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Tranafàs deis vegidovs de :a IC. a
Aliança Popular

El grup (PAP tendrà ara majoria

SISAL VON

Divendres de la setmana passada
es consuma la integració del grup
municipal de la Democràcia Cris-
tiana (abans PDP), dins el «Grup
Municipal d'Aliança Popular» —se-
gons la interpretació literal del pre-
sident d'AP de Felanitx Andreu
Riera—.

Aquesta unió —les noces, com
s'ha qualificat a nivell de tertúlia—
es doní a conéixer oficialment al
llarg d'un sopar celebrat a «La
Ponderosa», entre un centenar gros
d'afiliats i amb la presència dels
representants locals dels mitjans
de comunicació. Donaren relleu i
suport a l'acte els cappares del
partit, el president Gabriel Carle-
lias, Joan Verger (President del
CIM), el secretad general de Ba-
lears Jose Berastain, el secretari
general de la junta insular Tolo
Binimelis, En Tao' Soler, de la
junta regional i N'Andreu Riera,
president d'AP Felanitx i Delegat
d'Esports del CIM. El batle Cosme
Oliver i el primer tinent batle Ga-
briel Mora compartiren també la
presidencia, així com el membre de
Ia junta local Antoni Grimait.

Successivament feren ús de la
paraula N'Andreu Riera, En Cristò-
fol Soler, En Joan Verger, En Ga-
briel Mora, En Cosme Oliver i el
president Gabriel Cariellas. Tots
coincidiren en qualificar el fet com
a molt important, i sobre tot de
les paraules de Cristòfol Soler, po-
guèrem deduir que aquesta unió
gestava des de mesos enrera.
Primer Andreu Riera i després

Gabriel Mora, Cosme Oliver i per
últim Gabriel Cariellas, alludiren a
afinitats ideològiques dels dos par-
tits. Andreu Riera, que obrí el torn
de parlaments, dona la benvinguda
als nous afiliats i subrratila el fet
d'aconseguir una majoria absoluta
que possibilitara un govern fot i
estable, tot qualificant el nou peno-
de que s'inicia, com a decissiu de
cara a les eleccions que se celebra-
ran d'aquí a tres anys.

Les paraules de Cosme Oliver
s'orientaren en primer lloc a desta-
car el fet de la formació d'un sol
grup municipal de centre-dreta, per
tal d'esborrar recels i unir esforços
en benefici del poble —que és ma-
joritàriament de centre-dreta, di-

gué—, el qual sabra comprendre la
trajectòria seguida darrerament pel
grup de DC. Llavors s'aplic à a de-
tallar tot un seguit de necessitats
que pateix el poble i que digué que
confiava de poder resoldre amb el
suport del seu nou grup d'Aliança
Popular.

Per últim Gabriel Cafiellas digué
que el que s'havia produit era lluny
de qualsevol sentit d'entreguisme o
rendició —com el que havia succeït
a l'Ajuntament de Ciutat— i que no
era més que la unió de dos grups
que se fonien perquè tenen el ma-
teix ideal, han tengut experiències
en comú i que, de fet, se dirigeixen
al mateix electorat. Insistí en el
concepte d'unitat i en la dificultat
de la tasca que se presenta, tot ofe-
rint la collaboració de les institu-
cions per a dur-la a bon terme.

Tot i que s'havia anunciat una
roda de premsa pel final del sopar,
el parlament del Sr. Cariellas tancà
la vetllada, la qual cosa ens deixà
en la ignorancia de quins eren els
dos regidors de la DC que, un cop
donats de baixa del seu partit, no
s'han adscrits a AP, i restaran dins
el grup municipal majoritari —onze
regidors— en la condició d'inde-
pendents.

Fins aquí l'acte de «La Pondero-
sa», que no acaba amb ruixim
d'arròs a càrrec dels Coloms, com
deien els més trapacers. Per altre
costat resten els comentaris, inter-
pretacions i reaccions que aquesta
fussió ha produit o produirà dins
els Ambits no afins. Com podeu
suposar n'hi haura per a tots els
gustos i ben segur que les planes
d'aquest setmanari n'hauran de re-
collir més d'un d'aquests comen-
taris.

Apart les interpretacions que ca-
dascú pugui donar —amb plena
legitimitat, per descomptat— a
aquests fets, el que es segur és que
les coses no seran ben be iguals a
partir d'ara a l'Ajuntament. El nou
«Grup Municipal d'AP» estrena
majoria i això pot variar sensible-
ment el panorama.

Per dimecres d'aquesta setmana
hi havia plenaria ordinaria convo-
cada, amb una minuta de 31 punts.
La setmana que ve, informarem
sobre el curs deis esdeveniments
a la Sala.

Era ja la matinada de diumenge
passat quaii la Coral d'Utiel i la
Unió Musical Utielana interpreta-
ven l'ihmne a l'alegria i l'himne a
Valencia, es retirava el Penó Reial
i es donava per acabat el gran fes-
tival de cultura popular, festa que
tenia lloc a la Plaça de Toros de
Valencia i que cinc hores abans
havia encetat la Colla de Dolçainers
de Torrent i el Cor Popular Lo Rat
Penat. Al llarg d'aquest temps més
de vint grups de totes les comuni-
tats autònomes tengueren el seu
lloc a l'escenari per a interpretar
un petit mostrari de les seves can
cons i les seves danses. La repre-
sentació de les flies Balears era
portada pel grup S'Estol d'Es
Gerricó, que en aquesta ocasió
interpretaria jotes i boleros, essent
molt aplaudit pel nombrós públic.
Pere, l'estada a la capital de l'antic
Regne de l'ambaixada felanitxera ha-
via començat el divendres en esser
rebuda per membres del grup de
danses «Azahar», organitzador d'a-
quest festival, inclós dins els actes
commemoratius dels 750 anys de la
conquesta pel Rei Jaume I, i així
tengueren ocasió de conèixer alguns
dels Flocs més típics d'aquella capi-
tal: la Seu, Mercat Central, Ajun-
tament, Palau de la Generalitat,

Festa de Sant Cristòfol
Convidada

Avui dissabte dia 9 se celebrarà
Ia festa de Sant Cristòfol, celestial
patró dels automoblistes.

A les 7 del capvespre, a l'església
de Sant Alfons, hi haura Missa amb
homilia que dira el P. Domingo
Andreu, C.R., Superior de la casa.
Tot seguit benedicció de vehicles a
Ia calçada central de la plaça de
Pax i concert per la Banda de Mú-
sica de Felanitx.

Un cop acabada la benedicció, en
el pati del collegi els assistents
seran obsequiats amb un refrigeri
i begudes de la casa Schweppes.

Organitza aquesta festa la Creua-
da de l'Amor Diví sota el patrocini
de les següents cases comercials:
«Francisco Manresa, S. A.» agente
Renault, «Francisco Grimait, S.A.»,
«Materiales para la construcción,
Hormigones Fumet, S. A.», «Pro-
ductos Fontanet, S. A.», «Autocares
Grimait, S. A.», Taller Mecánico
Cristóbal Bennasar j Andres Obra-
dor Llopis («Schweppes»).

