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El passat cap de setmana, una ex-
pedició integrada per un poc més
d'un centenar de persones, perta-
nyents a la Societat Musical «La Po-
pular» de Pedralba (Valencia), foren
hostes de Felanitx, i més concreta-
ment de les famílies dels membres
de la Banda de Música de Felanitx.

Els músics de Pedralba i acompa-
nyants arribaren la matinada del
dissabte i restaren a la nostra pobla-
ció fins dimarts dematí. Durant la
seva estada, a més de conèixer i con-
viure amb un grapat de families fe-
lanitxeres, ens obsequiaren amb una

representació teatral, diverses actua-
cions i amb el, concert inicial de la
XIII Setmana de Música.

Dissabte a vespre al cinema Fela-
nitx posaren -en escena l'obra de
Donisio Ramos «Te casas a los 60...
¿y gué?» sota la direcció de Lluis
Calduch. El públic fruí de debò
amb la bona representació dels va-
lenciants.

El diumenge dematí, juntament
amb la nostra banda, alegraren l'am-
bient amb un cercavila i un breu
concert a la plaça de Sa Font.

Diumenge camençà la ni
Mfisica

Diumenge a vespre, al cinema Fe-
lanitx, tingué lloc el primer concert
de la XIII setmana musical. Fou a
càrrec de la Banda de Música «La
Popular» de Pedralba sota la direc-
ció de José San Antonio Velert.

Després de la presentació de Jau-
me Estelrich, la Banda de Pedralba
intrepretá peces de R. Talens, Gimé-
nez, Barbieri, Straus, T. Huggens,

J.A. Velert i B. Sanchís.
Val a dir que el nivell d'aquestes

banda es molt alt i que sobre tot es
Hui en les peces de caire popular,
més adients a la conformació d'una
banda.

A l'hora de redactar aquesta nota
—dimarts a vespre— no s'ha cele-
brai altre concert de la setmana de
música.

r'Llssembba ðe! Ceiler Cooperatin
Envoltada d'una certa espectació,

el Celler Cooperatiu celebra, diu-
menge passat dematí, assemblea ge-
neral extraordinaria, a la qual, amb
un sol punt a l'ordre del dia, s'acor-
dà ratificar un acord pres a una as-
semblea de l'any 1984 referent a la
suspensió del pagament de les anya-
des de 1981, 1982 i 1983, l'import de
les quals es d'uns 80 milions de pes-
setes.

Aquest acord de l'any 1984 sembla
que s'havia pres amb un defecte for-
mal i ara s'ha volgut ratificar en uns
termes correctes ja que era suscep-
tible d'esser impugnat.

Aquest nou acord queda lligat a
un període de temps de sis mesos,
que s'estima necessari per dur a ter-
me l'auditoria i pla de viabilitat que
ha de confeccionar la Conselleria
d'Agricultura del Govern Balear.

Cancurs-exposició de
flors plantes

Dissabte dia 13 i diumenge dia 14, a la Casa Municipal de
Cultura, se celebrara aquest tradicional concurs-exposició, per a
les modalitats de rams, brots, composició floral, cossiols i cactus.

Les aportacions se rebran el dissabte, de 10 a 13 i de 15 a 18
hores.

Per a més informació, podeu cridar al telèfon de la Llar de la
Tercera Edat, número 581962.

La inauguració sera dissabte a les 20 hores.
ORGANITZA LA LLAR DE LA TERCERA EDAT DE L'INSER-
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Tombais a la molsa

De Pafses Catens
Quan veig determinats diaris i determinades persones, preocupats per

la influència que pugui tenir Catalunya sobre nosaltres en el-projecte- de
l'aises Catalans (PPCC), no puc evitar fer un somriure. O bé aqueixa gent
no toca amb els peus a terra, o bé esta mal informada. Caldria advertir
a aquestes persones, 'tan preocupades pel perill català, que eis països ca-
talans (en minscula) passen per un dels seus moments més baixos, quant
a la afirmació de la seva identitat nacional es refereix, i que probable-
ment en aquests moments estan, precisament, més deixats de la ma de
Catalunya que mai. Tot allà que s'aconseguí en els darrers anys de la
Dictadura i els primers de la Transició s'ha perdut o resta amagat sota
nous looks i circumstancies. En aquells moments la idea de països cata-
lans si que estava qualla nt en molta gent, especialment en la jove, i era,
un projecte del qual no se'n podien desentendre els partits polítics que
començaven a ser legalitzats o que encara vivien en la clandestinitat. Si
la idea de PPCC no hagués tengut una certa base social, no hagués estat
necessari que l'anticatalanisme més ferotge i visceral llanças 'tots els seus .

efectius al carrer i torpedejas el projecte de les mil formes imaginables.

N'hi ha que es pensen que Catalunya exerceix permanentment una in-
fluència sobre nosaltres, la resta dels països de parla ca`talana, per tal,
d'expansionar-se i d'expansionar el nacionalisme pancatalanista. Temps en-
rera fins i tot se'n parlava de l'or de Barcelona. Un error. El nacionalisme
catalanista, de Catalunya, en aquests moments comença i acaba en ell ma-
teix, prenent com a referencies geogràfiques els Pirineus i el delta de

Els interessos dels catalans del Principat no ultrapassen les seves
fronteres millenaries. Fins i tot qualque lector observador se n'haurà ado-
nat que la Generalitat de Catalunya té més freqiients relacions institucio-
nais amb la Catalunya-Nord, que amb la Generalitat valenciana o et
Govern balear.

Esta molt clar que Convergència i Unió (CU), que representa a Ca-.

talunya l'essència del nacionalisme, ha abandonat ja la idea de PPCC com
a estrategia política pergu 7z, evidentment, resulta poc rendible electoral-
ment. Així les coses, ¿quí creu encara en els PPCC, tot i que sols siguin
uns països catalans purament teòrics, de póster multicolor en la paret,
sols culturals, agermanats per la llengua i per un passat històric comú?
Passeu llista. CI? no, ja ho hem comentat; el PSOE, no, tampoc, sols prac-
tica el nacionalisme espanyol; AP?, evidentrnent no. En qualque moment
de la nostra història mes propera, tant CIU com PSOE s'han omplit la
boca amb la paraula Països Catalans, però ara tot això s'ha quedat a
l'andana de la Transició, com tantes altres coses, com tants altres pro-
jectes, com tantes altres illusions, com tants altres ideals, en nom del
pragmatisme, del realisme i de no sé quantes altres coses més. En aquests
moments no hi ha projecte de països catalans, ni tan sols que sigui cultu-
ral, i les nostres terres es troben més incomunicades entre elles que mai.

De tant en tant qualque comentari benintencionat ens intenta donar
una ditada de mel, des d'algun dels pocs mitjans de comunicació que
tenim en la nostra premia llengua, per tal de conhortar-nos en la nostra
desesperació ideològica i ens recorda que, en el fons, la vella idea no ha
estat abandonada del tot i viu latent en el raconet més amagat del nostre
subconscient collectiu. Pura imaginació! Ens parlen d'una pellícula feta
amb capital català (de Catalunya), dirigida per un valencià i ambientada
a l'illa de Menorca, i d'això ja en diuen pellicula de països catalans; una
editorial valenciana presenta a Mallorca una nova collecció de llibres
d'autors de parla catalana i impresos a Catalunya, i ja en diuen
una collecció de països catalans. Res, imaginació, pura imaginació, ganes
de veure miratges i de tranquilitzar els esperits frustrats,  perquè, evi-
dentment, això no es fer Països Catalans.

Més ens hauria de preocupar encara la mentalitat provinciana que
estan agafant les nostres terres, però  d'això se'n parla poc, d'això se'n
comenta molt poc. 8s clar, no interessa. Nosaltres sí que en parlarem
emperò.

