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PROGRAMA
DIJOUS, DIA 14 DE JULIOL

A les 19'30 h., inauguració d'una exposició de pintors mallor-
quins/catalans a la Casa de Cultura.
DIMARTS, DIA 19

A les 19 ; cercavila a càrrec dels CAVALLETS.
A les 22, Completes solemnes a la Parròquia de Sant Miguel

i tot seguit, Processe) a la Font de Santa Margalida. Hi assistira
Ia Corporació Municipal.

A les 22'30, a la Plaça de Sa Font, vetllada teatral a càrrec
del grup «Estudi Zero», que posarà en escena l'obra «La cantant
calba».
DIMECRES, DIA 20, FESTA DE SANTA MARGALIDA

A les 20, a la Parròquia de Sant Miguel, Missa concelebrada
amb homilia, a la que assistirà la Corporació Municipal. La Coral
de Felanitx interpretara. la Missa del Pare Auli.

En acabar la missa, cercavila per la Banda de Música i vi
espanycl por tothom en els baixos del Mercat.

A les 21'45, a la Plaça de Sa Font, vetllada de Balls de Bot
amb la participació de: S'Estol des Gerricó, Aliorna, Música
Nostra i els Xeremiers Tomeu i Miguel.

A les 0'30, a la Plaça de Sa Font, gran amollada de focs
artificials. 
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carivra del cinema EArzitx
tammys par a Lai paligon iBrIestriai
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Sobre una minuta de 31 punts,
dotze en foren tractats a la ple-
naria ordinària de l'Ajuntament
corresponent al mes de juliol, cele-
brada el dimecres de la setmana
passada. No hi hagué ni una refe-
rencia per part de la presiden-
cia entorn r la desercie) del grup
municipal del PDP (ara DC) i el
canvi a l'AP d'alguns dels seus
membres.

Sens dubte els punts més interes-
sants que es trataren foren el de
l'adquisició del cinema «Felanitx» i
el de l'adquisició de terrenys per a
un futur polígon industrial.

La resta de punts eren més aviat
de tràmit, pet-6 no per això menys
polemics, ja que a gairebé tots, l'o-
posició posà de manifest les seves
discrepàncies quant als procedi-
ments seguits. Tant l'aprovació de-
finitiva de les explotacions tempo-
rals de les platges i dels bars i res-
taurant del Parc, com l'aprovació
del plec de condicions per a la con-
tractació directa dels artistes i con-
junts de les festes, foren fortament
qüestionades per socialistes i Co-
loms a la Sala.

Per altra banda, el grup d'Aliança
Popular es mostrà totalment d'a-
cord amb els plantejaments fets
pel grup governant (encara sota les
sigles de la DC) i sols s'abstengué
a la qüestió de la compra del cine-
ma i a una modificació puntual
d'uns terrenys de la part de gregal
del terme.

S'acordà l'aprovació del plec de
condicions per a la compra del
local del cinema «Felanitx», amb
els vots favorables dels regidors de
la DC i del PSOE i amb l'abstenció
d'AP i Coloms a la Sala. Els pri-
mers sempre s'han mostrat contra-
ris a aquesta compra i els Coloms
s'abstengueren —segons manifestà
Tomeu Obrador— perquè el seu
recolzament en un principi anava
condicionat a que la transacció es
fes dins el termini d'un mes. El
Batle exposà la impossibilitat de
complir aquest termini, tota vegada
que l'assumpte anava lligat a l'opor-
tuna habilitació de fons.

S'aprovà per majoria, amb els
vots de la DC i AP, el plec de con-
dicions per a l'adquisició d'uns
terrenys per a ubicar-hi un poligon
industrial. Tomeu Obrador demana
si hi havia dins l'expedient el
corresponent informe tècnic i re-
tregué que voler comprar uns

terrenys que no estan qualificats
no es el procediment més adient.
També recordà que des de l'any
1973 hi ha un projecte amb una
ubicació tal vegada més correcta i
que tota aquesta problemàtica no
existiria d'haver-se fetes les normes
subsidiàries. El Batle contestà que
l'informe tècnic es faria en tenir
els terrenys i que pel que fa a les
NN. SS. es troba a exposició públi-
ca el plec de condicions per a la
seva redacció. Els socialistes, per
boca de Pere Massutí, digueren que
el que s'havia de fer primer era
mirar on convenia situar el polígon
i no subordinar la ubicació a uns
terrenys prèviament escollits com
semblava que es feia, i també feu
una objecció entorn al preu de
1.250.000 pessetes la quarterada.

Sovintejaren durant la vetllada
les allusions a l'aplicació del Regla-
ment i les advertències del batle
quant a l'ús de la paraula i als torns
d'intervenció i en un ‘; nt hagué
d'intervenir en una aferrissada ver-
bal entre Pere Batle i Tomeu Obra-
dot

EI traspàs
El traspàs dels regidors de la

Democràcia Cristiana cap al grup
d'Alianza Popular es un tema que
ja ha estat objecte de comentaris
diversos que l'han considerat en
els seus diferents aspectes. Per
tant, poca cosa queda ja per dir.

Així i tot, entenent que se tracta
d'un fet, ; així mateix notable, tro-
barn que no hem de guardar silenci
absolut sobre el cas i per tant
farem només unes observacions.

Per començar establirem un prin-
cipi clar i rotund; tant a escala
local, com autonòmica corn estatal,
tota persona que se presenta a
unes eleccions amb un programa
concret i emparat per unes sigles
determinades, s'ha de mantenir al
seu Hoc, fidel al programa i a les
sigles durant tot el temps que
durara la legislatura. I si se troba
incòmode, per les raons que sien i
se'n vol anar, se n'ha d'anar a ca
seva.

Ja sabem que la llei permet pro-
cedir d'altra manera; pen) ningú
ens llevara del cap que abandonár
el programa i les sigles, per les
quals els electors l'ha triat, no sia
una forma de traició i d'infidelitat
respecte dels mateixos electors. En

conseqüència, si el Batle de Fela-
nitx i la resta dels regidors del
P.D.P. trobaven que el partit que-
havien triat ben lliurement feia
aigua, s'havien de retirar i deixar
pas als altres noms que figuraven
darrera ells a la llista. El traspàs
a A.P., un partit amb programa dis-
tint i que a Felanitx es va presen-
tar a totes les convocatòries electo-
rals, pot esser considerat com ur it
estafa als qui varen votar al P.D.P.
deixant de banda les altres opcions.

No deixa d'esser curiós que tots
els partits politics, davant
situació com aquesta reaccionen de
manera idèntica: si el traspàs és
de cap a ells, el consideren perfet-
tament justificat i perfecte; si és
de cap a un altre partit, els falten
paraules per condemnar-lo com la
més execrable de les accions.

Exemple flagrant d'aix6 que deim
es el discurs que feren el senyor
Verger, i el senyor Cafiellas, presi-
dent del Consell de Mallorca i del
Gcvern Balear, respectivament: que
dos regidors de la U. M. hagin
deixat el seu partit i ara donin el
vot al PSOE, no té perdó de Déu.
En canvi, que els del P.D.P. se
passin amb cos i cordes a A.P. 4s
la passa més encertada que PO;
guessin fer. La cosa no fa rialles
perquè fa plorera.

Ara bé, un cop consumada la
transfusió, vostés demanaran: i
ara, ¿què passara, a l'Ajuntament?
Resposta: No res. Tot continuar4
exactament igual.

Durant el segon consistori demo-
cràtic, els regidors d'A.P. varen
votar favorablement tota quanta
proposta va fer el grup del P.D.P.
en una actuació política que ha
estat qualificada, amb tota justicia,
de desgavell: Un poquet abans
d'acabar-se el període, amb elec-
cions a la vista, varen adoptar uná
actitud un poc critica, en contra-
dicció amb l'actuació sumisa i
comprensiva dels quatre anys pre-
cedents, que no podia respondre
sinó a pures raons de tàctica elec,
toral. Passades les eleccions, els :

homes d'A.P. han contradit tot
auant varen dir durant la cam-
panya. En conseqüència, no hem,
d'esperar canvis de cap casta. Se
cometran els mateixos errors, les
mateixes arbitrarietats i la situació
serà idèntica. Continuarà el des-
gavel!.