A tots els assistents se'ls obse-
quiarà amb un banderí.

visita a «La Xeperudeta», Plaça
Rodona, etc. El dissabte a migdia,
juntament amb tots els grups
—més de vuit-centes persones— es
trobaren a la Sala Azahar del
Xuquer Palace, vestits tots a l'anti-
ga, on es serví un excellent dinar
de germanor oferit per l'Ajunta-
ment. Hi eren presents les prime-
res autoritats de Valencia, les
Reines de totes les Cases Regionals

presidint, la Fallera Major, que
féu entrega d'un obsequi a cada
grup. S'Estol va correspondre amb
una gerreta felanitxera per la pre-
sidencia i un altre pels organitza-
dors. El diumenge, i encara sense
haver pogut acorar la son, convi-
dats per l'Ajuntament valencia, ten-
gueren ocasió de visitar alguns
llocs ben interessants, com són El
Palmar, l'Albufera i i'Horta. S'ha
d'esmentar el munt d' tencions
rebudes per part de l'organització,
que no deixaren tocar amb els peus
en terra als felanitxers. Com a
curiositat cal destacar que S'Estol,
durant el cercavila del dissabte
horabaixa va usar una vestimenta
ben diversa. Des del vestit de cam-
perola pura, fins el de senyor més
adinerat, detall aquest que fou molt
comentat per la gent que prësencià
la desfilada.

r p% TT ErvismE71 ):
DESTACATS RESULTATS
VI Gran Carrera Popular
Pollença '88

Es disputa el dissabtè amb bona
participació, però inferior a altres
ocasions.

A benjamins, els atletes del Joan
Capó dominaren les classificacions.
Azucena Sanchez guanya. i Pilar Pe-
rales fou tercera, mentre qué a
masculins era primer Llorenç Pára-
mo, tercer Fco. Javier Martinez i
quart Marc Rigo.

A alevins femenines assoliren els
tres primers Rocs mitjançant Ma-
ria Albons, Mari C. Adrover i Maria
Jiménez. El millor nin, Joan V. Ma-
ties, obtingué el tercer Hoc a ale-
vins masculins.

A infantils quasi bé es repetí la
hstèria ja que Cati Albons s'adju-
dicà la prova, Teresa Sánchez que-
dà segona i Maribel Fullana es si-
tuà en quart lloc. A masculins
resaltem el quart Doc de Raúl Fe-
rrer. El seu germa Ismael, a cadets,
resta tercer.

(Passa a la paginà 7)
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Semestral: 	 1.500 ptes.
Semestral a fora: 1.650 ptes.

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

Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Francesc Pifia
Francesc Pifia
Miquel-Nadal
Miquel-Nadal

Gabinete Pediátrico
Carrer des Call, 17 - Tel. 581197

Les comunica que durante los meses de julio y agosto, per-
manecerá CERRADO los MARTES y JUEVES, excepto los dias
19 y 26 de julio y 16 de agosto.

c(JARDI SA TANCA»
CALA D'OR

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

Ambiente selecto y especial'para sus reuniones,
banquetes o entrevistas.

Reservas: Tel. 657232	 (Nueva Dirección)

Restaurant BON PORT
OBERT TOT L'ANY

C. Pizarro cantonada Churruca - Tel. 575171 	 Po rto Col om

FELANITX

SANTORAL

Diu. 10 St. Cristòfol
Dill , 11 St. Benet
Dim. 12 St. Joan Gualbert
Dim. 13 St. Enric
Dij. 14 Beat Gaspar de Bono
Div. 15 St. Bonaventura
Diss. 16 M. de Déu del Carme

LLUNA
Lluna nova dia 13

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 i 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 1 19 h. Diumenges i
festius, a les 20,30 h.

Felanitx - Portocolom: Dies
feiners, a les 7, 9, 10,45 (només
dissabtes), 14,15, 17 i 20 h. Diu-
menges I festius, a les 7, 9,
10,45, 12,30, 15,30, 17 1 20 h.

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

11,15 (només dissabtes), 16,
17,30 i 20,30 h. Diumenges I fes-
tius, a les 7,30, 9,30, 11,15, 13, 16,
18,15 1 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
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 Merest Tel. 581922

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

580448-581144
Funerària Lesever	 582450

Ambulàncies
581715 - 580051 - 580080

Servei mèdic d'urgències 580254
Guhrdia Civil 	 580090
Bombers 	 581717

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 Comu-
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-
tín Oficial.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión ordinaria celebrada el pa-
sado día 4, tom() los siguientes
acuerdos; con la asistencia de to-
dos sus miembros, excepto D. Juan
Monserrat Vidal.

Fue aprobada por mayoría el acta
de la sesión anterior.

Se acordó por mayoría aprobar el

expediente de ampliación de crédi-
tos en el Presupuesto vigente me-
diante el superávit del anterior.

Se dejó sobre la Mesa el asunto
relativo al Pliego de Condiciones y
convocatoria de la contrata directa
de la adquisición de una carretilla
elevadora para el Cementerio Muni-
cipal.

Se aprobó por unanimidad el
Pliego de Condiciones que habrá de
regir la contrata del servicio de
limpieza, cuidado y vigilancia de la
Casa de Cultura, limpieza de la Es-
cuela de la calle Rocabertí y de va-
rias dependencias del Colegio Juan
Capó, acordándose proceder a la
contratación de dichos servicios.

Se aprobó por mayoría el Pliego
de Condiciones que habrá de regir
Ia contrata directa de adquisición
de una valla protectora y sus co-
rrespondientes accesorios para co-
locar en la curva existente frente
al Hotel Estoril en la Ronda Cruce-
ro Baleares de Porto-Colom, acor-

dándose tramitar su contratación.
Se dejó sobre la Mesa el siguien-

te asunto, referente a la Cuenta de
Tesorería correspondiente al pri-
mer trimestre del año en curso, por
no haber sido informado por la Co-
misión correspondiente.

Se acordó por unanimidad dene-
gai- la solicitud de D. Damián Vidal
Muntaner relativa a declaración de
utilidad pública e interés social de
un almacén en la finca número 71
del Polígono número 27 del Catas-
tro de Rústica de este Municipio.

Se dio cuenta de las Resoluciones
adoptadas por la Alcaldía desde la
última sesión plenaria ordinaria.

D. Andrés Oliver presentó las si-
guientes mociones urgentes:

1."—Que se prohiba fumar en el
Salón de Sesiones, en aplicación de
la norma promulgada recientemen-
te, acordándose por unanimidad ac-
ceder a ella.

2.3—Que se envíe un celador
obras al Campo de Deportes de
S'Ilorta y de Ca's Concos para que
detecte si hay alguna obra ilegal, y,
si las hay, que se haga un into rme
por el Aparejador o Arquitecto,
acordándose que este asunto se vo-
tará en la próxima sesión plenaria.

3.3—Que se pida al Ayuntamiento
de Manacor que retire el Pleito que
interpuso contra la creación del Re-
gistro de la Propiedad de Felanitx,
aprobándose dicha propuesta por
unanimidad.

4.a—Que se estudie y se lleve a
una próxima sesión plenaria la ne-
cesidad de que por la Brigada Mu-
nicipal se haga una limpieza del ca-
mino de acceso a Cala Mitjana.

Mientras se discutía este asunto,
sonaron las 25 h. en el reloj de la
torre de la Casa Consistorial, por
lo que el Sr. Alcalde levantó la se-
sión.

Felanitx, a 9 de mayo de 1988.
El Secretario:

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde:

Cosme Oliver Monserrat

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

SE OFRECE CHICA de 18 arios para
trabajar por horas, o cualquier
trabajo serio.
Informes: Tel. .58 17 77 (preguntar
por Antonia).

PORTO-COLOM VENDO PISO
amueblado con 2 habitaciones.
Informes, Tel. 58 05 09 días labora-
bles de 7 a 13.