—continuara—

RAMON TURMEDA



SANTORAL

Diu. 7 Sta. Flavia
Dill. 8 N.a S.. Desamparats
Dim. 9 St. Hermas
Dim. 10 St. Joan d'Avila
Dij. 11 St. Mamert
Div. 12 St. Pancrar;
Dis. 13 St. Pere Regalat

LLUNA

Quart creixent dia 12

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

Felanitx - Portocolom: Dies
feiners, a les 7,9, 14,15 ¡17 h. Diu-
menges i festius, a les 7, 9,
12,30 i17 h.
Portocolom - Felanitx: Dies

feiners, a les 730, 9'30. 1445 i 1730
h. Diumenges i festius, a les
730, 930, 13 i 1815 h.

Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 12'30 h.

Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges a les 9 i 13 h.

Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.

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

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

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

Francesc Piña
Gayà-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Cat. Ticoulat
Francesc Piña

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

580448-581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Guardia Civil 	 580090
Bombers 	 581717

GABiNETE PEDIATRICO
C. Call, 17 	 Tel. 581197

Les comunica que a partir del día 5 de junio, los días de visita
variarán de la siguiente forma:

— DR. DE ASIS (lunes y jueves)
— DR. MADROSIERO (miércoles y viernes)
— DR. SUGAR (martes)
Rogamos disculpen las molestias.

Gracias.

D a ESPERANÇA MIQUEL ROSSELLÓ

2 	 FELANITX

FELANITX
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PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral: 1.625 ptes.
Semestral a fora: 1.775 ptes.

Ajuntament
de Felanitx

Començam avui una modalitat
distinta per oferir els extractes dels
acords de les Comissions de Govern
i Sessions Plenàries de l'Ajunta-
ment, per tal d'evitar tot un formu-
lisme que els feia molt Ilargs
i pesats i era causa de demores
molt considerables. D'avui endavant
reproduirem només el que conside-
rem més important i d'una manera
directa. Amb això pensam agilitzar
aquesta part d'informació munici-
pal que ens arriba mitjançant els
extractes referits.
COMISSIÓ DE GOVERN
DE DIA 17-4-89

Concesión de licencias para cons-
trucción de vivienda rústica: Apolo-
nia Barceló Martorell (Parcela 199,
Políg. 36) tasa 109.340 ptas. Bartolo-
me Roig Ferragut (Parcela 325, Po-
¡1g. 37) tasa 76.377 ptas. Agustina
Oliver Llull (Parcela 149-239, Políg.
38) tasa 87.698 ptas. Guillermo Rigo
Barceló (Parcela 64 A, Políg. 20)
tasa 102.985 ptas.

Informe favorable para construc-
ción de vivienda rústica a Jaime An-
tich Barceló.

Licencias de construcción: A Ber-
nardo Bennasar Riera y Andres Vi-
cens Pou, para edificio en C/. Llaüt,
10, P. Colom. A Esteban Barceló
Bordoy y M.a Antònia Bennasar
Obrador, para edificio de locales y
viviendas en C/. Cala Marea, 4. A
Juan J. Martin Pestana para dos vi-
viendas unifamiliares pareadas en
Urb. La Fe.

Licencias de demolición a Andreu
Vicens Grimait y Antonia Bordoy
Sansó, para edificación de C/. Cam-
pet, 28 y 30.

Licencias de obras menores: Jose
Sbert Barceló, Miguel Alzanillas Gi-
nart, Antonio Molina Quesada, Fran-
cisco Manresa Roig, Bartolome Vi-
dal Barceló y Antonio Vaguer Ra-
mis.

Se autorizó a la Asociación de Ta-
xis de Felanitx para colocar cuatro
carteles en Porto-Colom.

Desratización de Felanitx
Como explicábamos el pasado 18

de febrero en este mismo Semana-
rio, el Ayuntamiento de Felanitx ha
puesto en marcha una Campaña de

Desratización anual que cubre los
núcleos urbanos del término muni-
cipal.

Sin embargo, y tras la reiterada
petición de muchos ciudadanos, el
Ayuntamiento ha decidido ampliar
este servicio (considerando su gran
importancia sanitaria), por medio
de la compra de producto raticida
especial que irá dirigido a la zona
rural actualmente excluída de los
tratamientos.

El Ayuntamiento tiene previsto fa-
cilitar éste a quien lo solicite, para
que él mismo trate su zona particu-
lar y así, junto a los tratamientos
que comprende la Campaña, conse-
guri un mayor éxito en todo el Ter-
mino.

Lógicamente, los productos ratici-
das no pueden ser manipulados sin
ningún tipo de precauciones y sobre
todo no deben aplicarse sin conoci-
miento de una minima técnica para
ello, ya que de lo contrario facilita-
ríamos la aparición de resistencias
en los roedores, potenciaríamos po-
sibles accidentes y sobre todo la me-
dida por la cual se emprende dicha
acción no serviría para nada.

Por todo ello el Ayuntamiento tie-
ne previsto, a iniciativa de la em-
presa encargada de la desratización:
Will-Kill S.A.; dar una charla por la
Televisión Felanitxera por un Técni-
co especialista de dicha empresa.
Explicará todo lo referente a: Tipo
de producto, características del ra-
ticida, forma de manipularlo, técni-
ca de aplicación, mantenimiento,
etc...y todo aquello que pudiera ser
motivo de cuestión por parte del
ciudadano que aplicará posterior-
mente el producto.

De esta manera se instruirá y se
explicará como combatir una plaga

de roedores con el producto raticida
que el Ayuntamiento ha adquirido.
El día de dicha charla sera el mar-
tes, 9 de mayo por la televisión de
Felanitx, para que así todos los in-
teresados puedan obtener la infor-
mación necesaria respecto a dicho
tema.

Igualmente, la forma de obtener
el producto, cantidad, etc.; sera ex-
plicado posteriormente según crea
conveniente el Ayuntamiento.

Se espera que dicha iniciativa Mu-
nicipal, tenga un gran éxito y fo-
mente una mejor calidad sanitaria
de nuestro Término.

Felanitx, a 2 de mayo de 1989.
El Alcalde:

Cosme Oliver Monserrat

ANUNCIO

Conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 92 de la Ley 33/1987, de 23
de diciembre, de Presupuestos Ge-
nerales del Estado para 1988, se ex-
pone la relación de dttlarantes del
Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas 1987.

Dicha relación estará de manifies-
to en las oficinas de Secretaría del
Ayuntamiento durante los días 1 al
30 de mayo, en cuyo periodo podrán
formularse las posibles rectificacio-
nes.

Felanitx, a 25 de abril de 1989.
El Alcalde,

Cosme Oliver Monserrat

SE NECESITAN CHICAS para tra-
bajo en Souvenirs Piscis, en Calas
de Mallorca.
Informes, Tel. 573128

Al eel slat

(Viuda de D. Josep Masot Novell)

va morir el passat dia 1 de maig, a Pedal de 91 anys, a Palma.

Els seus allgils tills Miquel Masot Miguel; Maria Josepa, Rosa, Josep Huís i Mercê Masol
Ahizanda; fills politics, Avelina Tejedor, Alfonso ,edefio, Enrique Falcó, .lit time Munar i Daniel
Mariscal; néts, nebots, altres familiars i Ankmia Gaya Sagrei-a, preguen que la vulguin tenir present
en les seves oracions.

Casa mortuòria: C. Cecilio Metelo, 8-lr. Palma
L'Excni. i ltdm. senyor Bisbe de la Diècest, ha concedit les indulOncies de costum



ontro el carror
lia trona

¿Encontre Gorbachov Joan Pau II?
Es parla que aquest any pot significar un any prou important per a

les relacions entre el Vaticà i FUN s. En Gorbachov en té moltes de ganes
i el Papa Joan Pau II no en parlem. Un i altre amb finalitats diferents
volen recorrer el camí que els separa. Ambdos necessiten aquesta «vic-
tòria» per a les corresponents polítiques i pastorals. La mateixa «victò-
ria» serviria a les dues parts. Esperem que també servís per un món en
pau i en justícia, en llibertat i germanor.