Pirotècnic
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OgaNor
PREU DE SUBSCRIPCIO

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

Diu. 17 St Aleix
Dill. 18 St. Frederic
Dim. 19 Stes. Justa i Rufina
Dim. 20 Sta. Margalida
Dij. 21 Sta. Praxedis
Div. 22 Sta. M.a Magdalena
Diss. 23 Sta. Brígida

LLUNA

Quart creixent dia 22

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma: Dies feiners,
a les 6,4i (excepte dissabtes), 8,
10, 14 i 18 h. Diumenges i fes-
titis, 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 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, 17 i 20 h. Diu-
menges j festius, a les '7, 9,
10,45, 12,30, 15,3e, 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 I fes-
tius, 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
les 11,15 h.

Cala d'Or - Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12  h. 

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

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

TELÉFONS D'INTERS
Ajuntament: Oficines i Policia
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funeraria Felanitx

580448-581144
Funeraria Lêsever 	 582450

Ambulancies
581715 - 580051 - 580080

Servei mèdic d'urgències 580254
Guardia Civil	 580090
Bombers	 581717

Jaume Rotger
Francesc Piña
Francesc
Miquel-Nadal
Miquel-Nadal
Jaume Rotger

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

Torneo FUTBITO 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 FI.
- TAN SOLO SE ADMITIRAN 16 EQUIPOS.

- INSCRIBIR UN MINIMO DE 7 JUGADORES POR EQUIPO.

- FECHA: NACIDOS EN EL ARO 1973 Y ANTERIORES

- PRECIO DE INSCRIPCION: 500 PTAS.

- INSCRIPCION + CENA = 1.200 PTAS.

EL COMITÉ

margauda Grimait Soler
Vda. de Sebastià Nicolau

FELANITX
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El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada
el pasado día 11, tomó los siguien-
tes acuerdos:

Con la abstención de los dos Re-
gidores de Coloms a la Sala, se
acordó:

1Y-Constituir en nuestro Munici-
pio la Junta Local de Seguridad.

2.°-Que la Comisión de Goberna-
ción redacte un reglamento para la
Policía Municipal.

3.°-Que la Comisión de Goberna-
ción prepare una serie de cursillos
prácticos para dotar de mayor efi-
cacia a la Policía Municipal.

Se acordó por unanimidad proce-
der a la contratación de un celador
de obras lo antes posible, así como
habilitar crédito suficiente para
ello si no lo hay.

Se acordó por unanimidad iniciar
el expediente de contratación del
equipo técnico para la redacción de
las Normas Complementarias y
Subsidiarias de Planeamiento del
Municipio tan pronto como haya
consignación suficiente.

Se acordó por unanimidad decla-
rar que procede otorgar licencias
de construcción en aquellos terre-
nos ubicados en el ámbito del Plan
Parcial del Polígono número 4 que
merezcan la calificación de Suelo
Urbano, por cumplir las previsio-
nes del artículo segundo del Real
Decreto Ley 16/81, de 16 de octu-
bre.

Felanitx, a 12 de mayo 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 9, tomó los siguientes
acuerdos, con asistencia de todos
sus miembros, a excepción de don
Andrés Oliver Monserrat.

Se aprobó por unanimidad el
acta de la sesión anterior.

Se acordó conceder la prórroga
anual prevista en el contrato de vi-
gilancia, custodia y limpieza de la
Escuela de S'Horta, a doña Maria
Mas Vallbona.

Se dejó sobre la mesa la indu-
sión de varios vecinos en el Padrón

Municipal de Beneficencia.
Se aprobó la liquidación presen-

tada por D. José Alou Adrover por
la utilización del subsuelo de vías
públicas de S'Horta.

Se acordó devolver a D. Matías
Vicens Gomila la fianza depositada
por las obras de instalación eléctri-
ca y señalización de emergencia de
la Casa de Cultura.

Se acordó devolver a D. Matías
Capó Capó la fianza depositada por
la explotación de la playa de Cala
Ferrera por el ejercicio de 1987.

Se autorizó a los siguientes parti-
culares para la apertura de zanjas
en la vía pública: a D. Cristóbal
Bennásar Mayol, a D. Gabriel Soler
Obrador, a D. José Valera Giménez,
a D. Juan Binimelis Obrador y a
D. Manuel Tejedor Rodríguez.

Se concedieron tres nuevos pla-
zos para terminación de obras auto-
rizadas.

Se informó favorablemente la pe-
tición de licencia para construcción
de una vivienda rústica en la parce-
la 50 del polígono 28 de este Térmi-
no Municipal, suscrita por D. Anto-
nio Ruano Martin.

Se concedió licencia a D.a Fran-
cisca Reus Catalá para adicionar
una vivienda a la ya existente en las
parcelas 55 y 121 del Polígono 47,
con una tasa de 24.606 pesetas.

Se concedió licencia a D. Miguel

Forteza Fuster, en representación
de Marsal Tours para realizar obras
en solar 23 de la Urbanización Cala
Barbacana de Porto Colom, con
una tasa de 17.283 pesetas.

Se concedió licencia a D. Ignacio
Marqueño Hinarejos y D.a Margari-
ta Rosselló Ripoll para realizar
obras en calle Rodrigo de Triana,
17, con una tasa de 149.014 pesetas.

Se concedió licencia a D. Miguel
Bauzá Artigues, en representació de
Sa Sinia, S.A. para realizar obras
op Cal le Abou, 18 de Porto Colom, con
una tasa de 210.849 pesetas.

Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
a D. Andrés Nicolau Obrador, a don
Juan Vadell Adrover, a D. Juan
Adrover Obrador, a D. Antonio Ros-
selló Roig, a D.a Agustina Roman, a
D. Juan Soler Manresa, a D. Juan
Santiago Pareja, a D. Vicente Blan-
co Miró, a D. Pedro Heredia Vera y
a D. Jaime Veny Adrover.

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 13 de mayo de 1988.
El Secretario:

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde:

Cosme Oliver Monserrat

va morir a Felanitx, el dia 10 de juliol de 1988, a l'edat de 91 anys, havent rebut
els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

Al cel sia

EN seus fills Maria, Mateu, Margalida i Jaume; fills politics Bartomeu Ramon, Maria Juan i
Catalina Antich; néts, renéts, germans, germans politics, nebots, cosins i els altres parents,vos de-
manen que encomaneu la seva ànima a Dém.

Casa mortuòria: Carrer de la Mar, 43
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Disponemos de una amplia serie de sthrwielos y precio,
ajustables a cualquier deseo o exigencia.
C. N'Alou n°. 10 bajos — Tel. 582450 — FELANITX
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SERVICIO PERMANENTE
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Avantatge de Ilavors

IFoguarú per Sant Joan? .
I no podia ser d'altra manera ¿O vos pensau que a San Pedro se pot

fer un fogueró per Sant Antoni? Ens morirlem de calor, en canvi a pocs
dies de començar l'hivern aquí, celebrar Sant Joan és el que toca, amb
dues bones carretades de llenya traginada p'En Joan «Torres», el mateix
de quan jugàvem a bolles per La Soledat, i un dimoni de més de tres
metres d'alt que hi plantarem damunt, per a cremar amb ell les penes
de tot un any, amb un bon tros de llonganissa i quatre o cinc bons glops
de vi, per a suportar millor les penes de l'any proper.

No és la primera vegada que ho feim, i no serà la darrera ara que
tenim gent jove (alguns tant com jo) a la Junta Directiva de l'Agrupació
Mallorca, malgrat ja n'hi ha que han tengut que dir que som tots Tugores
i Bordoy. Els manacorins segueixen en minoria i, per a millor fer, tenim
En Biel Rigo, de Montuïri, que sol fer d'arbitre. I tot per veure si farem
una mica de bon paper amb la Va TROBADA BALEAR, que segons En
Toni Grimalt ja marxa de valent.

El que me té una mica preocupat es allò de tants d'argentins per
Felanitx, per si no n'hi hagués a bastament amb tots els que hi havia
i encara queden per Mallorca. Si jutjam per com esta l'Argentina de tan
malbé que l'han feta, a Mallorca ja podeu anar vius... Jo les he promés
que prest passaré revista, i en mataré un si no fan bonda. Per altra banda
estic tranquil perquè com en temps d'En Francisco Bernareggi, N'Adán
Diehl i En Tito Cittadini, que tan 136 trasbalsaren llum i color de Mallorca
a les seves obres, aquests que hi van ara cap allà són tots artistes.

