.
El Alcalde,

Cosme Oliver

111•11■611111e	 OSIIMW	

SE VEN ZODIAC KADET 3'10 m.
Motor Yamaha 4 H.P. I una altra
EMBARCACIO fibra 3 m. Preu de
tot, 200.000 ptes.
Informes, Tel. 58 06 01.

SE NECESITA CAMARERO para
bar.
Informes, Bar Ca N'Ussola, Pza.
España, 12.

ALQUILO despacho planta baja muy
céntrico.

VENDO carretilla manual, puede
transportar una persona mediante
palet más de 500 kilos.

VENDO frigorífico Corberó Fl. 355
A. garantizado perfecto funciona-
miento.
Informes, Tels. 57 57 27 y 57 58 44.

TLET-ismE

W Cross Pseular Sbli

CLUB NAUTIC PORTO-COLOM
CURSETS DE NATACIÓ I VELA LLEUGERA

(OPTIMIST I SURF)
S'impartiran durant els mesos de juliol i agost.

Per a informació i inscripcions a les oficines del Club, horabaixes
de 5 a 7 (de dilluns a dissabte).

Panadería Miguel Juan, hijo
Carrer de Sa Plaça, 7 - Tel. 580333

COMUNICA a su distinguida clientela,
que a partir del próximo día 4 DE JULIO
CERRARA POR VACACIONES
Rogamos disculpen las molestias ha.sta que volverá a ponerse a •
su disposición, el DIA 1 DE AGOSTO.

Gracias anticipadas

AVISO
Se notifica a los clientes y público en general, que

todos los TALLERES DE AUTOMOVILES, PLANCHISTAS
Y PINTURAS DE FELANITX permanecerán

CE R S POR LAS TARDES
del 4 de julio al 2 de septiembre

Disculpen las molestias



La ilibreria Impremta

«RAMON LLUL»
Comunica als seus clients i públic en

general, que restarà tanca da tots els
DIUMENGES i DILLUNS dels mesos de
JULIOL i AGOST iia setmana del 25 al
31 de juliol.

ccJARDI SA TANCA»
CALA D'OR

Restaurante típico ,, mallorquín
Piano - Bar
Piscina Tropical
Jardín infantil
Pistas de Squash

Ambiente selecto y especial7para sus reuniones,
banquetes o entrevistas.

Reservas: Tel. 657232 	 (Nueva Dirección)

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• El pasado domingo en la ciu-
dad de SOLLER quedó constituida
la FEDERACIÓ DE MITJANS DE
COMUNICACIÓ LOCAL que —de
momento— componen hasta un to-
tal de once emisoras de radio loca-
les, entre ellas está FELANITX RA-
DIO-T ELEVISIO. Precisamente
nuestro compañero JOAN MES-
TRES fue nombrado vicepresidente
de esta nueva asociación. Es una me-
dida que creo oportuna, ya que to-
das estas emisoras, sin afán de lu-
cro, vienen funcionando «ilegalmen-
te» según las autoridades competen-
tes, mientras que si nos amparamos
en la Constitución, que para algo es-
ta, no hay motivo alguno para que
dejen de emitir. A ver.

• Un veterano pintor felanitxer,
bohemio auténtico —dónde los
haya— me refiero a XESC FORTE-
ZA, anda últimamente con una idu-
mentaria un tanto extravagante, a
mi modo de ver, claro. Resulta que
últimamente ha recobrado las ener-
gías, tiene una vitalidad que le faltó
algunas veces antaño y está en plena
forma para dejar constancia de su
arte de cara la posteridad. Es más
ahora ha cambiado de taller, la cosa
le cae mucho más cerca, ni más ni
menos que ha montado su ,estudio
en su propia casa. Esperemos que
esto sea un aliciente para el y su
producción sea fructífera, por su
bien, vamos.

• ¿I' de los FICHAJES DEL C.D.
FELANITX, qué? 	 Queeé? Pues
in albis, amigos. Se que la directiva
se mueve, que hay conversaciones
con varios jugadores, se negocia ...
Pero a última hora del martes na-
die había soltado prenda. Habra que
esperar la próxima semana, no que-
da otro remedio a no ser que el sa-
belotodo BIEL GENOVART, alias el
«ZORRO», se nos anticipe y dispare
algo en las páginas de «BALEARES».