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

Disponemos de una amplia serie de servicios y precios,
ajustables a cualquier deseo o exigencia.
C. N'Alou 0. 10 bajos — Tel. 582450 — FELANITX 	 SERVICIO PERMANENTE



Mejorar su inglés... este verano
-Nuevas clases desde el 18 de julio
-Fn Felanitx y Porto Colom

Matícula e información: Tel. 582668
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i la vida amorosa -ill	 Darrera resposta a
Examinar els antecedents de la

moral sexual predicada per l'Esglé-
sia no es fad l si volem entrar en
details. M'hauré de limitar a unes
referencies molt breus.
A l'Antic Testament, el pecat

sexual per exceLlência era hultilteri
(Exode XX, 14), que la Ilei casti-
gava amb pena de mort (Levític
XX, 10; Deut. XXII, 22 i ss.). Ben
entes: l'adulteri de la dona. Sembla
que si un home casat feia una cala-
verada amb una fadrina, no li pas-
sava res. Tampoc no tenia conse-
qüències per a l'adúltera i el seu
espès si aquest el consentia. Així
ho dóna entenent l'aventura del
patriarca Abram a Egipte. Abram
va consentir i propiciar l'adulteri
de la seva dona Sarai, cosa que li
va reportar uns beneficis considera-
bles i de la feta, qui en va sortir
nafrat va esser justament qui més
poca culpa hi tenia (Vid. Gènesi,
XII, 10 i ss.).

Alguns interprets entenen que, a
l'Antic Testament, no hi ha repug-
nancia envers de l'acte sexual en
si. La condemna de l'adulteri aniria
encaminada a salvaguardar els drets
del marit (del qual la dona es pro-
pietat). Aquests autors entenen que,
quan l'Antic Testament parla de
fornicació, se refereix a la prostitu-
ció, vinculada a la idolatria. Sembla
més que probable que el terme
«impur», reiteradament usat en el
Lcvític, no se refereix a una impu-
resa moral, sinó d'una altra classe
(potser higiènica), ja que considera
impura la dona els dies de la mens-
truació i també durant el temps
immediatament posterior al part
(XV, 19 i XII, 2).

Jesucrist no se va estendre gairc
en materia sexual. Respecte de
l'adulteri, tendeix a l'equiparació
dels dos sexes (Mateu V, 32) i a
assenyalar que també se pot esser
adúlter interiorment (Matcu V, 27).
Se veu ben clar que no era parti-
dari d'apedregar l'adúltera, que
perdona fàcilment. Ensenya, en
canvi, una regla d'or que convé
recordar adesiara: en qüestió de
baixos. que cadascú tenga esment
al seu redol abans de ficar-se amb
els altres.

La cosa muda de dalt a baix amb
Sant Pau. Dóna una importancia
extrema als pecats de la earn, als
quals atribueix una malícia par-
ticular que els situa a part de tots
els altres (1 Cor VII, 18); exclou
expressament del rcgne dels cels
els qui practiquen certes formes de
sexualitat (1 Cor VI, 9), i diversos
textos seus donen a entendre que
considerava com a dolen en si l'im-
puls sexual mateix, amb el qual un
home recte sempre estarà en con-
flicte (Romans VII, 18). Transigeix
amb el matrimoni, pert) conside-
rant-lo un mal menor: «Ets lliure
de dona? No cerquis dona» (1 Cor
VII, 27); «Amb tot, dic als solters
i a les vídues que els es millor de
restar com jo; per?) si no poden
guardar continencia, que es casin:
més val casar-se que cremar-se»
(1 Cor VII, 8-9). Per a un lector
d'avui, l'estil de Sant Pau fa un
contrast notable amb el de Jesu-
crist; quan un i l'altre tracten de la

materia. El de Jesús crida l'atenció
per la serenitat (1), la indulgència
i encara un cert distanciament,
«corn si ho tengués superat », per
dir-ho en termes molt d'ara. Sant
Pau adopta un to inquiet, quasi
morbós. Segons acabam de veure,
Sant Pau devia esser fadrí (2), pert)
amb un fadrinatge que li pesa. No
queda clar a què se refercix quan
diu «perquè no m'enorgulleixi, m'ha
estat clavada a la carn una espina»
(2 Cor XII, 7), però se presta a
veure-hi un conflicte d'orde sexual.

Un amic meu, seglar, dotat d'una
cultura religiosa que supera la de
molts de capellans, em deia que
aquesta actitud de Sant Pau res-
pecte ciel matrimoni i del sexe en
general es deguda a la seva convic-
ció de la imminència de la segona
venguda de Jesucrist (Parusia). Si
el món s'havia d'acabar dins poc
temps, era lògic no embarcar-se en
matrimoni ni en res. No sé si té
raó, cl meu amic, que es un cristià
d'estricta observancia i de tenden-
cia més aviat integrista. Si estigués
en la certesa, cm sembla lamenta-
ble que, per un error de Sant Pau,
la moral sexual posterior haja estat
tan negativa respecte del sexe. Am-
pliaré aquest punt a un pròxim
article.

El darrer (leis laics

(1) Empra termes molt durs
quan diu que val més perdre un
membre que anar a l'infern amb cl
cos sencer (Mateu V 29-30); per()
podem pensar que no se refereix
estrictament al sexe, sinó al pecat
en general (i potser particularment
al d'escàndol).

(2) No se diu expressament en-
Hoc que ho fos el Bon Jesús. De
l'estat civil de Jesucrist, potser
- 'animaré a parlar-ne un altre dia,

--c qitalcú m'ho ha proposat.

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

C. Crist(')col Colon). 65 i	 580088

ESTUDIANT DE FILOLOGIA dóna
classes de repas d'E.G.B. i Català,
Castellà, Angles i Llatí.
Informes, Tel. 58 13 05.

CLASSES DE LLAT1 I GREC.
Informes, Tel. 65 81 37.

VENDO BMW() DELFIN 28.
Equ i pad Sii  1110. Teléfono,
Piloto automfttie ,

Equipo de navegación completo.
Inf.: Tel. 573203

CLASES MATEMATICAS Y LEN-
GUA, cualquier nivel.
Informes: Tel. 75 1 70.

tamic K. S.
Amic K.S.: vos escric per darre-

ra vegada ja que el nostre inter-
canvi epistolar corr el rise de con-
vertir-se en un diàleg de sords o
una discussió sobre el sexe dels
angels.

Vós sosteniu la vostra tesi: que
l'Església sempre arriba tard, iciò
be: referent a la tortura, el 13 de
novembre de l'any 866 (fitxau-vos
en la data) el papa Nicolau I res-
ponia a una consulta que li havia
adreçat el rei Boris de Bulgaria
(que feia poc s'havia fet batiar
amb tot el seu poble) i entre altres
coses li deia: «una vegada agafat
un lladre que negàs el seu delicte
i el jutge li pegui pel cap amb
corretges i amb cadenes de ferro,
fins que arribi a saber la veritat i
el turmenti amb punxes als costats,
Ia qual cosa no admet en absolut
Ia llei divina ni la humana, perque
Ia confessió (del crim) no ha de ser
forçada, sinó espontània, ni ha de
ser aconseguida d'una manera vio-
lenta, sinó que ha de ser declarada
voluntàriament (quam rem nec divi-
na lex nec humana prorsus admit-
tit, cum non invita, sed espontanea
debeat esse confessio, nec sit vio-
lenter elicienda, sed voluntarie pro-
ferenda... )».
ts ver que en l'Edat Mitjana

aquest criteri tan modern d'admi-
nistrar justícia que tenia Nicolau I
canvi). i la tortura fou admesa per
tots els tribunals, tan civils com
eclesiàstics. No pretenc negar l'evi-
dencia, nomes vull aportar un tes-
timoniatge molt antic en que un
papa es declara contrari a qualse-
vol practica judicial violenta.