Pintors o «picapedrers» com els anomenats, músics com Oscar Della-
chá i Rubén Sica, cantors com Roberto Taddei, no lleven el pa a ningú
perquè solen esser únics. O són bons o no van... I com que aquí ara no
estam ni per músiques ni per «romanços», les vos enviam amb molt de
gust. Acolliu-los com sols voltros sabeu fer. Fins i tot els picapedrers
argentins són uns artistes, capaços de començar un casal per les teulades.
Sing que ho digui en Pep Bosch, un altre que se jugava els «piltres» per
La Soledat, ja fa més de mig segle. Encara l'any passat me feia tandem
a les «Converses amb En Miquel Enginyer» i ja el me deven haver
contractat a «Felanitx Radio». No hi ha temps que no torn!

Allots, fins prcst. No ens veurem pel Carme ni Sant Jaume. Pere) per
Sant Agustí... no voldria suspenguèssin les Verbenes!

San Pedro, 26 de juny de 1988.
Miguel Antoni Enginyer

UNA EQUIVOCACIÓ
Sr. Director:
A les tres eleccions municipals

celebrades d'ença que fou resta-
blerta la democracia vaig votar
la llista presentada per Alianza Po-
pular. L'actuació del partit que ha
governat a l'Ajuntament me sem-
blava tan desastrosa que a l'hora
de prendre una decisió no ho vaig
pensar un instant.

Ara, després que els regidors del
P.D.P. s'han passat a A.P. tenc que
confessar la meva decepció. Amb
aquest pacte, A.P. ha traicionat el
seu electorat. Es veritat que els
regidors del P.D.P. també l'han
traicionat, per?) aquests ho han fet
tantes vegades que ja no ens ve de
nou.

A.P. ara comandara a l'Ajunta-
ment, pert, hi ha coses pitjors que
no comandar i perdre la confiança
de la gent es una d'elles. Jo estava
un poc confús a la vista de la
collaboració establerta des d'un
principi entre A.P. i el P.D.P.; da-
vant aquesta maniobra, ja no sé
que pensar. Aquesta gent del P.D.P.
no cerquen altra cosa més que
comandar i cobrar a fi de mes.
¿Per què noltros els hem de facili-
tar les coses collaborant amb ells?
¿Què en treurem d'aquesta collabo-

ració?
Jo estic convençut que A.P.

guanyarà a les properes eleccions
municipals. Aquests companys de
viatge no ens feien cap falta i el dia
menys pensat ens traicionaran com
han traicionat tots els altres partits
que els han deixat les seves sigles.

Quina equivocació, senyors!
Un votant d'A.P.

VENDRER'S

Senyor Director del Setmanari
Felanitx».
El President de la Comunitat

Autònoma, l'honorable Cafiellas, va
manifestar a un diari de Ciutat, a
propòsit del pacte entre els dos re-
gidors de Unió Mallorquina i el
grup Socialista de l'Ajuntament
Ciutat: «Cualquier comentario que
pudiera hacer resultaría peyorativo,
porque es malo que uno se vaya
vendiendo al mejor postor. Eso es
malo tanto para el que compra co-
mo para el que vende».

Sembla mentida que un senyor
que ha afirmat aim), dos dies des-
prés, pugui beneir el matrimoni en-
tre els regidors d'A.P. de l'Ajunta-
ment de Felanitx i els del P.D.P.,
especialistes en matrimonis de con-
veniències.

Un president de la Comunitat
Autònoma no hauria de dir agues-
tes cabotades.

L'actuació dels regidors ciuta-
dans és realment repugnant; per6
aquest qualificatiu, en bona lògica,
ha d'esser aplicat també tant al's
regidors de l'Ajuntament de Fela-
nitx que s'han «venut» com als qui
els han «comprat».

M. O.

EL MATRIMONI
Sr. Director:
Som una lectora assídua d'aques-

tes revistes que els Coloms de ln
Sala. en el seu darrer comunicat,
quali fiquen despectivament com 4
del «corasson». Seguesc fins al mess
petit detall les incidencies de tot
quant casament se contreu entre
famosos, de manera que, si em per-
donau la immodestia, em puc con-
siderar una experta en el tema.

Amb això ja podeu comprendre
( Passa a la pdgina 7)

SUPE MEI CADO
01:; 6L 	 A 	 kt.16) 3A11

Carnicería - Charcutería - Frutas - Verduras - Perfumería

Alimentación en general
ABIERTO TODOS LOS DIAS 	 NO CERRAMOS AL MEDIODIA

Centro Comercial Ca's Corso	 Porto-Colom
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La festa de Santa Margalida
Dimecres que ve és la festa pa-

tronal de Felanitx, una festa que
per diverses circumstancies —antra
les guals hi pesa bastant el fet de
situar-se al bell mig de la canícu-
la— resta més aviat estancada. I
així mateix els actes que s'orga-
nitzen la vigília i la vetllada del dia
de Santa Margalida són concorre-
guts. Des de fa alguns anys se
munta amb prou encert una gran
ballada popular que aconsegueix
una gran participació.

En aquest mateix número oferim
el programa de la festa que, tot i
la seva senzillesa convocara sens
dubte un ample sector de la nostra
població.

La Festa del Carne
Avui dissabte es la festivitat de

Ia Mare de Déu del Carme, titular
de la Parròquia de Portocolom i
patrona dels mariners.

A les 12 del migdia, la Confraria
de Pescadors oferirà un aperitiu als
seus- afiliats al Bar d'Es Mon.

A les •6'30 del capvespre, a la
parròquia del Carme se celebrara
solemne Missa i tot seguit se tras-
lladarà la imatge de la Verge al
moll, des d'on sortira la processó
marítima que acabarà en el Mollet
d'En Pereió. (Se recorda als parti-
cipants que les embarcacions peti-
tes s'amarraran darrera les grosses
i que han d'anar proveides de cor-
des resistents).

A les 21'30, sopar de companyo-
nia a la Pensió César per als socis
de la Confraria.

Hem d'esmentar que aquest dia
debutara la Banda de Cornetes i
tambors de Portocolom recentment
constituida.

La festa de Sant Cristòfol
Es pogueren comptar per cente-

nars el vehicles que dissabte passat
desfilaren per la plaça de Pax per
tal de rebre la benedicció amb
MI de la festa del patró dels con-
ductors Sant Cristòfol.

Abans s'havia celebrat l'Eucaris-
tía a l'Església de Sant Alfons,
presidida pel superior P. Domingo
Andreu, qui digué la homilía. Un
.cop acabada, la Banda de Música
,es dirigí en cercavila a la plaça de
Pax, on el P. Jaume Duran impartí
la benedicció als vehicles que en
nombre elevadíssim hi desfilaren.
Encapçalats pel parc miwil de la
Policia i l'Ajuntament, una gran
caravana de motos, cotxes i ca-
mions passa per aquell indret,
donant testimoni un any més de la
vigència d'aquesta celebració.

Per últim, al pati de Sant Alfons
gracies a la collaboració d'algu-

nes cases comercials— se serví un
refrigeri a tots els assistents.

Les firmes colla boradores, que
feren possible també el concert de
la Banda de Música foren les
següents: Francisco Manresa (Re-
nault), Francisco Grimalt, S. A.,

Productos Fontanet, S. A., Hormi-
gones Fumet, S. A., Taller Mecánico
Cristóbal Bennasar, Autocares Gri-
malt, S. A. y Andrés Obrador Llopis
(Schweppes).

Liar de la Tercera Eiat inserso
EXCURSIONS D'ESTIU

AQUACITY.—Dia 28 de juliol, vi-
sita a «Aquacity». Sortida a les 9
del passeig d'Ernest Mestre. Visita
al Poble Espanyol i «Aquacity», on
es dinarà i es donara una festa. A
les 6 sortida cap a Cala Blava,
S'Estanyol i Sa Ràpita.

Preu tot inclòs, 1.725 pessetes.
Inscripcions fins dia 26.

CABRERA.—Dia 2 d'agost sortida
a les 9 del moll de Portocolom.
S'esperarà l'arribada de l'autocar
de línia de Felanitx.

Preu, 1.800 ptes. No s'hi inclou
el dinar. Inscripcions fins dia 31 de
juliol.