• El pasado martes en la «Llar
de la 3.a edat» tuvo lugar una sim-
pática fiesta, siendo lo más relevan-
te la actuación del grupo «ELS
NOSTRES», formado por un equipo

de jóvenes veteranos de SINEU y
por nuestro impagable RAFEL SI-
MONET que por supuesto maneja
con su acostumbrada soltura la «ba-
tería». Los otros son TOMEU JAU-
ME, que hace vibrar la trompeta, el
saxo no tiene secretos para PERICO
«TALO» y la voz melosa de BIEL
CARAGOL animan y cautivan con
sus nostálgicas melodías. No suelen
faltar a ninguna cita de todos los
hogares de la 3.a edad de la isla. La
próxima va a ser sonada sera en
LLUBI, precisamente mariana saba-
do con motivo dc la V FESTA DELS
CAÇADORS, ya que están iocluídos
en el programa de actos.

• Hoy viernes en DISCOTECA
.CLASS» está prevista una FIESTA
muy especial. Se trata ni más ni
menos que de la «FIESTA DEL
SOMBRERO». Ya saben hay que
portar cualquier clase de sombrero,
pamela... etc. Los tíos ya se sabe, si
no apechuga el calor sombrero y ga-
bardina a lo Bogart, las tías a lo
Scarlet O'Hara. Hay numerosos pre-
mios que concederá el jurado de tur-
no, amen de que todos los que lo
lleven serán invitados a un «cock-
tail» que les quitará las pulgas.

• VIDEOCLUB.—«KISS: EXPO-

SED». Director: Claude Borenzweig.
Interpretes: Kiss: Paul Stanley, Ge-
ne Simmons, Eric Carr, Bruce Ku-
lick. Productora: Polygram. Du-
ración: 90 minutos. Género: Musical.
SINOPSIS: Entrevistas y actuacio-
nes del famoso grupo musical. Nú-
meros: «Who wants to be lonely,
UH! All night», «Deuce», «Strutter»,
«Beth», «Detroit the rock city»,
«Tears are falling», «Lick it up», «All
hell's breakin' lose», «I love it
loud», «I stole your love», «Heaven's
on fire», «Ladies room», «Rock and
roll all nite». COMENTARIO: Posi-
bilidad de conocer a fondo a uno
de los grupos más polémicos de los
últimos arios. Presenta algunas fil-
maciones de actuaciones en autén-
tica primicia y hay algunos números
bastante osados que muestran la lí-
nea del grupo.

• Quienes tienen preparado un
«CONGRES EXTRAORDINARI» son
els COLOMS A LA SALA, hoy vier-
nes día 1 julio a las nueve de la no-
che en «CAN MOIX». No sólo se va
a hablar de política sino que tam-
bién habrá cena al canto. Lo que me
parece, pero que muy razonable.

JORDI GAVINA

JUAN XXIII HA MUERTO
El 3 de Junio de 1963, falleció An-

gelo Giuseppe Roncalli, Papa Juan
XXIII.

Nuestra Ciudad ha acusado con
espontáneo sentimiento, el profun-
do dolor causado por la muerte del
Padre de la Cristiandad.

En los templos de nuestra Ciu-
dad, se celebraron solemnes fune-
rales... Un sobrio túmulo, recubier-
to con damasco carmesí, aparecía
junto al presbiterio de cada uno de
ellos...

En la Parroquia y presidido poi-
nuestras Autoridades, se ofició so-
lemne funeral, por nuestro Cura-
Arcipreste Sr. Rebassa, asistido por
el Superior de los PP. Teatinos
P. Duran y D. Pedro Xamena Días
después, el Sr. Xamena, Rector del
Convento de San Agustin ofició en
aquel templo solemne misa de ré-
quiem. Asimismo, en la Iglesia de
San Alfonso, el P. Durán celebró
exequias fúnebres, asistido por el
Vicario D. Juan Ferrer y el P. Argi-
miro Sandín.
HABEMUS PAPAM