Deis també que si ara a Espanya
la policia tortura els detinguts es
perquè són els mateixos dels temps
del general Franco o han anat a la
mateixa escola, potser tingueu raó,
pert) els qui no són els mateixos
són els ministres i després de més
de deu anys de democracia resulta
llastimosa una situació com la que
tcnim. Fa poc, cl Defensor del Pue-
blo senyor Gil Robles va presentar
el preceptiu informe anual sobre la
bona o mala salut dels Drets Hu-
mans a Espanya. Per desgracia no
he pogut llegir aquest text, però
per un article publicat el 18 de
juny en un periòdic i que firma
Pedro Altares, m'he assabentat que:
«Este es un país donde todavía se

sigue tratando en grandes areas
administrativas a los ciudadanos
como súbditos, donde existen gran-
des bolsas de injustificables insufi-
ciencias y donde muchos organis-
mos públicos actúan como si el
mandato de los electores fuese un
cheque en blanco o, en frase de Gil
Robles, con patente de corso». Sor-
tosament Varticle acaba amb una
pinzellada optimista: «la esperanza-
dora disminución de las denuncias
por torturas o malos tratos en
comisarías o cuarteles». Confiem
que arribin a minvar de tot. Al
tempo ¡'ardua sentenza!

En quant a les fallades de l'Es-
glésia no pretenc excusar-les, eis
lets són els fets i contra Jacta non
valent argumenta com ja deien els
escolàstics; i el Concili Vaticà II
va declarar que «l'Església alhora
que es santa te necessitat de puri-
ficació constant, i cerca la peniten-
cia i la renovació». Hans Kiing en
el seu llibre sobre l'Església afirma
«sería hacerse ilusiones sobre la
realidad, si se cerraran los ojos
ante la verdad de que por detrás y
en medio de estas falsas decisiones
y desviaciones de la Iglesia, hay
siempre un fallo personal, una cul-
pa personal, y que detrás de todas
las imperfecciones, deficiencias y
deformaciones de la Iglesia se aga-
zapa el mal, el pecado y el vicio...
Si la santidad de la Iglesia es luz,
el pecado es su sombra, si la santi-
dad manifiesta su esencia, el peca-
do la obscurece. Pero el pecado no
emana de Ia esencia de la Iglesia,
sino que irrumpe en ella. Y, por
tanto, no pertenece, como obscura
paradoja, a la esencia de la Iglesia,
sino que hay que adscribirlo a su
negación».

Això creim els fidels i sabem
prou be que l'Església es santa i pe-
cadora ensems, santa per la gracia
de Déu manifestada en Jesucrist,
pecadora perquè els que pertanyerh
a ella som homes exposats a quai-
sevol trevalada; però a pesar deLs
nostres mancaments persenverath
en l'esperança del Regne que ha dp
venir.

Adé■.! i una abraçada.
X. X.

SE NECESITA NIUJER para cuidar
casa con niños, en Porto-Colom,
que tenga coche.
Inf. Tel. 575739

Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente las 24 horas

Consúltenos. Precios económicos
C. Sa ;Jana, 15 - Tel. 580448 y 1. Volta, 167 - Te1.581144 FELANITX
C. Port de Palos, 23 - Tel. 575740 	 PORTO-COLOM
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Zeledor d'Obres
Anunci Colonis

A la passada edició d'aquest setmanari, aparegué un anunci
de l'Ajuntament de Felanitx per a contractar un zelador d'obres.

Aquest anunci és una fallhcia de l'antiga DC. El Sr. Batle
manifestà que no s'havia de mester zelador d'obres, ara treu a
concurs la contractació d'un zelador d'obres amb unes condi -
dons que:

1.—E1 més segur ès que ningú es presenti com a candidat.
2.—Si es presenta algú, aquest serà del tipus que no estimen

la vida.
3.—Serà una tereseta que li diran un zelador -4 no tendrh

zel de res.
I això per què, senzillament perquè el temps que s'ha de

dedicar a fer la seva feina, dos dies a la setmana, no són sufi-
cients per a fer la feina de zeladuria d'obres si, sobretot, pel sou
de 60.020 pessetes mensuals ningú vol fer una feina que de prin-
cipi suposa un risc molt alt de la integritat física, en cas de vo-
ler-se fer la feina bé. E n cas de voler tenir una tereseta anome-
nada zelador d'obres, i aquesta pareix que és la intenció del
Sr. Batte, aquest és el mètode a seguir.

Això només és un avis als possibles aspirants a la plaça i
així no les vendrà de nou quan descobresquin el pastis.

Campo Municipal de Deportes «Sa  Mola» -FELANITX
ORGANIZA: CLUB FUTBOLET FELANITX ,

TorneoFUTBITO 1988
V MARATHON

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

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

TAN SOLO SE ADMITIRAM 16 EQUIPOS.

INSCRIBIR UN MINIMO DE 7 JUGADORES POR EQUIPO.

FECHA: NACIDOS EN EL AÑO 1973 Y ANTERIORES

— PRECIO DE INSCRIPCION: 500 PTAS.

- INSCRIPCION -F" CENA = 1.200 PTAS.

EL COMITÉ

Convocatoria
Se comunica a las personas interesadas, que el próximo lu-

nes dia 11 de julio, a las 21,45, en la Casa de Cultura, se celebra-
rá una reunión para tratar de los siguientes temas:

— CONSTITUCION DE UNA ASOCIACION DE .!.vEMPRESARIOS. 	 ..;" ,.•
— POLIGONO INDUSTRIAL.

SOL BOUTIQUE
Carrer d'Es Sol 15

Felanitx

Fa sebre als seus clients que a partir

del proper dimarts dia 12, comencaran

els DESCOMPTES de la temporada
i el nou HORARI D'ESTIU, que serà:

Dematí de 10 a 13 h.

Capvespre tancat

Club de Tenis - Felanitx
Convoca junta general extraordinaria, para la elección de

nueva junta directiva, el próximo dia 13 de julio, a las 22 horas
en primera convocatoria y a las 22,30 h. en segunda, en el campo
municipal de deportes de esta ciudad.

FELANITX

Festa de Sant Cristòfol
CONCENTRACIÓ MOTORISTA
El Taller Mecànic «Cristbbal Ben-

nhsar» emplaça tots els motoristes
que han de participar a la festa de
Sant Cristòfol a una concentració
prèvia en el Parc Municipal a les
18 hores.

Exposicid d3 Jaume Mayol a
«Sa Pleta Freda»

Avui a les 8'30 del capvespre
s'inaugurarà a la galeria de Sa
Pleta Freda de So'n Servera, una
mostra de pintura del nostre paisà
Jaume Mayol.

Aquesta ès la primera exposició
que presenta Jaume Mayol i el fet
que sia promocionada per aquesta
prestigiosa galeria d'art ens confir-

ma les noticies que teníem de la
vàlua d'aquest pintor que, tot i que
no havia exercit fins ara aquestes
qualitats, sembla que són molt esti-
mables.

La mostra restarà oberta fins dia
30 i pot ser visitada els horabaixes.

Sortei9 «paga extra»
de «Sa Nostra»

En el darrer sorteig «paga extra»
realitzat per la Caixa de les Ba-
lears «Sa Nostra» va ser beneficia-
da Apoliónia Matamalas Antich del
carrer de Calafiguera, 44, amb
25.000 pessetes.

Adoració Nocturna
Dijous dia 14 de juliol, a les 9'30

del vespre, al Convent de Sant
Agustí, Vigília d'Adoració Nocturna.

vida social
DE VIATGE

Ha restat un dies entre nosaltres
el P. Jordi Cassà i Vallès, C.R. qui,
trenta anys enrera formà part de
Ia comunitat teatina de Sant Alfons.