Nomenament acadèmic
Dia 5 de juliol va prendre posses-

soni a la «Academia de arte e histo-

Tombats a la molsa

En Miguel no estava acostumat a
rebre oficis d'Hisenda i per això
s'estranya quan se'n trobà un a la
bústia. La comunicació mecanogra-
fiada no era massa explícita: «Pre-
senti's en un termini de deu dies a
la delegació de zona a que pertany,
per resoldre una incidencia adminis-
trativa». Després de deixar el cotxe
molt apron de la delegació fiscal, ca-
mina en direcció a la sucursal admi-
nistrativa mantra pensava els motius
que havien pogut originaraquell avis
«Poiser en twig tibli ,lar de siqwzr els
impresos de la darrera declaració»,
pensava, go tal vegada em vaig equi-
vocar en les sumes». Mai no havia

ria de la archidiócesis de Madrid»
com academic numerari, el nostre
paisà D. Antoni Mesquida i Obrador

Nova superiora de les Trin:tiries
Ha estat nomenada superiora del

convent de Religioses Trinitaries de
Ja nostra població, Sor Antònia
Xamena membre de la mateixa
comunitat felanitxera, qui relleva
en el càrrec a Sor Maria Sans que
l'exercia des de fa sis anys i que
continuara adscrita a la nostra
comunitat.

tengut problemes amb l'administra-
ció de l'Estat i molt menys amb Hi-
senda. Havia estat sempre molt es-
crupolós a l'hora de pagar els seus
imposts, les taxes administratives,
les contribucions territorials, les
carregues parafiscais, S'estimava
més pagar de més, que passar per
morós. Des de la seva tauleta en la
secció de comptabilitat d'un conegut
banc, era el que podríem anomenar
un bon ciutadà, u ciutadà cons-
cient amb els seus deures i conse-
qüent amb les seves obligacions.

Arriba a la seu de la delegació
d'Hisenda i anà directament a infor-
mació per saber a on havia de diri-
gir-se. Una empleada amb cara de
son llegí el paperet. «Sí, vostè ha
d'anar a la segona planta, secció
d'inspecció fiscal, despatx número
23». Contesta «gracies» amb la indi-
ferència de la funcionaria, que se-
guia mirant a l'infinit. Mentrestant
observa que algú a la planta noble
s'havia acubat i es reclamava un
metge amb urgència.

Puja a la segona planta i llegí el
cartell metallic que indicava la sec-
ció on havia de dirigir-se: INSPEC-
CIO FISCAL. Arribà fins el despatx
23 i se n'adona que no havia estat
l'únic reclamat per la fiscalitat. Com
en una consulta d'ambulatori pre-
gunta: «Quí és rúltim?». Tres homes
que estaven asseguts esperant, el
miraren amb cara de desesperació i
d'angúnia. Alga, quasi sense veu, di-
gué «jo».

Encara va haver d'esperar quasi
una hora fins que li tocà el torn.
Les altres persones havien entrat
successivament en el despatx 23 i, al
cap d'una bona estona, havien sortit
amb el posat seriós i el color de la
pelt una mica groc. Quan sortf del
despatx el carrer subjecte passiu
que anava davSnt ell, sentí una veu
que, des de l'interior ii deia: «El se-
gilent!». Sense voler, relaciona ague.:
Ila paraula amb la del practicant
que li posava injeccions de fetge
quan era petit. .

Entra en un despatx ben illumi-
nat, ben decorat, net i espaiós, un
despatx que no recordava en abso-
lut qpe aquella estança fos de titu-
laritat pública. Darrera una ampla
taula un home jove, correctíssima-
ment vestit i amb posat elegant, el
convidava a seure's amb un som-
riure.

—Bon dia senyor Bisquert, sub-
jecte passiu número 123.543/B. L'es-
perava. La funcionaria d'informació
m'ha avisat de la seva arribada. Pro-
bablement vostè es demanarà per
quin motiu l'hem citat...
En Miguel contestà afirmativa-

ment amb el cap, sense atrevir-se a
obrir la boca.

—Dories bé, hem trobat un forat
fiscal en el seu expedient i vostè
esta aquí per aclarir tot ail, que
s'hagi d'aclarir per tal de deixar al
dia els seus deutes amb Hisenda.

Si en aquell moment el nostre Mi-
guel no es desmaia va ser perquè,
per sort, havia desdijunat bastant
fort aquell dia, per?) poc li falta.

continuara...
RA/l/ON TURMEDA

41111■■••■=10=11

E; cas francès
Que se'n pot dir de les eleccions presidencials franceses? Poca cosa.

Els diaris, les revistes i, en general, tots els mitjans de comunicació, han
fet les seves anàlisis sobre els resultats electorals, victòria  de Mitterrand
inclosa, naturalment. Tanmateix quina significació hagués pogut tenir que
l'actual president dels  'francesos fos Jacques Chirac? Poca. Ens podem
imaginar l'enfrontament electoral Mitterrand-Chirac com un enfrontament
entre Reagan i Carter, o entre Nixon i Dukakis. Poca diferència hi ha
entre els candidats. Als USA es voten persones i no ideologies polítiques,
es voten gestors i no idealistes. A l'Estat francès passa dos cèntims del
mateix. S'ha notat molt que en aquests darrers set anys els francesos han
tengut un president socialista? Poc s'ha notat, evidentment. Potser al
començament, quan el govern també era socialista, pare, llavors... de fet
l'anomenada cohabitació no funciona tan malament com horn s'imaginava.

El cas es que les societats de l'occident democratic, les europees en
particular, estan fonamentant-se en el desenvolupament de la classemitjana,
una classe en realitat sense una ideologia política massa clara i una mica
inclinada vers el conservadurisme. Com és possible que un obrer de
Liverpool voti Thatcher?, o que un professional d'idees liberals doni el
seu suport a Le Pen? No té massa sentit això, pert, esta passant. En
el 14 % de tots que aconseguí el Front Nacional (dreta feixistitzant) a
les eleccions presidencials franceses, hi havia sufragis procedents d'obrers,
de professionals, d'aturats, d'immigrants, d'ex-comunistes, de gaullistes,
de socialistes, de mestresses de casa, de maitres de cuina, de catedra-
tics , una barreja heterogènia més increïble que queda en evidèn-
cia quan, en la segona volta de les eleccions, una bona part del 14 % se
n'anà a donar suport al candidat socialista, deixant de costat el conserva-
dor Chirac.

Es mala d'entendre una reacció com aquesta per part de l'electorat,
en aquest cas del francès, per() potser l'explicació poddem trobar-la en
la crisi ideològica que travessa Europa en el seu conjunt. Sembla com
si començassin a desaparèixer les ideologies polítiques, com si el joc
politic quedhs centrat en la gestió o en el carisma de determinades
personalitats. Es evident que els esquemes de fa vint anys ja no són
útils a les societats modernes. Fins i tot les societats amb règim comu-
nista, les situades darrera d'allò que Churchill anomena «teló de ferro»,
tenen problemes per mantenir els seus sistemes classics: les modernors
arribades de la ma de Gorbatxov, la famosa perestroika, n'és una mostra.
Es clar que aqueix no és l'únic motiu, per() no és estrany que ara els
USA i l'URSS estiguin més aprop i més predisposats al diàleg que mai.

Ah!, una de les característiques de les societats desideologitzades
—perdoneu-me la parauleta— és el gran índex d'abstencionisme en les
consultes electorals, un fenõmen que es produeix i es reprodueix front a
Ia impotência de les institucions polítiques per evitar-lo. La darrera
mostra evident la tenim a Catalunya, pen') de les eleccions catalanes en
nadarem en una altra oportunitat. RAMON TURMEDA



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 Aley..