Avui record l'obstacle, més important tal volta, per aquest encontre
entre el Papa i Gorbachov: Lituania, una de les tres repúbliques balti-
ques, amb tres milions de catòlics (80% de la població). ¿Per que? Per-
que el Papa vol visitar-la i Moscú en aquests moments allò que més tem
es precisament l'impuls a la consciencia nacionalista. Dites repúbliques
N aren ser absorbides per l'Urss, en 1940, i aquesta absorció no ha estat
reconeguda per la gran majoria d'Estats europeus.

Les autoritats soviètiques saben ben be l'estreta relació que existeix
entre l'element religiós i la identitat nacional. Els grans moviments d'o
posició tenen les seves arrels en la fe, el cas de «Solidaritat» a Polònia o
la «Carta 77» a Txecoslovàquia. I no només a l'Est.

Religió, fe, patria, país van molt lligats. Fe viva voldrà dir redreça-
ment d'un poble, d'una nació. Els cristians hem de ser conscients del
desafiament de construir un poble, un país més digne, més habitable.
Tant de bo siguem una crida ètica per a la promoció d'una consciencia
collectiva, crítica i engrescadora.

Els cristians tant de bo formassim una consciencia ben arrelada i
prou estesa en defensa- de la cultura, de la llengua, dels valors de l'home
i del país. No valen les guerres, ni les conquestes de qualsevol tipus, ni
els duros per rompre i corrompre l'essència d'un poble. En aquest sentit
Ia fe en Jesucrist ens fa radicals. No ens podem vendre per quatre do-
biers.

És una pena que la consciencia nacionalista, impulsada per l'Església
a Lituania, sigui l'obstacle major per a la trobada entre l'Uis s i el Vaticà.
Però també n'és una alegria.

Bartomeu Bennassar
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EL PORT ESPORTIU
Senyor Director:
La premsa i la TVE a Balears ha

donat la notícia de que el famós
Port Esportiu, el volen ampliar i do-
blar la seva cabuda. Als 35 socis que
votaren que sí, les voldríem fer un
parell de reflexions:

1.—La construcció del Port Espor-
tiu, va generar moltes protestes.
L'argument rues terme que varen
emprar els constructors, va ser que
generaria molts de Hoes de feina. El
temps ens ha demostrat que només
n'ha generat un i el que més ha ge-
nerat, ha estat brutor i poca cosa
més.

2.—L'argument nou que han tret
els 35 sods que creuen amb l'am-
pliació, es que aquesta es necessària
perquè hi ha els socis que necessiten
aquests 200 i pico de Hoes per fer-
mar la barca. Un argument poc
ferm, perque, la majoria dels llocs
que pretenen construir, són de dotze
metres de llargada i no creim que
hi hagi 200 llaüts de més de 50 pams
que necessitin un Hoc per amarrar.

3.—Un altre argument que volen
fer passar per bo, els 35 socis que
volen especular amb la propietat de
tots els ciutadans, socis o no socis
del Club Nàutic, es que necessiten
un lloc per fer el local social del
Club. Volem recordar a aquests se-
nyors que fa uns anys compraren
una casa per aquesta finalitat i així
ho explicaren als socis, només que
després la varen fer servir per es-
pecular i ho vengueren tot, llevat del

soterrani, que no trobaren compra-
dor.

4.—Que de tots els socis, segons
Ia TVE superen els mil cinc-cents,
35 vulguin fer un negoci dins la zona
de domini públic, es massa sospitós
i per aquesta raó, les demanaríem
que reconsiderassin la seva bona in-
versió. Si volen especular que ho
facin, però al manco que sigui amb
les seves propietats o amb la pro-
pietat privada.

Sabent que amb aquestes refle-
xions retiraran la seva idea inicial,
per no poder justificar aquesta em-
presa, les donam les grades per la
seva honradesa.

A tots els 35 socis, moltes de gra-
cies.

A això ho sign un grup de ciu-
tadans que estaran molt contents
que deixin el Port així com es, sen-
se afegir al banyat.

LES ATENCIONS DE LA S.S.
Benvolgut senyor director:
Voldria contar una mica el que me

passa i que pot esser d'interès a per-
sones com jo.

Tothom ja sap que, als dels po-
bles, la Seguretat Social ens té poc
atesos i que per moltes de coses
hem d'anar a Ciutat. Però heu de
pensar i creure que darrerament
s'han posat dues consutes d'inferme-
ria, una per adults i una altre per
infants. Jo vaig a la d'adult, ja som
grandeta, i me va molt be perquè
tenc sucre i allà, al Passeig, me con-
trolen regularment el sucre. El meu
homo també hi vé, perquè pateix
d'això que està de moda, de coleste-
rol i també miren de posar-lo a ret-
xa. Les vegades que no hi ha pogut
anar, han vengut de les «Tres Pes-
setes» a mirar-lo a ca nostra.

Bé, jo només volia dir això, per-
que així mateix tenim «algo» i pot-
ser hi ha gent que no ho sap. El que

sí voldria demanar, ja que m'he de-
cidit a escriure, es que tenguem a
Felanitx Ines atencions de la Segu-
retat Social que no hagim d'anar a

Ciutat per tantes coses, que això en-
cara ens posa més malats.

Gracies per publicar aquest escrit.
Una Felanitxera

ARTROSIS, OBESIDAD, CELULITIS
CUIDE SU SALUD Y SU BELLEZA

HOTEL - CLUB BELSANA
Porto Colom. Tels. 575750 - 575705

Tratamientos de:
ARTROSIS
CELULITIS
OBESIDAD
REUMATISMO
COLESTEROL
STRESS
RECUPERACION POST-PARTO
REHABILITACION
RECUPERACION POST-INFARTO
TRATAMIENTO DEL DOLOR
TRANSTORNOS RESPIRATORIOS Y CIRCULATORIOS
SERVICIOS DE ESTETICA Y DE PELUQUERIA

Tratamientos en régimen externo para Felanitx y comarca

Con las más avanzadas técnicas
en Medicina
• HIDROTERAPIA

— Piscina cubierta con agua de mar climatizada a 37° C
— Baños de algas
— Duchas a presión

• ELECTROTERAPIA
Lasser
Radar
Ultrasonidos
Rayos U.V.A.

O KINESITERAPIA
— Gimnasio

O ACUPUNTURA
• SAUNA

— Masajes
• OZONO

Las más modernas instalaciones de Mallorca
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RENAULT Ocasión
GARANTIA NACIONAL

Il 21 TXE A.A. 	 PM-AM
11-ç), ( TI)
	

PM-Z
Supercinco 	 PM-AT
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informació local
Felanitxers al «Certamen Nacional
d'Invents de Ses Salines»

Amb motiu de la Fira, a Ses Sali-
nes se celebrà dilluns passat un
«Certamen Nacional d'Invents» al
que varen concôrrer persones de tot
arreu de l'Estat Espanyol. Entre els
expositors hi verem dos felanitxers,
en Miguel Oliver Adrover, que pre-
senta tres enginys, una «cuchilla»
pneurnatica, un «sacabrocas» espy-
ci al i un sistema de depuració d'ai-
gua per a piscines d'accionament
eòlic; i En Xavier Marin Lladó, que
presenta un model de cotxet joguina
mogut per energia solar.

MIJAC—Felanitx
El MIJAC de Felanitx vol donar

les gracies a totes aquelles entitats
que varen fer possible la «II Mija-
cada de Mallorca» al notre poble, i
molt especialment a l'Ajuntament de
Felanitx, a la Caixa d'Estalvis «La
Caixa» i a Elèctrica Hnos. Vicens.

A tots, moltes gracies.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
TEATRE.—Demà diumenge, assis-

tência a la representació, al Teatre
Principal de Ciutat de l'obra de Ja-
mes Kirkwood «Leyendas», amb
Irene i Julia Gutierrez Caba. La sor-
tida sera a les 15'30 del passeig d'Er-
nest Mestre. Preu subvencionat, 600
ptes.

CURSET DE LLATRA.—Dies 9, 10
i 11, a les 18 h. a càrrec de Gabriel
Massanet d'Artà. (Activitat patroci-
nada per la Conselleria de Cultura).