PRIMERA COMUNIÓ
Diumenge passat, a la parròquia

del Carme de Portocolom, varen
rebre per primera vegada l'Eucaris-

tia, les germanes Trinitat i Coloma
Suau Tirón.

Rebin la nostra felicitació que
feim extensiva als seus pares.

ES DONEN CLASSES D'E.G.B. i
BUP (11engua catalana, espanyola,
llatí, etc.)
Informes: Tel. 581294

S'OFEREIX AL.LOTA amb expe-
riència per a guardar nins.
Informació: Tel. 575146 (de 16 a
18 h.), demanar per Maria Teresa

informació
Coofniria de Pescadors

Porto-Colom
FESTA DE LA VERGE DEL CARME

DIVENDRES DIA 15.—A les 22 hores, vetllada de balls po-
pulars mallorquins en el moll de pescadors.

DISSABTE DIA 16.—Debut de la BANDA DE CORNETES I
TAMBORS de Porto-Colom.

A les 12, aperitiu en el Bar d'Es Moll per als pescadors.
A les 18,30, Missa a la parròquia del Carme.
A les 19, trasllad de la Verge del Carme de la parròquia al

moll de pescadors, des d'on sortirà la processó marítima que
acabarà en el Mollet d'En Pereió. (Se recorda als participants
que les embarcacions petites s'amarraran darrera les grosses i
que han d'anar provistes de cordes resistents).

A les 21,30, sopar de companyonia a la Pensió César per als
socis de la Confraria.

41.M21111144•116MIMILEGIIM
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Ja tenim en
REBAIXA
tota la moda

d'ESTIU, infantil
i juvenil.
APROFITI

Gran assortiment
en roba vaquera

Talles de O a
18 anys

Carrer de Sa Plaça, 12 — Tel. 581821 — FELANITX

MALL
IINSTRE111

JOAN MOREY     

Acristallament d'obres — Miralls — Decorats
Vidrieres artístiques

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

La Llibreria i lmpremta

«RAMON an»
Comunica als seus clients i públic en

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

1

FELANITX 

La confusió nacionalista
He de confessar que entenc ben

poc aquesta fallera pel nacionalisme
que darrerament ha pres per la ro-
ba dels nostres politics. Deu ser que,

•electoralment, proclamar-se naciona-
lista, en lloc d'un estigma, ara es
una benedicció. Aquest canvi, si s'ha
produit, és ben mal d'explicar per
tal com el nacionalisme sempre s'ha-

-via presentat com el resentiment
agre del patriotisme, noble virtut
que en estat pur només es podien
permetre aquells que combregaven
amb la patria que els era imposada
per l'aparell ideològic de l'Estat cor-
responent.

En qualsevol cas jo, que me con-
siderava nacionalista, ja no sé si
tenc res que s'assembli a tant de
missatge, contingut, ambit, senti-
ment, programa o essència naciona-
listes.

Hem arribat a l'extrem que
aquells partits que no s'anomenen
nacionalistes ni fan menció mai del
seu nacionalisme són els únics que
ho són de veres.

Ara per ara, per exemple, el par-
tit més nacionalista en el seu com-
portament es el PSOE. Des del Go-

-vern, en lloc de reclamar bajanades
-com fan els partits nacionalistes, té,
enforteix, racionalitza i incrementa
un exèrcit cada vegada més poderós
per defensar la integritat de la seva
nació. En lloc de menysprear les
fronteres, com correspon a tots els
moviments internacionalistes, fa
muntanyes de reivindicacions terri-
torialment ridicules com la de Gi-
braltar —pensau que, per aquest
contenciós de tan curta volada, el
govern espanyol va vedar l'acord de
liberalització del trànsit aeri euro-
peu—, declara intocable l'espanyoli-
tat de Ceuta, Melilla i les Canàries i
hi planta les estrelletes de munici-
pio de Europa! Nega el dret d'auto-
determinació de zones del seu do-
mini com el Pais Basc. Fa complir el
deure constitucional d'usar la lien-
gua oficial per?) gira full a l'hora
d'observar el precepte no menys
contitucional de protegir i fomentar

Joan Mir

les altres Ilengiies de la seva nació.
I quan es tracta de cedir alguna

competència, els diplomàtics espa-
nyols que defensen els seus interes-
sos com lleons són alabats pel seu
patriotisme i habilitat negociadora,
mentre que si això ho fa un trist
Conseller autonòmic aleshores es
acusat d'insolidaritat, egoisme i cur-
tor de mires.

Crec que està ben clar que, com-
parats amb el nacionalisme del Go-
vern espanyol, els altres nacionalis-
mes de per aquí fan riure. Al16 que
demanen els nacionalistes catalans i,
si escau, algun mallorquí, no arriba
ni a una millèsima part d'allò que ja
té i manté el nacionalisme dels par-
tits espanyols. Però la confusió
terrible i arriba al sarcasme d'algun
mestre del periodisme que reclama
un procés d'autocrítica als movi-
ments nacionalistes, com si aquests
nacionalistes de pa amb fonteta fos-
sin responsables dels crims del fei-
xisme, tot perquè Hitler —a més de
socialista, ep!— es deia i era nacio-
nalista.

Tenim a Madrid un govern nacio-
nal —i tan nacionalista que ja no
diuen mai «el Gobierno», sino «el
Gobierno de la Nación»— i socialis-
ta, i ningú no li nega la respectabi-
litat. Per que ha de ser de respectable
tenir la capacitat (constitucional)
per declarar la guerra o signar alian-
ces militars i, en canvi, ha de tenir
connotacions nazis demanar respec-
te per la llengua pròpia, o voler una
policia de gent d'aquí, o desitjar que
el nostre port sigui net i no s'uti-
litzi com a base per venir a descan-
sar després dels bombardeigs de Li-
bia, o reclamar «a quien correspon-
da» que —després del Referendum—
es noti també per aqui la famosa re-
ducció de la presencia nordameri-
cana?

Pere) el sarcasme de l'equiparació
d'aquests partits de nacionalisme
amateur amb el nazisme arriba a
graus encara més patètics si consta-
tam la modestia, quan no la incohe-
rencia, de les seves reivindicacions.

Perquè, per no dir, no diuen ni tan
sols quina es la nacio del seu nacio-
nalisme. Han dit, els nostres nacio-
nalistes magrístols, alguna vegada
en públic, comprometent-se en l'af ir-
mació, quina es la seva nació? On
comença i on acaba per Sebastià
Serra, Gori Mir, Jeroni Alberti, Ale-
xandre Forcades, Josep Melia o, fins
i tot, Jordi Pujol, la seva Nació? Es
de la mida de Sineu, de Mallorca, de
les Balears, dels Països Catalans,
d'Espanya, d'Europa, la seva Patria?
Quina es exactament la gent que vo-
len salvar directament amb el seu
projecte politic i social? Jo no go-
saria suposar que cap d'ells tengui
dubtes íntims al respecte, però el
lector amablement m'haurà de con-
cedir que sap més cert què respon-
drien a aquestes preguntes els se-
nyors Guerra, Fraga, Suárez o Mit-
terrand. Els nacionalistes, per tant,
són aquests i no els altres. Sugge-
resc, gratin et amore, als periodistes
incisius, una tàctica ben senzilla per
estrènyer les corrioles als nostres

politics: quan es declarin nacionalis-
tes, demanau-los de quina nació par-
len. Escoltareu filigranes.