El 21 de Junio, a las 11,30 todas
Ias emisoras españolas, en conexión
con Roma, dieron la grata noticia:
¡Habemus Papam! A las 12,18 mi-
nutos, se anunció a las multitudes
desde el balcón del Vaticano, la
elección del Cardenal Juan Bautis-
ta Montini, desde ahora al frente
de la Iglesia Católica con el nom-
bre de Pablo VI.
NUEVO ALTAR DE
SAN SALVADOR

El pasado domingo, 23 de Junio,
tuvo lugar en el Santuario de San
Salvador, la consagración del nue-
vo altar, ceremonia en la que ofició
el Obispo de la Diócesis, Sr. Enciso
Viana, asistido por los canónigos
Sres. Tous y Caldentey. Actuó de
Maestro de Ceremonias el que lo
es de la S.I.C.B. Sr. Pou.
FESTIVIDAD DE SAN JUAN

Mitad laborable, mitai festivo en
algunas industrias, pasó el día de
San Juan.
Jornada en la que fueron muchos

los que se afincaron junto al mar
de Porto Colom, para disfrutar de
unas horas de vacación.

En nuestras calles, notamos a
faltar la simpática figura de Sant
Joan P e 1 ó s , cuya desaparición
de nuestras tradiciones, lamentaría-
mos.
RECOGIDA BASURAS

Desde hace unas fechas, venimos
notando la ausencia del carro de
recogida de basuras que venía pres-
tando un inmejorable servicio a la
Ciudad.

Ignoramos las razones que pue-
dan haber provocado la suspensión
de este servicio.

D'ALLAVORS
MESTRA D'E.G.B. fa classes de re-

pas, cicles inicial i mitja, juliol i
agost.
Informes: Tel. 58 24 33.

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

Disponemos de una amplia serie de servicios y precios,
ajustables a cualquier deseo o exigencia.
C. N'Alou n". 10 bajos — Tel. 582450 — FELANITX 	 SERVICIO PERMANENTE



SE NECESITA JOVEN OPERARIO
para fábrica de baldosas.

Inf.: P. Ramón Llull. 32. Tel. 580837

Restaurant BON PORT
OBERT TOT L'ANY

C. Pizarro cantonada Churruca - 'rel. 575174
	

Porto Colom

Gabinete Pediátrico
Carrer des Call, 17 - Tel. 581197

Les comunica que durant els mesos de juliol i agost, restarà
TANCAT els DIMARTS i DIJOUS, excepte els dies 19 i 26 de ju-
liol i 16 d'agost.

Fontaneria Hons. Repiso, C.B.
Instalaciones sanitarias - Calefacción

Piscinas - Gas butano y propano
Servicio reparaciones

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

C INA1
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4.a Asamblea del C.D. FelanitxFutbolet
Hoy sábado día 2 de julio y a par-

hr dc las 20'30 horas, tendrá lugar
en el local social del Campo Muni-
cipal de Deportes, la entrega de tro-
feos de las categorías BENJAMIN y
ALEVIN.
TORNEO CATEGORIA
INFANTIL-JUVENIL

Resultados de los distintos parti-
dos disputados durante la semana
anterior.
Lunes 20 de Junio:
C. S. Vidal, 8 - G.M.S.A., 2
Miércoles, 22 de Junio:
C. S. Vidal, 26 - Tauro, 1
Gritters, 2 - G.M.S.A., 15
Sábado 25 de Junio:
C. S. Vidal, 7 - C. March, S.A., 1
Gritters, 3 - Tauro, 5

INCIDENCIAS. — En esta jorna-
da hubo tarjetas «a gogá»: Tarjetas
amarillas, para: Tomás Almodóvar,
Guillermo Risco, Juan J. Turia, An-
gel Martinez, Matías Roig, Jaime
Roig, Bartolomé Artigues y Carlos
Jimenez. Tarjetas Rojas. — Germán
López, Gregorio Juan y Carlos Ro-
driguez.

ESTA SEMANA. — Se disputarán
encuentros el miércoles y sábado a
partir de las 19 horas.
TORNEO CATEGORIA SENIOR

Empezó a jugarse el pasado mar-
tes día 21 y se seguirá disputando
todos los martes, jueves y viernes,
a partir de las 20 horas.