Premi viatge del «Club Sa Banca»
als Païssos Baixos

Ha estat agraeiat and) el premi
«Viaje gratis con todos los gastos
pagados» del Club Sa Banca en Jo-
se]) Miguel Oliver (Pep F(rragueri).

Felicitain l'agraciat i ens cmigra-
tulam de la bona tasca q tie desplega
el Club Sa Banca entre els pensio-
n isles mal I orq u ns.

Campionat de billar
S'ha iniciat el campionat de billar

organitzat per la Llar de la Tercera
Edat i La Protectora. El dilluns dia
1 se disputaren les primeres parti-
des.

Germandat de Donants de Sang
de la S.S.

Els propers dies 8, 9 i 10, a partir
dc les 5'30 del capvespre, a l'ambu-
latori de la Seguretat Social, es pro-
cedirà a fer extraccions deis donants
voluntaris de sang.

XIV Concurs Internacional de
Gitarra «Andrés Segovia»

La Caixa de Balears «Sa Nostra»
acaba de convocar les bases del XIV
Concurs Internacional de Guitarra
«Andrés Segovia», manifestació que
tindrà lloc a Palma del 20 al 24 de
novembre d'enguanv i pel qual hi ha

establerts un primer premi de
500.000 ptas., un segon de 250.000 i
un tercer de 100.000.

El termini d'inscripció acaba el
dia 10 de novembre. Tenim a la dis-
posició dels interesats el text d'a-
questes bases.

«Fra Juniper Serra, les Balears i
el Nou Món»

El passat dia 24 d'abril, en el cen-
tre de Formació social de «Sa Nos-
tra» de Can TaNra, tingué Hoc l'ac-
te de presentació del llibre del Dr.
Bartomeu Font Obrador, «Fra Juni-
per Serra, les Balears i el Nou Mon»,
obra amb la qual ha obsequiat als
seus clients amb motiu del «Dia del
llibre» aquesta entitat.

L'obra consta de 125 pagines, pro-
fussament illustrades, al llarg de les
quals, a més d'un esbós històric i
biogràfic del P. Serra, de la seva
epoca i la seva obra, deixa constan-
cia de l'alta consideració i estima en
que es té a EE UU, i sobre tot a ter-
res californianes, el P. Serra.

Per últim es fa referencia als so-
lemnes actes de beatificació que tin-
gué lloc a Roma el passat dia 25 de
setembre.

vida social
NAIXEMENT

Els esposos Rafe] Binimelis Pro-
hens i Litwin Vadell Manresa, han
vista augmentada la seva llar and)
el naixement del set, segon till, una
nina preciosa clue rebra el nom de
Vichnia.

Enhorabona.

PRIMERES COMUNIONS
El diumenge dia 23 d'abril, en el

Convent de Sant Agustí, va rebre per
primera vegada l'Eucaristia, el nin
Miguel Roig Duran.

Diumenge passat dia 30, a l'esglé-
sia de Cala Murada, celebra també
la primera Comunió, la nina Maria
Cristina Vidal Fernández.

Enviam la nostra felicitació als
nou-combregants, així com als seus
pares.

BODA
Dissabte passat horabaixa, al san-

tuari de Sant Salvador, s'uniren en
matrimoni, els joves Antoni Miguel
Fuster Miró i M. Magdalena Huguet
Adrover. Beneí l'enllaç Mn. Francesc
Adrover, Rector de Son Rapinya i
concelebra també l'Eucaristia Mn.
Gabriel Adrover, ambdós oncles de
Ia nuvia.

Apadrinaren els contraents els pa-
res respectius, D. Antoni Fuster Mes-
quida i D." Margalida E. Miró Hu-
guet; D. Gabriel Huguet Artigues i
D. a Margalida Adrover Alonso.

Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi cl seu germa Carles, el seu

cosi Antoni Ballester, Pere Huguet i
Miguel Soler; per la nuvia els seus
germans Catalina i Gabriel, el seu
cunyat Gabriel Vicens, Margalida
M.a Vidal i Joana Salas.

Després de la cerimònia, els con-
vidats se reuniren en un sopar que
fou servit en el Club Nàutic de Sa
Ràpita.

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

NECROLOGICA
Dilluns passat descansa en la pau

de Déu a Ciutat, a l'edat de 91 anys
i després de veure's confortada amb
els sagraments, D.a Esperang.a. Mi-
guel Rosselló, viuda de Masot. D.e.p.

Reiteram el nostre condol a la se-
va familia i d'una manera especial
als seus fills D. Miguel, D.a Maria Jo-
sep, D.a Rosa, D. Josep Lluís i D.a

Mercè.
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Maig, 23.—Peregrinació d'un milenar de feligresos de S'Horta i Calonge
a Sant Salvador.

Juny, 10.—Festa del Cor de Jesús. Fou beneïda un estatua del Cor de
Jesús per dur a la processó, obra de l'escultor Miguel Arcas. Enguany es
féu per primera vegada la processó pels carrers amb visites a cinc altars.

Juny, 27.—Mori el Rvd. D. Cosme Oliver Amengual de 65 anys en el car-
rer de Guillem Sagrera.

Juny, 28.—E1 mestre D. Josep Xandrí s'encarrega de l'escola elemen-
tal de nins.

Juliol, 9.—Mori el P. Bernat Alzamora, Ligorí.
Juliol, 20.—Festa de Sta. Margalida. Predica D. Rafael Grimait Escalas

(a) Simó.
Juliol, 20.—Moriren dos allots de 12 i 16 anys negats dins un safereig

d'un hort prop del Lleó.

Juliol, 22.—Vingué a Felanitx el Capita. General Sr. Ortega i s'hostatjà
a ca l'intendent general D. Jordi Veny.

Agost, 24.—Vetlada musical a ca D. Bartomeu Vich en ocasió de la seva
festa; hi prengueren part aIumnes de la seva academia. Hi acudí molta gent.
Acaba a les dues de la matinada.

Agost, 25.—Se n'anaren els soldats d'enginyeria que eren a Felanitx des
del mes de febrer.

Agost, 28.—Festa de Sant Agustí. Predica el Vicari General D. Antoni
M.a Alcover. Assisti a la festa el Gobernador Civil interí Sr. Martinez del
Campo.

Setembre, 11.—Diumenge.—En compliment de la nova ¡lei de descans
dominical, a las 11, totes les botigues tancaren.

Setembre, 11.—Festa de Sant Nicolau de Tolentí a Cas Concos. Es canta
una missa d'Eslava dirigida por D. Bartomeu Vich. Carreres ball i focs ar-
tificials.



XIII Setmana de Música a Felanitx
PROGRAMA

Divendres dia 5, a les 9,30 del vespre, a l'església de Sant Alfons

CONCERT DE CLARINET I PIANO
Pascual V. Martinez Llopis i Pascual Martinez Forteza (cla-
rinet) i Ignasi Furió (piano)

Diumenge dia 7, a les 8,30 del vespre, a l'església parroquial de
St. Miguel.

CONCERT D'ORGUE
per Arnau Reines i Florit

Dimarts dia 9, a les 9,30, a l'església de Sant Alfons

FESTIVAL URIC
Silvia Corbacho (mezzosoprano), Gabriel Aguilera (baríton) i
Andreu Bennasar (pianista)

Divendres dia 12, a les 9,30 del vespre, a l'església de St. Alfons.