Regionalisme, autonomisme, ma-
llorquinisme, són paraules que po-
drien convenir més per descriure
aquesta vaga sensació de poble endi-
dalat.

Si ara tothom es nacionalista per.
què, segons sembla, nacionalisme ja
no significa el sentiment dels pobles
que aspiren a dotar-se d'un Estat, a
mi que no m'hi cerquin. Si la cor-
rupció de les paraules s'ha fet tan
envant, ja només te algun sentit de-
clarar-se, simplement, independen-
tista. I això, amics nacionalistes, que
quedi ben clar, són figues d'un altre
paner.

Aquest article del nostre puisa Joan
aparegué en el diari «El Dta 16

de Baleares», a (ma secció que sola l'e-
pigra f de «El debate nacionalista», ha
ocupat 10 segona plana (let rotatiu
ciutadà aquest passat mes de juny.

TIFFANNI
Major, 37 - Tel. 582051

FELANITX

SABATES

A partir de día 9 de julio

REBAJAS
Calidad a bajo precio
Pares sueltos a 750 ptas.



FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Al parecer ya se conocen algu-
nos FICHAJES del C.D. FELANITX.
Dos nuevos porteros PARERA (Ba-
dia) i GARI (España), GALMES
(Porto-Cristo) jugador que ya estu-
vo en el Felanitx, M.A. LLULL
(Badia) defensas. T. LLULL (Juv.
Manacor) centrocampista. A punto
de firmar estaban los siguientes ju-
gadores MANOLO (Santanyí) perso-
naje muy querido por nuestros
lares por su condición humana y
como felanitxer porteño, BARCELO
(Cardassar) y J. VICENS (CIDE)
felanitxer que se formó en la can-
tera local. Hay renovaciones impor-
tantes como las de TERUEL, XIS-
CO RIERA, MARTIN RIAL y MUT
(por cierto que sufre una hepatitis
tipo A, según rumores). Son baja
ya definitiva Rigo, Muñoz, Rosselló,
Pastor y Vanrell. También Colau
VENY parece que quiere marchar-
se. ¿Al Cala d'Or? Pues estas son
Ias novedades, que no son pocas,
digo yo.

• .Tendremos una serie en TE-
LEVISION FELANITXERA el pró-
ximo invierno? Da la impresión de
que sí. El presidente de la peña
«EL COSO» el irrepetible- TONI
CAPO sería en este caso el protago-
nista del serial, y MAIKEL además
de director sería también el guio-
nista. El título es bastante explíci-
to: «COMISARIO KAP0». Sería un
personaje muy especial que resol-
veria los problemas criminales de
nuestra Ciutat, ya saben robos,
droga, alguna misteriosa muerte...
Pero todo con el sano y partiqular

humor felanitxer. Una posibilidad
de que la cámara enserie de cerca
la fenomenal y erótica calva de
nuestro amigo Toni.

• y hablando de «EL COSO»
hay que informar que la penya se

está preparando de lo lindo.
Este ario quieren superar todo lo
habido y por haber. De momento se
está confeccionando un sensacional
programa de festejos. ¿Qué sería
de nuestras FESTES DE SANT
AGUST1 sin ellos?

• Muchas «guiris»» fetén en las
noches blancas del «RICK'S» de
POkTO-COLOM, un pub «guay»
ambientado con exquisito gusto,
donde el auténtico jazz tiene un
sitio privilegiado. Se nota la buena
mano de PEJOTA, «alma-mater» del
«invento» que está dando excelen-
tes resultados.

• VIDEOCLUB.—«TINA LIVE».
Director: David Mallet. Intérpre-
tes: Tina Turner, David Bowie y
Bryan Adams. Productora: Filma-
yer Video. Duración: 55 minutos.
Género: Musical. SINOPSIS: La
película recoge uno de los muchos
conciertos en vivo realizados por la
cantante Tina Turner, pudiendo
verla en sus interpretaciones de las
canciones «Show me respect», «I
might have been Queen», «Private
dancer», «Help!», «Tonight», «Let's
dance», etc., entre otras... COMEN-
TARIO: Un concierto de Tina Tur-
ner con dos invitados de excepción,
David Bowie y Bryan Adams. La
temperamental rockera se luce en
una serie de trepidantes números
que confirman su extraordinaria
personalidad.

• Para hoy viernes en «DISCO-
TECA CLASS» tenían preparada
otra fiesta, muy a tono con las fe-
chas que corremos. Se trata de «LA
NOCHE DE LA MINIFALDA».

• Ya salió al mercado el ELEPE
de «LOS INTERMINABLES», un
«long-play» que se hizo esperar lo
suyo. Los chicos, que tienen más
cara que un guardia municipal que
yo conozco, ni siquiera tuvieron la
amabilidad de enseriármelo, me
tuve que enterar en el bar cuando
of el producto por los altavoces. De
todas formas mi más sincera felici-
tación, el disco está muy realizado

c anys
enrera

ALBARICOQUES
Nos encontramos ya en plena

recogida de albaricoques, abundan-
te en cantidad y calidad. El precio
del mismo, dista mucho de ser
remunerador, variando las cotiza-
ciones entre 0'75 y 1'50 ptas. kg.

No es de extrañar, por lo tanto,
que algunos de nuestros campesi-
nos hayan determinado utilizar di-
cho fruto para alimento del ganado.
URBANIZACIÓN SA PUNTA

Se viene trabajando activamente
en la nueva urbanización de «Sa
Punta», de Porto-Colom. Desde hace
unos días, puede apreciarse clara-
mente el trazado de muchas de sus
carreteras y por la actividad rei-
nante, es posible que en la próxima
temporada veraniega se encuentren
ya terminados algunos chalets.

y hay calidad en los temas que se
incluyen en este larga duración.

• El auténtico animador de la
«DISCOTECA CALIPSO» es sin
duda TONI COLLADO junior. Pese
al flojo turismo que padecemos,
gracias a él, las noches terminan
por animarse.

• En el «SPEED» ha habido re-
formas. El director MIQUEL AN-
GEL quiere reunir a toda la basca
de PORTO-COLOM. Ahora no sola-
mente se puede escuchar música y
tomar una copa, sino que hay una
barra en el exterior donde se puede
tomar un tentempié y recuperar
energías. Por cierto lo de las dia-
positivas ha resultado ser todo un
hallazgo.

• Hay que ver la cantidad de
gente que lee hoy en día el
.«HOLA», antes lo hacían, pero se
escondían, y si la habían leído —de-
cían— era en la peluquería para
matar el tiempo. Antes se presumía
de ser intelectual, después de horte-
ra y ahora... ¡de cursi! ¿Será ver-
dad que de cada día estamos peor?

JORDI GAVINA

RECOGIDA DE BASURAS
Sigue sin aparecer en nuestras

calles el carro encargado de la
recogida de basuras, el cual hasta
hace unas semanas venía prestando
a diario un necesario servicio.
OBRAS EN EL TEATRO
PRINCIPAL

Se viene trabajando activamente
en las obras de reforma del Teatro
Principal, de nuestra Ciudad.

Podemos adelantarnos que et
aforo ha ganado notablemente en
el número de butacas y que estará
dotado de ventilación-calefacción,
cual corresponde a una moderna
sala de espectáculos.
CLUB NAUTICO

Es un hecho ya el anexo del Club
Náutico Porto Colom, en Cala d'Or,
domiciliado en el Bar Playa de Cala
Gran.

Desde hace unas fechas, se viene
realizando en aquel, actividades a
Ias que figura abierta la entrada
a todos los socios del Club Náutico
Porto Colom.
TOROS EN PORTO COLOM

Según figura en el programa de
actos a realizar en las Fiestas de
Porto Colom 1963, se celebrará una
interesante becerrada, con exhibi-
ción a cargo de un rejoneador.