Resultados habidos hasta el mo-
mento de cerrar esta crónica:
Martes 21 Junio:
La Protectora, 4 - Viajes Aurora, 2
Sa Ximbomba, 5 - Es Redõs, 8
Jueves 23 Junio:
Bar Cristal, 9 - Club de Fans, 1
Bar C. Blanco, 2 - Aire Comprimit, 3
Viernes 24 Junio:
Injihesa 1 - Disco Class, 1
Bar Ets Arcs, 3 - Ins. Foncal, 4

INCIDENCIAS. — Tarjetas amari-
llas para: Emilio Arroyo, Felipe Ris-
co, Mateo Obrador, Francisco López,
Saturnino Simarro, Luciano Mar-
tin.

Tarjetas rojas. — Emilio Arroyo,
Felipe Risco.

El Comité

ES DONEN CLASSES DE MATE.
MATIQUES, FÍSICA I QUÍMICA
I BIOLOGIA de BUP i COU, a
Felanitx i Porto-Colom.
Informació:

C. Cristaol Coloin, 	 i Tel. 580088

PORTO COLOM VENDO PIS()
AMUEBLADO.

'rel. 580509 dias laborables de 7 a 13

CLASES DE IIEPASO EGB, BUB y
COU. En Porto Colom. A partir
de Julio.
Inf.: C. Aduana, 29
Tel. 581549 - Felanitx
Srta. Maria Marqués.

El pasado día 23 de junio tuvo
lugar la anunciada Asamblea del
C.D. Felanitx en la Casa Municipal
de Cultura. Dio la circunstancia
que el acto coincidió con otro que
tenía lugar en el «Parc de la To-
rre», por cierto multitudinario, que
le restó mucho personal a la convo-
catoria. Fueron, en definitiva, pocos
los asistentes a esa reunión.

El presidente Miguel Oliver, qui-
so ser breve, pero quiso explicar
las cosas claras a la escasa concu-
rrencia.

En esta corta sesión no hubo no-
vedades. Las conocidas por todos
ustedes. Que cl cub felanitxer está
en Tercera división, o sea, en cate-
goría nacional. Una categoría que
obliga a gastos mayores, los despla-
zamientos, fichajes, capítulo arbi-
tral... etc. Total que el presupuesto
inicial se eleva a la cantidad de
doce millones de pesetas aproxima-
damente, cuatro más que la tempo-
rada anterior, según se dijo, que al-
canzó la cifra de ocho millones de
pesetas. Lo de la pasada camparia
se pudo saldar a duras penas, me-
diante rifas, bolsnlo de los directi-
vos, socios y taquillas...

Este año la empresa es todavía
más difícil, no queda otra alterna-
tiva que aumentar las cuotas de los
socios. La cosa anda entre las diez
mil y las doce, mas bién esta últi-
ma cantidad según el asesor Toni
Nadal, si se quiere emprender la
próxima campaña con las suficien-
tes garantías. Los socios tienen la
palabra; sin su ayuda —ya se dijo—
no puede haber grandes fichajes ni
se puede formar un equipo que
haga un digno papel en la nueva
singladura. Las cosas están bastan-
te claras. La afición felanitxera
debe dar el «do de pecho» si quie-
re un Felanitx fuerte, que consiga
hacer un buen papel, y que nos dé
alegrias.

La campaña «pro-socio» está en
marcha. Sin dinero en las arcas es
muy difícil intentar contratar juga-
dores de valía, lo demás es simple
utopia.

MAIKEL

CERCAM JOVE de 20 a 30 anys per
fer feina a una gravera, de palista.
Inf.: Tel. 575310

Liquidación de pinturas y
protectores para maderas

PINTURAS PROCOLOR
Kilate, Cumbre, Dalia, Sideral,Yumbo, etc.

SILADECOR
SILAMON

Descuentos desde un 2070 hasta 3070
VIA ARNESTO MESTRES, 25 - Tel. 580196 - FELANITX



RWAL 	
RGA REPARTE

Y LEGA A CUAINIER PANE.