RECITAL DE VIOLONCEL I PIANO
a càrrec de Margaret Powell (violoncel i piano) i Michael
Dussek (piano)

Diumenge dia 14, a les 9,30, a l'església de St. Alfons

COR «ES TALLER»
Solistes i orquestra

CURSO DE BUCEO
C.A.S. TRITON FELANITX

Del 15 al 28 de mayo
INFORMES E INSCRIPCIONES:

Ferretería FIOL
C/. Nuno Sang, 10 - Tel. 58 04 44 	 FELANITX

J. TICOULAT MESTRE
PSIQUIATRIA

MEDICINA PSICOSOMATICA

Miércoles de 4 a 8 - Tel. 581518

Consulta en Miguel Bordoy, 22 - 1. 0 	FELANITX

FELANITX

Cronicó Felanitxer
XIII - XIV

APÈNDIX

per Ramon Rosselló

1529, 29 gener.—Bonanat Llobet, vicari de Felanitx, presenta a la Cú-
ria eclesiàstica uns capitols perquè sien aprovats: que el bosser sia ten-
gut partir 4 diners als preveres que asistiran a qualsevol processó, com-
bregar, unció o soterrar; als preveres que seran presents al salm «Boni-
tatem fecisti» dos diners, i a missa 4 diners; cada dia, a vespre, 2 diners;
quan hi hagi ofici complit deixat per algun particular, el bosser sia ten-
gut partir, les primeres vespres 6 diners, matines 6 diners, missa i sego-
nes vespres també 6 diners; quan hi haura matines deixades per particu-

lar de 9 sous, partira 6 diners; el prevere setmaner de les batallades sia
tengut entonar al cor i dir l'evangeli; que el prevere que dirà missa men-
tre aniran a administrar algun sagrament fora l'església, sia censat; que
els preveres que aniran a dir missa a Sant Salvador no sien censats sinó
el temps que duren els perdons un mes que són obligats per la confraria
sien censats a hores i no a missa; les salves ordinaries dels dissabtes 2
diners; que cap prevere sia censat sinó el bosser o procurador i vicari
quan administren algun sagrament; que els preveres no beneficiats sien
acollits segons la practica de Manacor i Porreres; que els qui tenen bene-
ficis i no són preveres hagen a pagar servitud segons sera taxat per l'Ofi-
cial i aquesta servitud hagi entrar dins la bossa. (ADM Provisions 1528-31
f. 70-71v)

14 maig.—Antoni Caldentey, ciutadà de Mallorca, en nom propi i com
a curador de l'heretat de mestre Guillem Caldentey i dona Eulàlia, per
les seves necessitats i dels seus germans ven a Antoni Boscà notari, 4
Inures censals per 50 lliures. (ARM Miguel Ballester B-236 f. 37)

Regalos Primeras Comuniones
Cámaras fotográficas
Prismáticos
Marcos y albums
Juegos electrónicos
Calculadoras
Máquinas de escribir Olivetti

SIRER
Fotografía y Perfumería

C. Mayor, 28 - Tel. 580309 - FELANITX

V Mostra de Cuina - Mallorquina
ISLACAPERS, S. A.

Invita a clientes y amigos a la exhibición y degustación de sus productos de mer-
cado nacional y extranjero, durante los días 3 al 7 de mayo.

Agradece, sinceramente, a las firmas locales «Muebles SAMU», «Floristería Cristi-
na» y «Tapicería Felanitx», su fina y desinteresada cooperación en el realce del stand.

El Consejo de Administración



FELANITX

Per una assistência ais menors real i eficaç
Les entitats i els professionals

que signam aquest document volem
fer arribar a l'opinió pública la
greu situació i l'estat d'abandona-
ment en el que es troben els serveis
destinats a la infancia i joventud,
insistint en la manca de planificació
i coordinació entre els diferents or-
ganismes públics que tenen compe-
tències dins aquesta Area.

Aquesta acció no s'ha d'entendre
com una reivindicació aillada, doncs
pretén canalitzar els esforços que
de forma dispersa s'han duit a ter-
me fins ara, pels diferents cotlec-
tius, entitats i profesionals, els
quals s'han vist obligats a fer agues-
ta denúncia, donada la profunda
problemàtica que en aquests mo-
ments estam visquent i el silenci de
l'Administració davant les diferents
alternatives de solució que se li han
anat proposant.

Aquesta problemática es pot con-
cretar en els punts següents:

— Insuficiência de Centres de
Planificació Familiar, on es pugui
donar un servei d'atenció maternal
i preparació del part amb recolza-
ment psico-social.

— Inexistència d'una normativa
que reguli el funcionament de les
Escoles Infantils.

— Poca cobertura d'escoles in-
fantils de caracter públic, que con

-tempiin	 de nins amb
deficiències i que tenguin en consi-
deració l'horari laboral dels pares,
especialment a les zones turistiques.

— Les ajudes econòmiques per
places dins guarderies destinades a
families amb pocs recursos són in-
sufients. Actualment als Serveis de
Protecció de Menors existeix una
Harga Hista d'espera de soHicituds
'que no han pogut esser ateses per

diferents raons, des de la manca de
pressupost fins a la manca de per-
sonal.

Per altra banda la resolució de
concedir o denegar aquestes ajudes
es retarden més de tres mesos, mai
amb caracter retroactiu des de la
data de matriculació, amb l'agreu-
jant que es paguen amb retards de
fins a quatre mesos. Aquests retards
afecten també al pagament d'ajudes
als pisos d'acolliment o pisos prote-
gits, i a les de menjador escolar.

És necessari crear els mecanismes
oportuns que feciliten l'estudi d'a-
questes sollicituds en un termini
maxim de 15 dies, i que si la sofa-
citud s'atorga, tengui caracter re-
troactiu des de la data de sollicitud
o matriculació i que el pagament
s'efectui puntualment.

— Insuficiência de pisos d'aco-
lliment o pisos -protegits. A-la major
part dels pisos que actualment es-
tan en funcionament no tan sols te-
nen un major número de nins i ni-
nes que el recomanat, sinó que a
més la plantilla que treballa dins
ells, no es estable i molts dels pro-
fessionals són voluntaris. No exis-
teix per part de l'Administració cap
seguiment ni ajuda al funcionament
d'aquests pisos.

— Pocs menjadors escolars i in-
suficients ajudes pel pagament, per
a nins i nines amb families amb
problemes socio-econòmics.

—No existeix organisme públic
que tengui regulada la concessió de
beques per libres i material escolar
destinats a aquees families que no
puguin pagar el cost dels mateixos.

— Insuficients educadors de car-
rer que treballin només en situa-
cions de conflictivitat infantil-juve-

nil a nivell individual, de grup o
comunitari.

— Actualment s'aplica amb fre-
qüência als menors la figura jurídi-
ca de llibertat vigilada o protectora,
per?) aquesta no es pot fer efectiva
perque no existeix plantilla per cus-
todiar aquestes situacions.

— Inexistência d'un Departa-
ment de Psiquiatria Infantil i Juve-
nil amb zona d'observació.

— Per tota només existeix
un servei Públic d'Atenció Terapèu-
tica, dirigit a les families, i sense
aval de continuitat.

— Poca cobertura sanitària per
a determinats problemes de salut
que precisin Futilització de prótesis
auditiva, tractament de caries, etc.

— Insuficients serveis d'atenció
primaria tant als pobles com a
Palma.

— Pocs programes dirigits a l'es-
tudi i atenció de menors en situa-
cions d'alt risc, mals tractaments,
fills de mares prostitutes... que l'ú-
nica solució es l'internarttent si
tenen la sort de trobar una plaça.

— Un concepte d'educació com-
pensatória massa limitat i inflexi-
ble.

L'objectiu d'aquest escrit no es
realitzar una anàlisi de la manca
dels serveis per a menors, tan sols
hem indicat les deficiències que
hem considerat que precisen una
més Aga resolució. La llista es PP-
dria ampliar.

Només pretenim fer una cridada
perquè els responsables públics es
coordinin per:

— Estudiar a fons la situació ac-
tual dels menors de les Tiles.

— Planifiquin amb sentit comú
i perspectives de futur els recursos
i serveis que avalin una assistència
al menor que ompli totes les seves
necessitats i drets reconeguts inter-
nacionalment.

— Compleixin els compromisos
que acordin realitzar davant els pro-
fessionals i les associacions.

— Solventar amb caràcter ur-
gent les dificultats més greus que
actualment impedeixin una atenció
digna i adequada.