Para el mencionado acto, será
montada una plaza portátil, en et
lugar denominado Camp Roig.
«LOS MAR BLAU»

Los Mar Blau es un quinteto
local, de reciente creación, que in-
terpreta música moderna de forma
peculiar.

Antes, cuando todavía andaban
entre ensayos y preparación, en
actuaciones de prueba se llamaban
«Los Jewells».

D'ALLAVORS

REPASSOSÅ PORTOCOLOM, EGB,
BUP i COIL Llatí, Frances i Lien-
gua Espanyela. A partir de juliol.
Informes, Tel. 57 52 60."

VENDO por cambio MOMILTDA
con fuera borda 25 HP. Seminueva.

in f.: Tel. 460770

SUPERMERCI DO

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

ABIERTO TODOS LOS DIAS	 NO CERRAMOS Al_ MEDIODIA

Centro Comercial Cal Corso	 Porto-Colom



FELANITX

Atletisme
(Ve de la pagina I)

A la categoria femenina absoluta
el triomf fou per la jove atleta del
Joan Capó Maribel Obrador, pràcti-
cament inèdita aquesta temporada,
mentre Margalida Adrover era ter-
cera. M.a Antònia Caldentey (Opel-
Felanitx) i una altra allota sortiren
amb els atletes masculins que feien
el llarg recorregut, quedant prime-
ra la felanitxera.

Antoni Peña (Costa de Calvià)
s'adjudica sense problemes la cur-
sa dels júniors.

A veterans, els atletes del Opel-
Felanitx, Sebastià Adrover i Angel
Amores, foren 3è i 106, respectiva-
ment, i a sèniors el més destacat
dels felanitxers, Paco Páramo (Joan
Capó), entra el 136.

Sport AID '88
organitzada per la Creu Roja
i l'Ajuntament de Palma

Cursa celebrada el diumenge en
el ciutadà Passeig del Born, amb
presència de 24 atletes del Club
Joan Capó.

La principal finalitat era la selec-
ció d'un nin i una nina de categoria
infantil per anar a fer una prova a
Barcelona amb altres infantils de
tota Espanya i, en últim extrem,
triar uns nins de l'Estat Espanyol
per participar a una cursa a Nova
York davant la Seu de les Nacions
Unides.

Els infantils disputaven una mi-
lla. A masculins la possibilitat era
escassa i Raúl Ferrer, amb el 5è
Hoc, fou el nostre mill or represen-
tant. En canvi, si que hi havia al-
guna opció a la categoria femenina,
que finalment no es logra a pesar
dels esforços i bona lluita de, espe-
cialment, Maria Antiania Crucera
(segona) i Cati AlbonS (quarta).

També es disputaren proves per
a les categories inferior, que foren
dominades de forma molt clara
pels corredors de Felanitx. Vegeu les
classificacions:

INICIACIO MASCULI
L—Jerónimo Calzado, 2.—Salva-

dor Barceló, 3.—Joan Nicolau.
INICIACIÓ FEMENI

2.—Mari Carmen Valverde, 3.—
Maria Antònia Soler.
BENJAM1 MASCULÍ

1.—Llorenç Páramo, 2.—Fco. ja-
vier Martinez, 3.—Marc Rigo.
BENJAMI FEMENÍ

L—Azucena Sanchez, 3.—Pilar Pe-
rales.
ALEVI MASCULf

1.—Joan V. Maties, 2.—Julià Va-
dell, 4.—Bernardí Sierra.
ALEVI FEMENÍ

2.—Maria Albons, 5.—Mari
Ad rover.

Atletisme en pista
El saltador d'alçada, Pere Joan

Fullana (Joan Capó), durant agues-
ta setmana es troba a Santiago de
Compostela a fl de disputar el Cam-
pionat d'Espanya Cadet. Li desit-
jam molta sort.

En el control per a la categoria
absoluta organitzat per la Federa-
ció Balear d'Atletisme el passat cap
de setmana, el júnior Llàtzer San-
chez s'imposa a 10 Kms. marxa, i
també queda primera a llargada la
cadet Apolignia Valladolid, classifi-
cant-se tercera, a la mateixa cate-
goria, la infantil Maria Antònia
Crucera.

III Torneo de Golf
«So Nostra»

Este torneo se celebró el pasado
sábado 25 de junio en el campo de
Golf «VALL D'OR» de la Carretera
de Porto Colom a Cala d'Or.

El campeonato se ha jugado en
la modalidad de Greensome, con la
participación de 73 parejas, resul-
tando clasificados:
Ja Pareja:

A. Parga y M. Parga
con 68 ptos y (hcap. 19).

2.. Pareja:
Gerardo Vanderark y Gabriel
Lladó con 68 ptos y (hcap. 22).

3.. Pareja:
Brian Boardman y Stuart Dunn
con 70 ptos y (hcap. 9).

4.. Pareja:
Tolo Llabrés y Toni Ramón
con 70 ptos y (hcap. 12).

5.a Pareja:
LeonardoVirials y Ramón Andreu
con 70 ptos y (hcap. 14).
Al acto de entrega de Trofeos es-

taban presentes los Delegados de
SA NOSTRA de CALA D'OR y de la
Oficina Principal, Sr. José Leal y
Sr. Antonio Marqués respectiva-
mente y el Jefe de Relaciones Pú-
blicas de la entidad, Sr. Carlo Grig-
nano di San Carlo.

Todos los asistentes fueron obse-
quiados con un aperitivo.

Futbolet
Organiza Club Fulbolet Felanitx
Campo Municipal de Deportes

SA MOLA
TORNEO INFANTIL JUVENIL

Los partidos disputados han
sido:

Miércoles, 29 junio:
TAURO, 1 - G.M.S.A., 4
C. MARCH, S.A., 16 - GRITTERS, 2

Sábado, 2 julio:
G.M.S.A, 2 - C. MARCH, S.A., 2
C.S. VIDAL, 27 - GRITTERS, 2

INCIDENCIAS: Tarjeta amarilla
a Santiago Caria Ferrer.
TORNEO SENIOR

Los partidos disputados durante
la pasada semana son:

Martes, 28 junio:
ASKOT, 1 - THE PAKS, 7
U. SA COVA, 6 - C.S. VIDAL, 4

Jueves, 30 junio:
The PAKS, 6 - LA PROTECTORA, 2
C. S. VIDAL, 8 - SA XIMBOMBA, 1

Viernes, 1 julio:
ES REDOS, O - BAR C. BLANCO, 4
ETS ARCS, 1 - ASKOT, 5
DISCO CLASS, 1 - U. SA COVA, 2

INCIDENCIAS: Tarjetas amari-
llas para Saturnino Simarro, Ma-
gin Vidal, Damian Boyer, Miguel
Gonzalez.
ESTAS JORNADAS

Se disputarán partidos de catego-
ría INFANTIL-JUVENIL, los miér-
coles y sábados a partir de las 19
horas, y en la categoría SENIOR
los martes, jueves y viernes a par-
tir de las 20 horas (los viernes hay
tres partidos, uno a las 20, otro a
las 21 y otro a las 22 horas).

El Comité

ESTUDIANT UNIVERSITARI de
Magisteri, dóna classes de repàs
d'E.G.B.
Informes: Passeig d'Ernest Mes-
tre, 13

SE BUSCA URGENTEMENTE ME-
CANICO en Porto-Colom.
Informes: Tel. 575266

EXPOSICIÓ

Jaume Mayol
SA PLETA FREDA

SON SERVERA

Del 9 a130 de juliol
InaugurackS, avuroles 20'30 h.