NUEVO ClifE RASCAL

Iowa. AUTOMOVILES
FELANITX

Carrer de Campos, 51 - Tel. 581521
Concesionarios Oficiales G M E

GENERAL MOTORS
Mejores por experienciaOPEL
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Servicio permanente de URGENCIAS y GRUA: Tel. 281313 (pedir por el 179)

FRANCISCO MANRESA, S A. 07200 -FELANITX 	07669 -CALONGE Mantany0
Carrer Campos, Km. 0'5 - Tels. 581984 - 581985 Carretera de Felaaitx, 5 - Teléfono 657393

FELANITX

CAMS a la Sala
El Sewn. Batle no Mu id
veritat...

El senyor Batle no diu la veritat,
fa un Decret donant culpes a l'opo-
sició i sembla cert que els sastres
tornin a cosir per a canviar-se un
altre vegada de camisa.

Repetides vegades els Sr. Batle
ens ha tractat de mentiders quan
hem retret les seves paraules a la
Plenària, sobretot quan feim obser-
vacions a les actes perquè diguin el
que han de dir les actes, o sigui
que diguin el que va passar i no el
que el Sr Batle troba que va passar.
Quan li hem recordat les seves pa-
raules, mai s'ha volgut sentir la se-
va veu enregistrada, negant haver
dit «51» o altres coses i acusant-nos
de mentiders a nosaltres. Altres ve-
gades, davant l'evidencia, ha reco-
negut que havia dit el que havia dit,
però que en aquell moment rectifi-
cava i deia una altra cosa.

Aquest senyor té el vici de no sem-
pre dir la veritat, massa vegades ha
mostrat els peus i com que no vol
escoltar-se enregistrat, només tenim
una manera de fer valer la veritat i
aquesta és la de ,tenir testimonis.
L'altre dia va dir que mai havia po-
sat traves a que els Regidors foto-
copiAssim documents i factures i
això és totalment fals i tenim el tes-
timoniatge d'una acta notarial que
avala aquesta acusació.

Els fets succeïren en el següent
ordre. Un bon dia l'Interventor ens
negà la possibilitat de fer fotocòpies
d'unes factures, manifestant-nos que
el Batle li havia donat l'ordre de ne-
gar-nos tal possibiliat. Anam a cer-
car el Notari, anam a veure el Bat-
le li demanam si havia donat tal or-
dre a l'Interventor, ens manifesta
que no. Seguidament tornam a visi-
tar l'Interventor i davant del Sr. No-
tari ens reafirma el que ja ens havia
dit abans de que el Batle li havia
prohibit que ens deixàs fer fotoceo-
pies de les factures que demanà-
vem.

Amb els fets apuntats només hi
caben dues possibilitats; dos que no
diuen la veritat (al Notan l'hem
excluït) l'Interventor no n'ha de fer
res de si feim o deixam de fer foto-
còpies, només queda un possible
mentider i vistes les actuacions pre-
cedents a les Plenàries negant el que
ha dit un mes abans hem de con-
cloure que el Sr. Batle diu mentides
i que això es així de real i de trist,
tot un Batle fals. Qui el pot creure?
Qui el creurà?

I seguint amb la manera que té
de fer les coses, us hem de contar
un decret curiós que va dictar a re-
suites d'un escrit que fèrem, junta-
ment amb el PSOE, on només de-
manàvem que la documentació que
estava a exposició pública hi estàs
tots els dies hàbils, ja que uns Plans
Parcials que havien d'estar a expo-
sició pública el mes passat, quan
anarem a mirar-los, els dissabtes
que ens lleu més, trobàrem que els
documents estaven embarrats amb
pany i clau. Naturalment hi haguè-
rem d'anar amb el Sr. Notari, per-
què, com ja hem dit, ens tracten de
mentiders i de moment al Sr. Notari

no li han tractat. Dèiem que el Bat-
le dictà un Decret que començava
poc més poc manco: «Visto el recur-
so de seis Concejales de este Ayun-
tamiento ... vengo a prorrogar el
tiempo de exposición pública por un
mes desde su publicación al BO-
CAIB ...». Es a dir que nosaltres
feim un escrit demanant que es fa-
cin les coses bé i resulta que pareix
que tenim la culpa que ells no facin
el que toca. De totes maneres, ben-
haja que hi siguem a l'Ajuntament,
d'aquesta manera corregeixen molt
a poc a poc la rutina i la manera
deixada que tenen de resoldre el que
penja a aquest poble. Llàstima que
siguin tant poc entenents i que en
nou anys no hagin aclarit qud,
aquest no es el sistema.