GRUP
DE PROFESSIONALS
DEL MENOR

(Han firmat aquest Document uns
600 professionals, com són Assis-
tents Socials, Professors d'EGB, in-
fermeres, metges, psicòlegs, educa-
dors de carrer, etc. També han
donat suport uns 50 Centres, com
són Centres de Salut, Cotlegis Pú-
blics d'EGB, ASPACE, ONCE, etc.).

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL
en Cala Murada. Muy céntrico.
Junto a Crédito Balear.
Inf. Tels. 580285 - 580151

Curso Patrón Embarcación 2.a clase
Informes: Auto Escuela Fiol•

Felanitx - Tel. 580405

CHIT MOLENDRI
Servicio Oficial MICHELIN

Le recomienda que compruebe el estado de sus neumáticos

Le ofrece la cubierta MICHELIN MXV
gran adherencia y estabilidad, así como TODA LA GAMA MICHELIN

Además disponemos de todas las marcas, tanto nacionales como extranjeras

Equilibrado de Ruedas ELEQTRONICO
Nueva máquina de lavado de tapicerías y moquetas

de coche.
Le asesoraremos del neumático más

Consúltenos sin compromiso. idóneo para su vehículo.

Sábados ABIERTO 	 Tel. 580459



Si vos interessa parlar millor, heu de saber que...

no és correcte dir:
• pavo
• hermana (religiosa)
• pararrayos

Exemples:

convé (1i1:

• indiot
• germana
• parallamps

• Per Nadal es sol dinar d'indiot a ca meva
• La germana Llucia m'obrí la porta (o bé...)
• Sor Llucia m'obrí la porta
• A la torre de les esglésies sol haver-hi un parallamps

Església de St. Alfons
PP. Teatins

AVIS
A partir de demà dia 7, la missa vespertina dels diumenges

sera a les 9 del vespre. Per tant queda suprimida la de les 7 de la
tarda. L'horari restant no se canvia.

MUEBLES SAMU, S.L.
Tenemos el gusto de comunicar a nuestros clientes y público en

general que

a partir de hoy sábado
tendremos ABIERTO AL PUBLICO nuestra sucursal en

PORTO-COLOM
C. Lepanto, 5
Tel. 575394

En FELANITX,
seguimos en
PLAZA CONSTITUCION, TEL. 581801

Y

EN C/. PELAT, 81 — TEL. 580427

Muebles SAMU, S.L.
A SU SERVICIO

GABINET D'ACUPUNTURA
JAUME VICENS MONSERRAT

ACUPUNTURA TRADICIONAL, LASSER-PUNTURA,
ESTETICA CORPORAL: Obesitat, Celulitis, Flacsidesa,
Recuperació post part.

C/. Pere d'A. Penya, 3-A — Tels. 580423 - 581957

FELANITX

Par una crítica constructiva
En primer lloc, volem dir que

.amb aquest breu manifest no pre-
tenem iniciar un enfrontament dia-
lectic amb els qui, com a correspon-
sals de la premsa diaria, utilitzen

,e1 Celler Cooperatiu en les seves ve-
leitats periodístiques. L'únic que
pretenem es dir-los que l'examen de
la problemàtica de la Cooperativa,
que pareix ésser, que ells tan be co-
neixen, nosaltres com a minim tam-
bé el tenim aprovat.

EN RESPOSTA AL CORRESPON-
SAL DE FELANITX AL «Diario de
Mallorca» (1).

Arnb aquesta carta volem respon-
dre a l'article aparegut dijous, dia
27 d'abril, sota el títol de: La Bo-
dega Cooperativa intenta resolver el
problema económico de cosechas
pasadas, i que suposam redactà el
corresponsal del vostre diari a Fe-
lanitx.

Ens fan molta gracia aquests «pa-
triotes» iHustrats de la neistra Vila,
que presideixen els actes culturals,
formen part de comisions i institu-
cions, reivindiquen les nostres tra-
dicions, front a la desculturització,

endemés volen exercir de perio-
dista especialitzat en temes de po-
lítica agraria comunitaria.

En primer Hoc, li volem dir que
no té res a veure «el aumento apre-
ciable de las cotizaciones» amb la
política comunitària que regula els
preus del sector vitícola. Més enca-
ra, la política intervencionista de la
C.E.E. en aquest sentit no ha reper-
cutit a la nostra comunitat. Entre
d'altres raons perquè lia estat exen-
ta de les destillacions, instruments
de la C.E.E. per regular els preus
del raïm.

En segon Hoc, ens agradaria ens
aclarís d'on treu les dades estadís-
tiques. Sense cap dubte a Felanitx
hi ha hagut 1.600 Ha. de vinya; tam-
be n'hi havia 3.650,29 a 1875. Ara be,
segons el Catastro Vitícola v Viní-
cola, a 1982 eren 1.052, les Ha.

Per últim, cal que tengui en comp-
te que la gestió enfront de la Coo-
perativa, no ha provocat l'arrabas-
sada de 1.000 Ha. Sense cap dubte
molta se n'ha arrabassada. Ara bé,
no tota la que s'ha arrabassat dis-
frutara de subvenció: aquesta sols
afecta a 88,42 Ha. del nostre muni-
cipi.

Per una altra banda, seria desit-
jable que ens informs de l'autor
del pronòstic: 350 Ha. en dos anys.
Sense cap dubte haura utilitzat un
model de projecció que desconei-
xem.

Per 61 tim, Ii volem recordar que
la Cooperativa, pel fet d'ésser coo-
perativa, i això cal remarcar-ho, té
un projecte aprovat pel FEOGA,
que representa la inversió a fons
perdut d'uns 80 milions de pessetes
per sembrar 140 Ha. de vinya.

Aixa es el que cal que tinguin en
compte els viticultors i els coopera-
tivistes, si es que encara n'hi ha.
Senyor corresponsal: li remetem a
l'obra La agricultura española ante
la C.E.E. (CAMILLERI, A., 1985) i a
les publicacions i butlletins d'esta-
dística del Ministeri d'Agricultura i
de la Conselleria d'Agricultura per-
què una cosa es renou i l'altra in-
formació, i avui en dia es fa més
renou que altra cosa.

ALS ALTRES CORRESPONSALS.
També volem respondre aquí als

articles apareguts a «Ultima Hora»
i al »Baleares» els dies 27 d'abril, 1
de maig i 2 de maig.

Aquests ratllen el mal gust, i el
sensacionalisme es un apeltatiu que
es queda curt per a qualificar-los.
Pretenen, i així ho varem entendre
a la roda de premsa del pasat diu-
menge, convertir-se en els portaveus
de le s reivindicacions populars,
quan el que fan no es més que po-
pulisme, de cafè, que es una altra
cosa.

No tenen una visió global, de con-
junt, de la problemàtica del sector.
Ara sí, parlen de vi de qualitat, de
noves tècniques i de subvencions de
la CEE. No crec que la seva infor-
mació vagi més enllà d'haver tastat
algún d'aquests vins i d'haver sen-
tit parlar de subvencions pel carrer.

Amb això no els volem censurar
el seu treball de camp, recollint l'o-
pinió del carrer; ara be, això no
basta, sobretot per les seves preten-
sions.
I deim pretensions, perquè el

corresponsal de «Ultima Hora» pa-
reix ésser que no es conforma amb
la crònica de l'assemblea sin6 que
vol fer carrera com a columnista
d'articles d'opinió aprofitant la cri-
si de la Cooperativa, amb un article
que titola «Explicar lo inexplicable
no siempre es posible».

L'autor, que també forma part de
Ia «intelligentsia» felanitxera, pareix
que es sent ressentit amb un pres-
sumpte delicte contra la llibertat
d'expressió combs pel Consell Rec-
tor, i més concretament pel Presi-
dent, ocasió que aprofita per dir-
nos quin es el dilema que ens hem
de plantejar: «los motivos que in-
ducen a los socios a vender sus uvas
a particulares». Es permet inclús,
comparar-nos amb el senador Mac
Carthy dels Estats Units, quan no
som nosaltres els qui hem anunciat
les possibles amenaces, interrogato-
ris fiscalitzadors i altres herbes
semblants.