MOBILIARIO DE COCINAY BANO

DISTRIBUIDOR
OFICIAL

1111111Sir
Plaza Espaha,16-Te1.581605- FELANITX

FLLANiTX

L'exode d'argentina cap... a on
segueix. S'ha invertit alit) del

procés de la filioxera, quan els
felanitxers venien cap a San Pedro.
Ara — els sampedrins parteixen cap
a Felanitx, perquè sembla que ens
hagués pegat la filloxera, la Ilagos-

i la guerra, tot plegat. I a on
podríem anar millor que alla on
ens coneixen bé, on sabem que ens

estimen, puix qui no hi té parents
hi té al manco un amic, o molts!
Malgrat això mai és demés jugar-se
pels amics, més encara quan horn
esta segur que ha de guanyar. Tam-
poc una paraula de presentació mai
és demés per un que arriba a un
lloc que no coneix. De música no
puc dir més que el que dic de la
pintura: m'agrada o no m'agrada.,

.114.0011•11111■MINIIIIIMIN,	

El modo de fer música de N'Oscar
Dellachá és admirable, i sempre he
tengut una afició especial, quasi un
temor reverencial, per la música
u'orgue. Per això ja fa temps vaig
acudir a Oscar Dellachd per veure
que en podria treure de mi. Res,
vaig resultar un fracas com a deixe-
ble, en canvi durant cert temps
vaig fruir d'aquells concerts perso-
nals que em dedicava, ja que dar-
me lliçons era debades.

De Rubén Sica podem dir que és
el nostre Louis Armstrong, Dizzi

Oscar DeHach i Rob Sica
Dos nnisics argentins olds bows

Gillespie o Fausto Papetti. Es • que
a San Pedro no tenim altre trom-
petista... però esta entre els mi-
nors valors que surten ara a
l'Argentina.

Ells dos formen part d'un grup
que passen gust de fer música i fan
passar gust a qui els escolta. Tot
el grup no pot viatjar per ara, pert!)
ja les sentireu i jutjaren per la
petita mostra. Seal no més que dos,
i bons, però molt bons, en lo mu-
sical i personal.

San Pedro, 26 de juny de 1988.
Miguel Antoni Enginyer

HORARIO DE VERANO: De martes a viernes, de 7'30 a 15.

Sábados, de 8 a 14. Domingos, de 9 a 13.
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Ciniara Agratia Eceal
Campaña contra la In,-ea

(!” la fruta

Próximamente la Consellería de
Agricultura y Pesca iniciará la cam-
paria que anualmente se realiza
para la lucha contra la mosca de la
fruta.

Para ello se suministrarán los
siguientes productos parcialmente
subvencionados, cuyos precios al
ag;icultor son los que siguen:

Lebaycid a 875 Ftas/litro.
Proteína Hidrolizada a 125 Ptas/

litro.
Mosqueros a 30 Ptas/Ud.
Feromonas (Cápsulas) a 35 Ptas/

Ud.
Para solicitudes pueden dirigirse

a las oficinas de esta Camara Agra-
ria, hasta el día 12 de agosto.

Felanitx, julio de 1988.
El Secretario:

Pedro LIompart Bosch

ARADECIIIIIIENTO
La Banda de Cornetas y Tambo-

res de Rafael Simonet, quiere dar
Ias gracias públicamente al Delega-
do de Ia Caja de Baleares «Sa Nos-
tra», D. Antonio L. Xamena Arti-
gues, por el equipo de chaquetas
con que ha dotado esta entidad a
nuestra agrupación.

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. Molí de N'He-
reu, 4. Tel. 58 21 25.

SE NECESITA MUJER para cuidar
casa con niños, én Porto-Colom,
que tenga coche.
Inf. Tel. 5757:39

PORTO-COLOM VEND 0 P ISO
amueblado con 2 habitaciones.
Informes, Tel. 58 05 09 días labora-
bles de 7 a 13.

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

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

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

Inf.: Tel. 460770



COCINA MALLORQUINA CATY JUAN (Fragmento)
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Vitima hora deportiva

El C.O. Fe!anitx informi a ia prensa
El L.P. de «Los loterminables»

La presentación tendra lugar el próximo día 30 en Cala  Sarau
El pasado martes, a las 10 de la

noche, tuvo lugar en el local social
del C. D. Felanitx una «rueda infor-
mativa». Estuvo presente T.V.F.
que filmó la noticia.

El responsable técnico del club
merengue informó a los medios in-
formativos. Toni Nadal supo estar
a la altura de las circunstancias,
respondió bien a las preguntas que
se le formularon. Preguntas, nove-
(lades, circunstancias, altas, bajas,
incógnitas, fueron despejadas por
la vía recta.

La presentación oficial del C. D.
Felanitx será la víspera de la festi-
vidad de Santa Margalida, el día 19,
a las 8'30 de la tarde, aproximada-
mente.

Juan Pérez sera el nuevo entrena-
dor, ya de forma definitiva, si bien
contará con los auxilios del vetera-
no Juan Tauter para la puesta a
punto de algunos jugadores.

Hablemos de las BAJAS: Muchas
desde luego: Rigo, Colau Juliá, Mu-
ñoz, J. Barceló, Roselló, Veny,
Pastor, Vanrell, Obrador y S. Mon-
serrat.

Y pasemos a las ALTAS: Parera
(Badia) y Garí (España) porteros;
T. Galmés (Porto-Cristo), M. Angel
Llull (Badia), Lluis Llull (Manacor
juvenil) y Agustí (Porto-Cristo).

Suben los juveniles Sagrera, Fe-
lipe Risco y Aznar al primer
equipo.

Hay que contar con las renova-
ciones de: Mut, Teruel (propiedad
ya felanitxera), M. Rial, X. Riera,
Alfonso, Pont (también propiedad
ya del club), Juli, Valentin, R. Juan
y M. Riera.

Están en tratos, a punto tal vez
de firmar: Barceló (Cardassar) y
F. Vicens (ex-CIDE). De un total de
21 jugadores constará la plantilla.

PRE-TEMPORADA
Hay una serie de compromisos

amistosos.
Hay conversaciones para ir a

jugar -por primera vez- a la
peninsula. Sería con el C. D. Orella-
na, la devolución de visita podria
ser el dia 21, pero en caso de que
estas gestiones no se llevaran a
cabo se intentaría jugar un partido
amistoso con el Real Mallorca, o

un equipo de élite balear.
Siguiendo con los compromisos,

el Felanitx jugará su primer parti-
do en Cala Millor, sera el próximo
día 31 de julio: BADIA-FELANITX.

Los días 13 y 15 de agosto jugará
el Triangular de Manacor, el equipo
titular, el Felanitx y otro por de-
signar.

Entre fecha y fecha jugará en
Llucmajor: Partido de fiestas, el
día 14 de agosto, jugará frente al
España.

Y ya para terminar, el dia 27 de
agosto jugará el TROFEO CIUTAT
DE FELANITX frente al MANA-
COR.

Un largo itinerario que el C. D.
Felanitx deberá recorrer con soltu-
ra para convencer a la hinchada.
Los socios tienen la última palabra,
hay dos fichajes más en perspec-
tiva.

MAIKEL

SE VENDE APARTAMENTO en
Porto-Colom.
Informes, Tel. 580478.

SE VEN CA DE BESTIAR jove
(1 any).
Informes, Tel. 580166.

Salió a la calle estos días el espe-
rado larga duración del grupo fela-
nitxer «Interminables».

Una producción ((Management Sal-
vatge», grabado en el »Estudio Di-
gitals» de Palma, técnico de sonido
y grabación Toni Fernandez, produ-
cido por el mismo Toni Fernández
y G. M. Valverde, diseño gráfico y
fotos del album a cargo de Pere
Oliver. Se ha editado el «master»
en Sony PCM 2500 digital..

En la cara A del «elepé» tene-
mos: «Bles, blues» (3'44), «Siete
meses» (3'93), «Tirado en la Ciu-
dad» (3'46) y «Mi cuello es un de-
sierto» (3'07).

Los temas de la cara B son los
siguientes: «Oye nena» (3'45), «Son-
ríeme» (3'16), «Maldito cobrador»
(3'16), «Ya no sé quien soy» (3'41)
y «A la carga» (3'45).

También se ha grabado un video
para respaldar el disco, con la ga-
rantía del equipo técnico de «Video-
U», precisamente el tema elegido
es uno de los mejores, me refiero
«Ya no sé quien soy».

Estos días se empezará a promo-
cionar el disco, ya saben, radio,
prensa, televisión, pero el lanza-
miento definitivo sera en la noche
del próximo dia 30 de julio en Cala
Sanau, un magno concierto que
reunirá a los medios informativos.

Por si alguien no lo sabe, los

componentes de este grupo musical
que al parecer está llamado al
éxito son: Gori Vicens (Piano, te-
clados, trompeta y coros), Miguel
Mcnserrat (Voz, guitarras y saxo
alto), J. M. San Nicolas «Lico»
(Batería), Onofre Mascaró (Saxo
tenor, bajo y coros), G. M. Valverde
«Gin» (Bajo, teclados y coros).