Obert ils horabaixes

BAR - RESTAURANTE
LOS ANGELES

Dirección: Mariano y Juan Ramón
Les recuerda que se halla a su disposición.

Especialidad en carnes y pescados
ABIERTO TODOS LOS DIAS

Círculo Tercero - Tel. 573048 	 CALA MURADA
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Servicio permanente de URGENCIAS y GRUA: Tel. 281313 (pedir por el 179)

24 HORAS

45639

FRANCISCO MANRESA, S. A. 07200 -FELANITX 	 07669 - CA LONGE (Santanya
Carrer Campos, Km. 0'5 - Tels. 5819 84 - 581985 Carretera de Felanitx, 5 - Teléfono 6573 93

FELANITX

Carrer de Campos, 51 - Tel. 581521

Calms a la Sala
256 Congres Internacional de
Coloms a la Sala. Convocatòria
extraordinària

La camisa nova és digna?
El Congres Extraordinari es con-

vocà amb el següent ordre del dia:
1.—Discussió i suggeriments dels

estatuts que han de regir els CO-
LOMS.

2.—La situació actual de les ac-
cions legals per deturar la desastro-
sa gestió del grup teatral APDP.

3.—La nova camisa de la DC, qui
té més barra?

El primer punt, que dura més
d'una hora de debats, suggeriments,
insults, i l'acceptació dels espectes
formals i legals per a l'aprovació
dels estatuts que han de regir i que
properament es protocolitiaran per
a presentar davant el govern civil.
En tenir el text refels de la discus-
sió i l'acta definitiva, les publica-
rem perquè es vegi l'organigrama
intern del grup, per si pot servir
per res a aquests partits oficials
que sembla que funcionen per inér-
cia i sense cap motivació.

Al segon punt s'informa de com
estan les qüestions de la querella
criminal, els plets i les allogacions.
La nova possible querella criminal
de la que informarem més extensa-
ment quan estigui presentada, per
evitar aHusions que poden esser
mal interpretades. I les allegacions
al planejament del terme, que de
moment les informen i que de mo-
ment les guanyam i que vista la
magnificència de les actuacions que
tengué el Sr. Batle amb els recur-
sos que presentàvem, suposam que
prest, no les contestarà i haurem
d'acudir a estaments superiors.
També s'informa de que el grup
deixarà de presentar peticions al
Sr. Batle, vist que es creu que no
té cap obligació de contest,r acudi-
rem al Consell Insular, secció de
Disciplina Urbanística, a la Conse-
Heria d'Ordenació el Territori, a la
Conselleria d'Interior, al Tribunal
de Comptes i com ja varem anun-
ciar, estam preparant un dossier

sobre l'actuació d'aquest any del
Sr. Batle, l'abandó de funcions i la
ignorancia de les seves obligacions
que presentarem al Defensor del
Pu eblo, i en els casos de justícia,
acudirem als Tribunals, com hem
fet fins ara seguint el bon consell
del Sr. Batle.

I el tercer punt, que s'allargà el
temps del sopar i més, el tema del
dia i de les revistes del «corasson»:
les noces contra natura dels espe-
cialistes en canvi d'ideologia que
presideixen La Sala, els inefables
senyors que han estat de l'UCD, per
després evolucionar a la ideologia
de la UM, per després transformar-
se en UF, per després progressar
de cap al grup del PDP i que, de
moment, s'han descabdellat amb
l'ingrès sonat a l'AP (perdonau si
no hem endevinat el procès exacte,
són tantes les mudades!).

Davant aquest fet, la discussió
central va anar entorn a discutir,
qui té més barra el que es passa
o el que les acull en el seu si sabent
que són espècies poc de fiar i que
fins i tot un membre ja havia estat
de l'AP, va canviar i ara torna a
ser-hi. Els que varen votar al PDP,
resulta que indirectament votaren
l'AP, com poden recuperar el vot?
Enteferrant una galtada al cap de
llista? Sembla que moralment, i ells
en fan moltes de coses amb moral,

haurien de dimitir dels seus càrrecs
i el PDP posar als que les succeei-
xen a la ista. Pen!) el fons Je la
qüestió és aquest: qui es pot fiar
dels que estan aferrats a una cadi-
ra, costi el que costi el seguir, fins
i tot perdent la dignitat humana,
apuntat-se al que sigui per tal de
seguir aferrat a la cadira, la resta
poc importa. I l'altra part, com in
poden justificar els que acullen
aquesta genteta al seu grup. Pot
creure persona nada que hagin evo-
lucionat i que el resultat de l'evo-
lució sigui la confluencia amb les
idees de l'AP? Els antecedents no
mostren cap evolució, demostren de
sobres que són un paper al vent
que va i ve, vola, torna, fet un
terbolí, baixa i que el final és millor
agrenar-lo, perquè és un paper i no
fa «guapo». Els papers i els mals
papers fan brut i millor agrenar-los.
I la pregunta final es, que ha can-
viat ara? Res, la mateixa gent, les
mateixes accions sense sentit, tot
ben igual, només uns quants car-
nets i la tranquiHitat de que les
votacions seran per majoria, no la
tranquillitat que les propostes esta-
ran ben fetes i les accions seran
correctes, aim) no. Hem de recordar
sempre i no oblidar-ho mai que són
els mateixos de fa nou anys, les
coneixem de sobres i coneixem
massa 136 els seus actes.

UN ARTISTA
Sr. Director: Voldria aprofitar les

seves pagines per demanar ajuda
a la Regidora de Cultura.

La passada setmana i per segona
vegada, vaig llegir una convocatòria
d'artistes i tenc un dubte molt gros.
QUE Es UN ARTISTA?

Segons el meu poc saber, un
artista pot esser la persona que té
la valentia d'enfrontar-se a la socie-
tat per no res, pot esser una perso-
na que creu que hi ha poesia que
no s'escriu als llibres, un artista
pot esser un titrero que fa cucave-
les, un artista pot esser el pages
que es capaç de viure amb el que
xucla de la terra i no fa feina a
vorera de mar, un artista pot esser
una persona que creu que la vida
no es qüestió de presses o de
diners, un artista pot esser aquella
persona que sense que ningú
mandi feines, tengui una curolla
específica a canvi de res, un artista
pot esser moltes de persones i tam-
bé qui posa dins una vasa un con-
junt de formes i/o colors i qui juga
amb materials per refer formes
amagades.
La pregunta és, quina classe

d'artistes convoca la Regidora de

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
SE VEN ZODIAC ICADET 3'10 m.

Motor Yamaha 4 H.P. I una altra
EMBARCACIÓ 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.

VENDO OPEL CORSA PM - AF,
550.000 ptas.
Informes: Tel 650786 (sólo me-
diodías) Srta. Antonia.
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PROFESSORA D'E.G.B. dóna clas-
ses particulars a Felanitx i Porto-
colom.
Informes: Tel. 580707 (de 9 a
13 h.)

SE VENDE RENAULT- R 6 PM-N
y FORD FIESTA PM-L.
Informes: Tel. 5807031N1 tl'‘ .\\‘‘\

REPASO EN PORTO-COLOM, físi-
ca y química, matemáticas e
inglés E.G.B., BUP y COU.
Informes: Tel. 583349 (llamar
noches)

Ullit AUTOMOVILES

VEALO EN:

FELANITX
Concesionarios Oficiales G M E

GENERAL MOTORS
Mejores por experiencia

fillEVOGMERASCAL 	Cultura?
Un artista desconcertat