Acaba amb tres conclusions cate-
gòriques que ratllen la demaOgia
amb les que aclareix tots els seus
dubtes i interrogants. Senyor cor-
responsal, no deu haver reflexionat
molt per arribar-hi?

Seny ors corresponsals: amb
aquest discurs buit, que moltes ve-
gades es pot qualificar de cafè i de
sensacionalista, tal vegada aconse-
guiran vendre molts diaris, però
sense cap dubte no solucionaran els
problemes de la Cooperativa.

El Consell Rector del Celler
Cooperatiu.

(1) Aquesta primera part, ara
integrant d'aquest article, forma
part en un principi d'una pretesa
carta al director, que entregada al
«Diario de Mallorca» dia 28 d'abril,
dia 2 de maig encara no s'havia pu-
blicada. Tal vegada encara aparei-
xerà?

PASSERELL A.C.
PASTORS BELGUES

Tr1.580-141
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LA PONBEIIOSA--
Nueva Dirección

Bodas, Banquetes
Comuniones y

fies tas en general
PARA RESERVAS, llamar a los Tels. 658033 y 837034

Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente las 24 horas

C. Sa Llana, 15- Tel. 580148 y la. Volta, 167 - Te1.581144 FELANITX

FELANITX

Comunicado ð U.G.T. Comercio, con relación
a los hipenuercados

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,

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

• El pasado viernes PRESENTA-
RON en «CALIPSO» su nuevo DIS-
CO el grupo felanitxer «INTERMI-
NABLES». Se trata de un single ti-
tulado «BOURBON Y MUJERES»,
tema que ocupa la cara A de este
sencillo, la otra canción es «Maldita
mi suerte». Temas de propia crea-
ción y que firman dos componentes
del conjunto MIQUEL MONSER.AT
y J. M. SAN NICOLAS. No cabe
duda que el tema base pegará
fuerte.

• Descansó la pasada semana el
C.D. FELANITX, pero el próximo
domingo tampoco habrá fútbol en
«Es Torrentó» ya que el equipo que
dirige PEREZ viaja a MENORCA
para contender con el FERRERIES,
un equipo difícil, especialmente en
su feudo. El máximo goleador MUT
sera baja por la correspondiente
sanción que supone la acumulación
de cartulinas amarillas.

* Quien viaja pronto a CUBA es
el amigo TONI GRIMALT sénior.
Viaje de negocios, ya se sabe. Pese
a ser de diferente ideología políti-
ca del régimen de FIDEL, se lleva
bien con ellos, el dinero es intere-
sante para los de derechas y para
los de izquierdas. No va a tomar as-
pirinas, tratará de olvidarse del mo-
gollón de los autocares y descansar
Ia testa a base de «MOJITOS». Lo
que me parece estupendo, porque
un «mojito» es un ... capaz de le-
vantar el ánimo a un muerto.

• Ya se vuelve a recibir T.V.-3
en FELANITX, pero no en las bue-
nas condiciones de antes del atenta-
do. Esperemos que pronto la poda-
mos ver como hace unas semailas.
Si a alguien molesta este canal' que
recuerde que la televisión tiene unos
botoncitos, que sirven para cambiar-
lo, y un interruptor que sirve Para
apagarla.

▪ VIDEOCLUB. — «DUBLINE-
SES» Director: John Huston. Intér-
pretes: Anjelica Huston, Donald
McCann. Productora: Home Video
Limited. Duración: 80 minutos. Gé-
nero: Dramático. Basada en la nove-
la de James Joyce. SINOPSIS: La
acción transcurre en la mansión de
Ias señoras Morkan durante las fies-
tas navideñas. En medio de una bu-
lliciosa fiesta, las señoras Morkan
dedican una atención especial a su
sobrino Gabriel, que contempla con
orgullo a su esposa y se sorprende
cuando una canción sentimental pa-
rece producirle un profundo efecto...
COMENTARIO: Extraordinaria obra
maestra que, además de ser la últi-
ma película de Huston, representa
una lúcida reflexión sobre la vida y
Ia muerte, hecha con talento y sen-
sibilidad, por un hombre que sabe

que le quedan realmente muy pocas
semanas de vida.
a De nuevo anda por nuestros

pagos el amigo MIQUEL VICENS
¡y van!. Pasa que le gusta Mallorca,
Porto-Colom, los pinos de «S'Hotel»,
los amigos de siempre. No tiene mie-
do a los etarras que toman el sol en
SANTO DOMINGO porque me dice:
«Allí no les dejarnos tirar bola», pa-
rodiando una frase popular de los
nativos. ¡Feliz estancia, amigo!

* Noticias desde FRANKFURT
donde se halla nuestro afamado pin-
tor MIQUEL BARCELO preparando
algún evento, tras estar unos días
en JAPON, donde ha expuesto con
el extraordinario éxito acostum-
brado.

• En el «CINE PRINCIPAL» nos
llega «GORILAS EN LA NIEBLA»
una película que obtuvo 5 Nomina-
ciones para la última edición de los
«Oscars». Basada en una historia
real, es la historia de Dian Fossey,
una etnóloga que a principios de los
60 viaja a Ruanda a estudiar el com-
portamiento de los gorilas. Al prin-
cipio todo va bien, luego... La inter-
pretación de SIRGURNEY WEA-
WER es colosal, su «partenair»
BRYAN BROWN tampoco lo hace
mal, ya vimos sus cualidades en
«Cocktail». La dirección corre a car-
go de Michael Apted.

De complemento se repone «52
VIVE 0 MUERE» una cinta de ac-
ción, suspense e intriga con ROY
SCHNEIDER y ANN MAIGRET, dos
veteranos actores que cumplen con
oficio.

• ¿Sabía usted que en ANDALU-
CIA (CaminaLucia dicen con sorna
algunos) hay 700.000 mil parados, lo
que representa el 24 por 100 de toda
Spain? ¿Que por ser un porcentaje
tan elevado, va a recibir del Plan
del Desarrollo Regional la friolera
de 2.384 BILLONES DE PELAS?.

Mientras que MALLORCA, que ob-
tiene mediante el turismo el 20 por
100 de todas las divisas que engro-
san el arca nacional, no puede reci-
bir 27.000 míseros millones de pese-
tas para poner sus carreteras a ni-
vel europeo.

Mientras en Andalucia no hay ki-
lómetro sin reparación, todos los ca-
minos han de conducir a SEVILLA,
debido que en el 92 hay la contro-
vertida EXPOSICION UNIVERSAL.
De la misma manera, todas las ru-
tas han de tener como meta una
BARCELONA olímpica, el mismo
ario.

Mientras que nuestras islas viven
una permanente exposición para vi-
sitantes realmente universales, vivi-
mos constantemente la OLIMPIADA
DEL OCIO y las carreteras son más
tercermundistas de cada día... ¿De-
jará nuestra vaca de dar leche por
falta de sustento?

JORDI GAVINA.

VENDERIA ANTENA parabólica.
Buen estado.

INFORMES: EN ESTA ADMON

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL
en calle Asunción Porto-Colom.
In formes, Tel. 580“7:2

-.IMMIMITSIN■••1

VENDO PISO EN PORTO-COLOM,
parte Aduana.
Informes, Tel. 575155 (a partir de
las 14 h.)

Queremos dejar clara la posición
del Sindicato mediante una argu-
mentación realista y objetiva, con
relación a los hipermercados.

La experiencia demuestra la ine-
ficacia de una medida tomada de
una forma incorrecta al no haber
valorado, la presión que se ejerce
sobre la pequeña y mediana empre-
sa, provocando un mal estar tanto
para el empleador que puede verse
al borde de la ruina como al em-
pleado que debido a ello perderá el
empleo.

Estos hipermercados provocan un
crecimiento de oferta de trabajo a
tiempo parcial, por contratos tem-
porales u otra clase de contratos,
yendo a eliminar los puestos fijos.