Les emplazo a todos los «fans»
de este grupo el próximo día 30,
por la noche, en Cala Sanau.

Hi haura sarau per llarg.
MAIKEL
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Cartes ai dire,r;ior
(Ve de la pagina 3)

que les noces acabades de celebrar
entre els senyors que comanden a
l'Ajuntament i el partit d'Alianza
Popular m'han feta anar fora fites
i he perdut llarga estona meditant-
hi a fons. Doncs bé: la meva for-
mació en la matèria i les meves
reflexions em permeten assegurar
(discrepant -de l'opinió dels Coloms,
ben respectable per altra part), que
no han estat unes noces contra na-
tura, com diuen ells, en no esser
que considerem contra natura tots
els casaments politics, que per ven-
tura ho són. Descartada aquesta
hipòtesi, jo crec, al contrari, que
tais noces han ()belt a una hei ben
natural, que en castellà ve expres-
sada en el refrany «Dios los cria y
ellos se juntan»; en la nostra llen-
gua, «No s'apleguen fins que s'as-
semblen», j en llengua no identifi-
cada, agent° con gento».

El dubte no resolt encara és si,
després de tants de matrimonis i
divorcis, aquest casament ha estat
per amor o per interès. Aquest és
el punt neuràlgic de l'assumpte. Bé,
el temps ho dirá. Arribada l'hora
en quê el partit d'A.P. començarà
a fer aigua de manera apreciable,
¿resistirà, el matrimoni, o hi ham*
un nou divorci i els nostres politics
correran a precipitar-se dins els
braços del partit que llavors pre-
sentarà més garanties d'oferir-los
una situació estable a la Sala?

M'agradaria molt tenir vida i
salut per veure quina serà la res-
posta.

Una sentimental de la políticaMagdalena Vadeil mestre
Vda. de Jaume Vade!! Gelabert

Pluja
va morir a Portocolom, el dia 11 de juliol de 1988, a Pedat de 91 anys, havent rebut

els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

Deseansi en pau

La seva Mt Miquela; néts Maria i Marc; renéts • M. Magdalena, Marc í Miquela; Bitola Sor
Margalida Andreu; germans politics Sebastiana Nicolau, Maria VadelI j Catalina Andreu; nebots„
eosins i els altres parents, vos demanen que voIgueu encomanar la seva ànima a Déu.

Casa mortuòria: C. Cristòfor Colom, 37 - lr. - Portocoiom

La pluja registrada el passat mes
de juny és la següent:

Dia 3, 0,3 litres
Dia 4, 1,5
Dia 5, 0,7
Dia 7, 0,2
Dia 9, 3,7
Dia 18, 12,5
Dia 22, 2,5
Dia 26, 2,4
Dia 27, 12,6
Dia 28, 3,2
Total recollit durant el mes, 39,6

litres per metre quadrat.



Gabinete Pediátrico
Carrer des Call, 17 - Tel. 581197

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

rig WIRAIL
MISTALLEMA

JOAN NI 0 ti Y

Acristallament d'obres — Miralls — Decorats
Vidrieres artistiques

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

11■1111

TIFFANNI
Major, 37 - Tel. 582051

FELANITX

SABATES

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

• En la III edición de las CA-
RRERAS POPULARES de SON
FERRIOL, leo que dos atletas fela-
nitxers consiguieron sonados éxitos.
TONI PENYA fue PRIMERO de la
categoría JUNIOR MASCULINO y
MARGALIDA ADROVER fue tam-
bién la VENCEDORA en los 5.000
m. femeninos.

• La «PENYA EL COSO» ya
dije que se estaba organizando a
base de bien. Tuvimos oportunidad
de hablar con el «presi» TONI
CAPO que nos confirmó plenamen-
te la noticia. «EL GOSO» volverá
a ser el gran animador de nuestras
fiestas, ya verán.

• Quien hard su «come-back»
según noticias «off-the-record», es
el extravagante grupo musical fela-
nitxer «CORPUS CHRISTI». Son
como los ojos del Guadiana, apare-
cen y desaparecen. La fecha podría
ser el 27 de agosto por la noche en
«S'ALGAR», allá en PORTO-CO-
LOM. Esta vez habría novedades
en el grupo, se están haciendo ges-
tiones, a hurtadillas, para conseguir
incorporar al «equipo» una «MIS-
TERIOSA CANTANTE». ¿Quién?
Pues no lo digo. Das ist verboten!

11/ Recibo una POSTAL de SAN-
TO DOMINGO. Con fecha 23/6/88,
el retraso entra dentro de lo lógico
viniendo de aquellos pagos. JIMMY,
SEBASTIEN, JOAN y PERE se en-
cuentran perfectamente bien, pero
se quejan porque tienen mucho
trabajo. Al «GRUPO INVERSIO-
NISTA LATINO» (LY0) las cosas
le .van bien, me alegro. Me cuentan
que el otro día actuó en su sala
de fiestas el famoso cantante RA-
PHAEL «fue acojonante» dicen. A
finales del pasado mes, debía ele-
girse allí mismo, «MISS REPUBLI-
CA DOMINICANA». Un abrazo muy
fuerte, amigos.

• En PORTO-COLOM ya dije
que el turismo es de bajísima cali-
dad, gastan menos que un ciego en
novelas y por lo tanto la competen-
cia de precios es demencial y
desleal. Pero a pesar de todo uno
de los que aguantan el tipo es
JOAN ADROVER del «BAR COS-
MOS», que se queja como todos,
pero se las apaña bien, dando
buenos alicientes a sus clientes,
como puede ser poner UNA ANTE-
NA PARABOLICA, cosa que ya hizo
hace bastante tiempo, y que le
permite sortear la marejada y Ile-
var el negocio a buen puerto.

• A la entrada de Ia «DISCO-
TECA CALIPSO» hay una mujer
muy eficiente y elegante, se llama
MARGALIDA y da la casualidad
que, además, es la sobrina de un

buen amigo mío, el escritor y poeta
felanitxer JOAN MANRESA.

• El próximo día 18 los jugado-
res del C. D. FELANITX comienzan
sus entrenos. El mister JUAN PE-
REZ quiere ponerlos a punto cuan-
to antes. Pero sera con toda segu-
ridad la víspera de Sta. Margalida,
el próximo martes día 19, a las
8'30 de la tarde, cuando se haga
en «ES TORRENTO» la PRESEN-
TACION OFICIAL DEL EQUIPO.

• Según propias palabras, el ju-
gador COLAU VENY no jugará la
próxima temporada en el C. D. FE-
LANITX ni en ningún otro equipo.
Pasa que tiene ganas de dejar el
fútbol en plan serio, dice que está
cansado, que quiere tomarse un
respiro y poder hacer en sus ratos
de ocio lo que le plazca. Nada que
objetar.

• Quien no ha podido fichar el
C. D. FELANITX es el jugador
MATIAS, que venía jugando últi-
mamente con el Manacor. Pese a la
sustanciosa oferta de la directiva
merengue ha dicho nones. Lástima
porque era un jugador que intere-
saba muchísimo a los técnicos
merengues.

• Leo en la sección de «BALEA-
RES» que suscribe el amigo BIEL
GENOVART, lo siguiente sobre el
movimiento fichen! felanitxer:

«De esta guisa, la reestructura-
ción que ha venido siendo común
denominador en el flamante ascen-
dido C. D. Felanitx, de momento se
basa en el siguiente
nuevas incorporaciones Parera (Ca-
la Millor), Gari (España), ambos
guardametas. Galmés (P. Cristo),
M. A. Llull (Badia), Luis Llull (Ma-
nacor), Agustin (Porto Cristo), con-
tándose con la continuidad de Mar-
tin Rial, la de Jaime Mut, como
asimismo de Teruel (propiedad de-
finitiva del inquilino "d'Es Torren-
tó") estando pendiente de algunos
flecos para incorporar también, a
Barceló (Cardassar). Siguen con
contrato en vigor, Xisco Riera,
Valentin, R. Juan, Juli, Tons, M.
Riera y Alfonso, estando previsto
asciendan al juvenil, Sagrera, Risco
y Anar. Como preparador, Juan
Pérez del Cid y continúan las nego-
ciaciones febriles para incorporar a
dos efectivos mas».