Sembla cert, o com a cert ho do-
naven a La Recreativa, que el Batle
i més Regiradors de la Democràcia
Cristiana, s'han assejat noves cami-
ses per a lluir properament, aquesta
vegada la marca de la disfressa serà
«AP». Esperam poder confirmar
prest la rumorologia que no ens ha
sorprès gens ni mica, quan recor-
dam la lletania de noms de partits
que han desfilat per les seves ca-
mises.

CLASSES DE LLATI I GREC.
Informes, Tel. 65 81 37.

AL SR. X.X.
Sr. Director:
La contesta que fa a la meva car-

ta anterior el senyor X.X.,m'obliga
a emetre el comentan següent:

Diu que la meva carta és rabiosa-
ment anticlerical i que jo m'he eri-
git en campió de la llibertat de l'ho-
me. Ni una cosa ni l'altra; a la meva
carta em limitava a notar un fet per-
fectament observable de la història,
i es el següent: que en els progres-
sos morals que ha aconseguit la Hu-
manitat, entre els quals hi ha l'abo-
lició de la tortura i de la pena de
mort altres que citava) l'Església
no ha jugat un paper de capdavante-
ra, sinó que s'hi ha adherit tardana-
ment, quan s'hi ha adherit. I aquest
fet no queda rebatut perquè el se-
nyor X.X. estigui apuntat a Ammis-
tia Internacional, com tampoc pel
fet que avui encara hi haja estats
on s'apliqui la tortura.

De tota manera, respecte de l'atac
que el senyor X.X. dedica al govern
socialista (que sembla interessar-li
més que la defensa que fa de l'Es-

glésia), he d'observar que efectiva-
ment, també és cert que s'hi donen
casos de tortura, que per molts que
fossin, no desvirtuarien la mewl tesi.
Jo no tenc res a veure amb el govern
socialista ni amb el partit que el sus-
tenta; però no puc estar sense obser-
var que durant la dictadura del ge-
neral Franco, la tortura se va apli-
car d'una m'anera sistemàtica, sense
punt de comparació (cosa que el se-
nyor X.X. i tots els socis d'Ammis-
tia Internacional deuen conèixer).
Que hi haja avui uns policies que
torturen no ens ha de venir de nou;
al capdavall son els mateixos i si no
varen anar a la mateixa escola. Però
notem la diferència. Els policies que
avui torturen, a Espanya, com els
qui estan acusats de tenir responsa-
bilitat en la desaparició del Nani, es-
tan asseguts al banquet dels acusats,
i si se demostra que són culpables,
els pot caure una condemna. Res
d'això no passava durant el règim
del general Franco, que en cavi, re-
bia de l'Església el «Gran Collar de
la Orden de Cristo».

Aquí està, repetesc la diferència,
que confirma la meva tesi que l'Es-
glésia sempre arriba tard.

L'organització Ammistia Interna-
cional, per cert, no ha sorgit de l'Es-
glésia precisament.

Admet que el contingut de la me-
va carta era discutible i matitzable,
pen!) si s'havia d'atacar havia d'esser
amb raons més sòlides i no fugint
de la qüestió, i desplaçant el tema
cap a altres fets que jo no discutia.
Assenyalaré que si els tribunals ci-
vils i militars, tant els de temps
passats com els d'ara han procedit
malament, és molt de lamentar, pe-
re) al capdavall no intenta justificar-
los ningú ni, sobretot, han obrat ins-
pirats per Déu. L'Església, que sem-
pre ha pretès obrar-hi, no havia
d'haver incorregut en tais pràcti-
ques, que venint d'ella, resulten
molt més escandaloses.

K.S.
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SE NECESITA PERSONA para
piar escalera edificio Trópico de
Porto-Colom una vez por semana.
Informes, Carnicería Mari Car-
men, C/. Asunción, 20, Porto-Co-
lom.