• VIDEOCLUB. — «LA COLINA
DE LA HAMBURGUESA» (2). Di-
rector: John Irving. Intérpretes:
Dylan McDermott, Harry O'Reilly,
Tegan West, Tommy Swerdlow, Mi-
chael Dolan, Don James. Producto-
ra: Vestron Video International.
Duración: 115 minutos. Género:
Bélica. SINOPSIS: El 11 de mayo
de 1969, tropas de la División 101
localizaron al enemigo en la base
de la colina 937, en el valle de
Ashau. Diez días y 11 sangrientos
asaltos; más tarde, las tropas que
lucharon allí la llamaron la colina
de la Hamburguesa. ¿Quiere usted
saber por qué...? COMENTARIO:
Uno de los títulos más importantes
que han contribuido a convertir la
guerra del Vietnam en tema de
moda del cine americano de los
últimos arios. Se basa en un hecho
real que provocó grandes polémi-
cas en su momento.

• El pasado viernes tuvo lugar
en CALA D'OR la INAUGURACION
del complejo «LORD BYRON»,

cuyo propietario es el aventajado
inversionista y amigo PEPE VALLS.
Se trata de un moderno «pub» y
de una espléndida discoteca. Al
frente otro amigo, PEPE CIRIA un
hombre que anda sobrado de dina-
mismo, cosa poco común hoy en
día. ¡Enhorabuena!

• Un nuevo complejo en POR-
TO-COLOM que está funcionando
bien. Se trata de «PORTO-MAR»,
apartamentos en La línea, bar-
restaurante, una sensacional pisci-
na con una magnífica terraza y que
tiene la suerte de tener a un ctíci-
nero/animador de postín, MIQUEL,
que tuvo que abandonar este año
el chiringuito de CALA BRAFI de-
bido a una «mala jugada». El tío
se lo sabe montar en plan diver-
tido. Había que verle el otro día
con unas gafas en plan pitorro.

• Tras la aparición de su pri-
mer ELEPE llega el mes loco de
los «INTERMINABLES». El día 18
van a grabar un programa especial
para TELEVISIO FELANITXERA,
amén de varias entrevistas para la
radio y la prensa, pasar por T.V.E.
de Baleares y... El día 30 de julio
en CALA SANAU tendrá lugar la
PRESENTACION del L.P. Será una
fiesta increíble. Miles de watios de
luz. Exhibición de diapositivas so-
bre el mar de cuadros del pintor
felanitxer BERNAT SANSO. Sera
sin duda UNA FIESTA NOCTURNA
INOLVIDABLE.

Es de esperar que luego tendrán
que acudir a dar «caria» a muchas
verbenas que se van a celebrar en
agosto en la isla, entre las que no
pueden faltar las de Felanitx.

JORDI GAVINA



Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente las 24 horas

Consúltenos. Precios económicos
C. Sa Llana, 15 - Tel. 580448 y P. Volta, 167 - Tel. 581144 FELANITX
C. Port de Palos, 23 - Tel. 575740 	 PORTO-COLOM

Restaurant BON PORT
OBERT TOT L'ANY

C. Pizarro cantonada Churruca - Tel. 575174
	

Porto Colom

SOL JOVE
Parelles, en s'estiu roba

Ileugera, a preus Ileugers
HORARI D'ESTIU, de 10 a 1

Capvespres tancat

Carrer d'Es Sol, 16 Felanitx

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

MENU DEL DIA
SERVICIO A LA CARTA

Tapas variadas, bocadillos, pollos asados
Abierto todos los días

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

Piscinas - Gas butano y propano
Servicio reparaciones

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

FELANITX 	 9itr.:111177.73.12722E

FIESTA DEL CARMEN
El pasado martes, festividad de

Ntra. Sra. del Carmen se celebra-
ron en Porto Colom, diversos actos.
Por la mariana, el Rdo. D. Juan
Picornell celebró una misa canta-
da. Predicó el Rdo. D. Pedro Xa-
mena, Rector del Convento de San
Agustin.

Por la tarde, a las 7 horas, fué
llevada la Imagen de Ntra. Sra. del
Carmen al Mollet d'en Pereó, don-
de se formó la procesión de barcas
que recorrió las tranquilas aguas
de nuestro Puerto.

Cabe des tacar la afluencia de
fieles a la Misa de la mañana y el
buen número de embarcaciones en-
galanadas que participaron en la
procesión.
018 DE JULIO»

Como en años anteriores, revistió
especial solemnidad esta patriótica
jornada. A las 8 de la mañana,
misa en nuestra Parroquia, a la que
asistieron nuestras primeras auto-
ridades.

Finalizado el acto religioso, en el
rellano de la escalinata de la Parro-
quia tuvo lugar la ofrenda de coro-
nas en la Cruz de los Caídos.

Momentos después, fueron inau-
guradas las nuevas mejoras y
obras del último ario politico.
FIESTA DE STA. MARGARITA

19 de Julio, solemnes completas
en nuestra Parroquia, seguidamente
procesión hasta la imagen de la
Santa, en la fuente de Santa Mar-
garita, asistiendo nuestras Autori-
dades, acompañadas de la Banda
de Música.

20 de Julio, a las 11, Misa Mayor,
panegírico de la Santa a cargo del
Rdo. D. Juan Rosselló y asistencia
de nuestras autoridades.

A las 18, gran novillada en la
Plaza La Macarena. A las 22, Re-
vetla en la Plaza de Santa Marga-
rita y fuegos de artificio.

D'ALLAVORS

PROFESSORA D'E.G.B. dóna clas-
ses particulars a Felanitx i Porto-
colom.
Informes: Tel. 580707 (de 9 a
13 h.)

ji I. 1.10fleriTCNIE

fl Nib Feniniera
A Son Ferriol celebraren la 3.a

edició de la seva milla que, a més,
enguany compta amb la novetat de
que s'organitza una prova de 5.000
m. llisos, tant a categoria masculi-
na com a femenina. Precisament a
aquesta darrera guanya l'atleta
Margalida Adrover del Club Joan
Capó; i a masculins hi prengueren
part Joan Tur i Angel Amores de
l'Opel-Felanitx.

A les proves sobre una milla re-
saltem les victòries a júniors, amb
certa dificultat, de Toni Peña (Cos-
ta de Calvià) i a benjamins de Fco.
Javier Martinez, seguit de Llorenç
Páramo, ambdós del Joan Capó. A
infantils s'obtingueren els Hoes 4rt.,
5e i 6e, essent Andreu Páramo,
Raul Ferrer i Xisco Monserrat els
qui els lograren. Sebastià Adrover
queda 5e a veterans.

A les categories femenines no hi
va haver massa participació fela-
nitxera, únicament 5 atletes del
Club Joan Capó. La millor marca
i el millor lloc fou per M.a Antònia
Crucera, classificada 2.2 a júniors,
mentre que Maribel Obrador era 3 • a
a la mateixa categoria. A infantils,
Teresa Sanchez fou 3.a i Maribel
Fullana 6.a. Finalment, la senior
Margalida Adrover, que ja havia
participat als 5.000, queda 5 •a a la
milla.

Pere J. Nina
El nervis no afavoriren gens a

Pere Joan Fullana en la seva actua-
ció a la prova de salt d'alçada del
Campionat d'Espanya de Cadets, i
en aquesta ocasió només va poder
superar el llistó situat a 1'80 m.
El vencedor, un cadet de primer
any, saltà 1'98 m.

D'altra banda diguem que, en
general, els atletes de Balears tin-
gueren una actuació ben lluïda,
destacant l'obtenció del títol de
1.000 m. 11.

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

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

hitbolet
Torneo hitbito 1988

ORGANIZA:
CLUB FUTBITO FELANITX
CAMPO MUNICIPAL
DE DEPORTES «SA MOLA»
TORNEO CATEGORIA
INFANTIL-JUVENIL

Finalizó el pasado sábado día 9
el torneo de esta categoría, pero
durante la semana se jugaron los
siguientes partidos:

MIERCOLES, 6 JULIO: TAURO,
1 - C. MARCH, S. A., 13.

G.M.S.A, O. - Carp. S. Vidal, 1
Este partido se dio por ganado

a Carp. S. VIDAL, ya que del equi-
po contrario, se presentaron sólo
dos jugadores.

El pasado sábado 9 de julio se
tenían los dos últimos partidos de
esta jornada, pero según informa-
ron a última hora se tuvieron que
suspender ya que se celebraban las

tradicionales «beneïdes» de San
Cristóbal. Se disputaron el pasado
miércoles. Tendrán más informa-
ción en la próxima edición.
TORNEO CATEGORIA SENIOR

Los encuentros jugados esta se-
mana pasada han sido:

MARTES, 5 JULIO: AIRE COM-
PRIMIT, 1 - INHIJESA, 4; CLUB
DE FANS, 2 - INS. FONCAL, 2.

JUEVES, 7 JULIO: SA XIMBOM-
BA, 0 - CAN BLANCO, 4; VIAJES
AURORA, 2 - BAR CRISTAL, 5.

VIERNES, 8 JULIO: INHIJESA,
4 - ES REDUS, 2; LA PROTECTO-
RA, 1 - BAR CRISTAL, 3; INS.
FONCAL, 3 - VIAJES AURORA, 3.

INCIDENCIAS. — TARJETAS
AMARILLAS: Pedro Covas, Jose
Sagrera, Felipe Risco, Mauricio Ru-
bio, Gabriel Adrover. TARJETAS
ROJAS: Felipe Risco del equipo de
«Es Redès».

El Comité
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mn. AUTOMOVILES
FELANITX

Concesionarios Oficiales G M E

GENERAL MOTORS
Mejores por experiencia

L• RASCAL

VEALO EN:

Carrer de Campos, 51 - Tel. 581521

•.'.•

OPEL

Servicio permanente de URGENCIAS y GRUA: Tel. 281313 (pedir por el 179)
113:M=M119177110	

FRANCISCO MANRESA, S. A 07200-FELANITX 	07669- CALONGE (Santanyi)
• Carrer Campos, Km. 0'5 - Tels. 581984 - 581985 Carretera de Fel3nitx, 5 - Teléfono 6573 93
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r5i0TS a la _Va
Casas curioses j coses
Mies

La Plenaria passada, tothom volia
saber què passaria. AP, un grup
minoritari passava a tenir l'alcal-
dia, però hi havia un tema contra-
dictori i la contradicció seguí. El
grup d'AP no vol saber res del
Cinema i el grup del PDP el volia
comprar. La solució no podia ser
més infantil, el Sr. Batle vota a
favor de comprar el Cinema argu-
mentant que era del PDP, tothom
sap que el dissabte passat havia
passat per damunt la gent que re-
presentava i s'havia aplegat amb
l'AP, tot, davant testimonis i prem-
sa. Quatre dies després renega de
la condició marital i vota a favor
del Cinema. D'aquí a pocs dies veu-
rem com tendra el carnet de l'AP
i Felanitx haura tudat 47 milions
de pessetes ja que esta ben clar
que el grup d'AP no sap quê n'ha
de fer del local i ha manifestat
repetides vegades que no serveix
per res. És ben curiós això, l'asti-
ma que amb aquestes decisions
infantils es jugui amb els represen-
tants que els han elegits i amb els
diners de tots el ciutadans.

Les coses velles són les de sem-
pre, no entenem ni poc ni gens que
els senyors de l'AP donin totes les
benediccions a l'AP2 o sigui als
apès de segones noces i a més
resulta que els primers han agafat
els seus modals de poca educació,
fent el que penssavem que era ex-
clussiva dels AP2 quan eren PDP,
aquestes maneres poc recomenda-
bles són el dir, quan les pregunten
alguna cosa, «això no esta a l'ordre
del dia», orne remet a l'acta de la
comissió informativa» o no contes-
tar res. És molt trista aquesta acti-
tud i aquest despreci no és de cap
a una persona en concret, és un
despreci a la gent que aquesta per-
sona representa, Potser no se n'han
temut, així i tot l'espectacle no pot
esser més Ilastimós.

I també és vell que les coses
pengin i que ningú faci res per
canviar-ho, sempre ho hem dit, tot
caduca i la mostra no pot esser
més evident. Dia 13 d'abril i amb
data falsa de dia onze el senyor
Batle firmà un contracte per a fer
el projecte de delimitació del Sól
Urbà de Felanitx i no només no es
cumplí el plec de condicions a
l'hora de firmar el contracte, a més
a més ara tampoc s'ha complit el
termini i no sabem quins comptes
fan. Resulta que el punt 6 diu que
cada dia de demora tendra una
penalització de 2.000 pessetes i en
cas de que el termini d'entrega es
demori un mes es procedirà a
anullar el contracte, aquest temps
acaba dia 2 de juliol i abans
d'aquesta data no s'ha presentat
cap documentació.

El segon cas, yen i fresc, fa refe-
rència al mateix tècnic contractat
de manera irregular en data 7
d'abril per la realització dels pro-
jectes impopulars de enrajolar pla-
ces i tres més. Dia cinc de juliol

també caduca el segon termini per
entregar els projectes i s'ha d'anul-
lar el contracte. Com així no s'exi-
geix una mica de formalitat? Com
així l'Ajuntament de Felanitx no
deixa de ser la referência de model
d'informalitat? Qui pot justificar
aquesta manera de fer les coses?
No hi ha altre explicació que la
incompetència.

Un altre cas vell i fresc. Dimecres
la convocatòria de la sessió incom-
plia el Reglament, quan no figura-
ven a l'ordre del dia els punts no
resolts de les sessions anteriors i
tampoc hi figurava un prec de
Ia sessió extraordinaria de febrer.
La setmana ahans recordarem al
Sr. Batle, que és el que fa l'ordre
del dia, que no oblidas d'incloure
aquests punts. Sembla que no és
qüestió de memória, es qüestió de
caparrudesa. Un moment que po-
g-uèrem fer esment d'aquesta irre-
gularitat, tot i que no estava a
l'ordre del dia, recordarem que
això és causa de nullitat de tots els
acords i amb aquella arrogancia
característica ens digué que això
era la nostra opinió. Quina llàstima
que no s'escoltin raons i s'hagi
d'acudir als Tribunals, seria tan
senzill!
I per acabar, un altre cas in-

comprensible. S'aproven provisio-
nalment dos expedients de canvi de

planejament, condicionat a que els
promotors presentin la documenta-
ció que manca a l'expedient i que
aquesta anirà a exposició pública i
després quedara definitivament pro-
visionalment aprovat. Hi ha algú
que pugui entendre aquest acord
irracional? I si hi ha allegacions a
la documentació que anirà a expo-
sició pública i s'ha de modificar el
contingut del que s'ha aprovat?
Quin sentit té aquesta aprovació?
No és més que una fantasia més de
les que surten de La Sala i que
ningú no entendra mai a què venen.

Molts d'anys a les Margalides.

VEND() BARCO DEI,FIN 28.
Equipadisi nio.  Teléfono,
Piloto automótico.
Equipo de na vegación completo.
In Il: Tel. 57320:3

NECESITO •OXEN, 16 años cum-
plidos, para lavaplatos en bar Ca-
la d'Or.

Informes, Tel. 657453.

SE VENDE CITROEN GS en muy
buen cotado. Precio a convenir.

In l'ormes, Tel. 580809.

AgrElnent
Les families Vallell-Vadell i

Adrover-Vidal, davant les nom
broses rn a n fes ta cions de con-
dol rebodes per de la mort de
Magdaleda Vadell Mestre i en la
impossibilitat de correspon-
dre-les a totes personalment,
ho volen fer per mitja d'aques-
ta nota.

'nimbé volen expresar (‘I seu
agraiment als Drs. Orriols i
Sra. i M. Rial, aixi com al Cor
de la parrôquia del Carme i al
Sr. Rector.

A tots, mottes gracies.

EtECTRO-ED
F. Contreras

Empresa A utoriza(bi por el NI. de
1. N.° 267

Instalaciones eléctricas e
industriales.
Pararrayos y Alarmas.

Reparación en genera I de:
Cámaras frigorilicas, vitrinas,

conservadoras, refrigeradores-
de leche.

Aire acondicionado.
—Servicio permanente.

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

Necesito aprendiz electricista
URGENTE!

ESTUDIANT UNIVERSITARI de
Magisteri, dóna classes de repas
d'E.G.B.
Informes: Passeig d'Ernest Mes-
tre, 13 - Tel. 381363.

SE VENDE CONSERVADORA y
LAVAVAJILLAS. Buen estado.
Informes, en esta Admón.