Como Sindicato debemos hacer
hincapié en que este tipo de comer-
cios no sólo recojan beneficios em-
presariales, sino mejoras sociales
para los trabajadores y consumido-
res, por lo tanto de toda la sociedad
de la zona, de no encontrar mejora
en la calidad de trabajo y en el cre-
cimiento del empleo, merecería el
calificativo más contundente en su
contra, no sólo por el Sindicato,
sino también por el conjunto de la
Sociedad.

Respecto a este tema, queremos
suponer que la Administración Lo-
cal ha procurado un desarrollo ra-
cional y equilibrado de los sistemas
de distribución comercial del Muni-
cipio de Felanitx, además de haber

hecho un estudio de distribución
del suelo comercial, teniendo en
cuenta las necesidades comerciales
de equipamiento de la población en
los planes de ordenación urbana y
territorial, para evitar posibles si-
tuaciones que nadie desea ni aprue-
ba pero que pueden estar produ-
ciéndose.

Es necesario aunar esfuerzos,
para hacer el comercio del futuro,
con futuro, no destruyendo puestos
de trabajo fijos, sino aumentándo-
los.

Guillem Vade!!

VENDO CASA en calle Ernesto Mes-
tre, 9. Solar aprox. 200 m2. 2 plan-
tas.
Informes: Tels. 291561 y 295632

ALQUILO LOCAL COMERCIAL, de
unos 100 m2, en Vía Argentina.
Informes, C/. de S'Aigo, 13 -
Tel. 580064

SE NECESITA JOVEN para traba-
jo en fabrica de baldosas.
Informes, Tel. 580837.

SE VENDE TERRENO en Son Garí,.
18.500 m2., a 100 m. de la carre-
tera general y a 2 km. de Fela-
nitx.
Informes, Tel. 580258.

SE VENDE COCHE Ford Escord
Diesel (buen estado), PM 0754 AK.
Informes, Tels. 580316 - 580257
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Port de Sóller' , 3 - Ca's Concos, 2

cine principal
Viernes 5. sábado 6, 9'30 noche y domingo 7 desde las 3

5 nominaciones al OSCAR. Un hecho real digno de admiración.
No te la pierdas, no te arrepentirás.

Gorilas en la Niebla y 52 Vive o Muere
Viernes 12, sábado 13, 9'30 noche y domingo 14 desde las 3

De gran actualidad en el mejor cine de Palma.

FELANITX 	 9
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Eis sèniors es recdperen a Artà
Eis juvenils no donen opció al Llucmajor

CA'S CONCOS. Huguet, J.
13ordoy, B. Adrover, Uguet, Zamora-
no, (G. Adrover), C. Barceló, Fiol,
Rosselló, Obrador i Llull,

ARBITRE.— Salazar Cano. Molt
Tnalament. Mostrà targetes grogues
a Rosselló, Galindo i Arbona, del
Port de Sóller i a J. Julia, C. Bar-
celó i G. Adrover, del Ca's Concos
i expulsà Varón dels locals i C. Bar-
celó dels visitants. Entre d'altres er-
rades greus, concedí el tercer gol del
Port de Sóller quan la pilota no ha-
via entrat i deixa d'assenyalar una
falta per ma d'un defensor local que
podia haver estat l'empat.

GOLS.— Min. 8: Faltá sobre el
portal concarrí que Huguet no pot
parar. (1-0). Min. 32: Penal dubtós
contra el Ca's Concos (2-0). Min. 51:
Llull «pentina» molt be una falta
llançada per Uguet (2-1). Min. 52:
Huguet de falta directa (2-2). Min.
-65: L'Arbitre converteix en córner
un fora de gol clarissim. La remata-
da de Galindo es aturada amb les
mans per Obrador i, en comptes de
penal i targeta, l'Arbitre assenyala
gol (?) (3-2). Les discusions i pro-
testes que seguiren aquesta «juga-
da», tengueren com a consequência
l'expulsió de C. Barceló i la segona
amonestació del núm. 3 local que,
no obstant això, no deixa el terreny
de joc i acaba el partit. L'Arbitre,
curiosament, no recordava que tres
minuts abans ja li havia mostrat
"Ina altra targeta.

A partir del tercer gol local, els
del Port s'arreplegaren i només es
preocuparen de tallar el joc dels
concarrins que, això no obstant, ten-
gueren dues ocasions molt propícies
per al gol: una que surt desviada la
pilota rematada per Rosselló i l'al-
tra, per ma claríssima d'un defensor
local sobre la línia de l'àrea que l'ar-
bitre no volgué veure. La duresa del
joc local i alguna agressió dels so-
llerics que l'arbitre no sanciona fo-
ren algunes de les causes que feren
que l'acomiadat dels jugadors no fos
tan amistosa com caldria.

Diumenge, a Ca's Concos, un par-
tit molt equilibrat: CA'S CONCOS -
J. SALLISTA.

G.

S'HORTA, 1 - CAMPANET, 1
SIGUE LA CRISIS

El S'Horta engrosó su cuenta ne-
gativa a menos tres, el domingo ante
el Campanet, un equipo de los flo-
jos de la categoría, que se se sitúa
después de este positivo arañado en

BUSCO CASA para alquilar en Por-
to-Colom, planta baja.
Informes, Tel. 575437

VENDO CASA en calle Calafiguera,
3.
Informes, Tel. 581396

«Sa Lleona» tan sólo a dos puntos
del equipo felanitxer, con los mis-
mos negativos.

El partido volvió a demostrar que
el equipo del S'Horta se halla en un
momento delicado, tal vez en el peor
en lo que va de temporada. No acier-
ta a marcar goles y por otra parte
los encaja con facilidad, lo que es
siempre negativo en lo que a fútbol
se refiere. El domingo se pudo ha-
ber ganado, pero no hubo acierto en
el remate final, pero la verdad es
que no se jugó nada bien. Espera-
mos que pronto surja la reacción
para bien del equipo «s'hortarri».

El próximo domingo el S'HORTA
viaja a ÇALVIA para cumplir el
compromiso previsto. Se trata del
vice-colista, que tan sólo ha ganado
cuatro encuentros, es una buena oca-
sión para que el equipo de nuestra
Villa recupere el terreno perdido.

R.

JUVENILES
FELANITX, 2 - MANACOR,

«DOS PUNTOS DE ORO»
Un magnífico partido jugaron el

pasado domingo en Es Torrentó, pe-
núltimo de liga, frente al segundo
clasificado de la categoría: el Ma-
nacor. Durante la primera mitad es-
tuvo muy igualado, llegándose al
descanso con el resultado inicial.
Pero empezada la segunda mitad,
Beas, de un fuerte chut marcaría el
1-0; y en los últimos minutos fina-
les, un defensa del Manacor, derri-
ba en el área a Muñiz y Gallardo
de penalty, sentenciaría el encuen-
tro. Estos dos puntos, significan el
poder seguir durante la próxima
temporada en la categoría de I Re-
gional.

Mariana domingo está previsto
que se dispute en el Municipal de
Sa Pobla el Ultimo partido de esta
temporada.

GORI VICENS

CAJA DE PENSIONES

Multimar Caixa
SEGUROS

REPRESENTANTE EN SU OFICI-
NA C. Mar, 15. Tel. 580066 - 97.
FELANITX.

SE VENDE MAQUINA REGISTRA-
DORA y un MOSTRADOR. Buen
estado.
Informes, Tel. 837037

RESULTATS
Juvenils masculins:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 70
LLUCMAJOR, 	 29
Sèniors masculins:
SANIMETAL ARTA, 	 46
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 60
Sèniors femenines:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 73
PINK, 	 74

COMENTARI
Victòria sense contemplacions per

part dels JUVENILS en front del
Llucmajor. En el partit de la 1.a vol-
ta, celebrat a Llucmajor, els felanit-
xers havien guanyat, amb moltes di-
fieúltats, de quatre punts. A la 1.a
part d'aquest partit de dissabte el
moviment del marcador fou, a la ve-
gada que anormal, espectacular.
Mentre que al Joan Capó li sortia
tot en defensa i en atac, els visitants
no sabien per on prendre, perquè el
joc i el resultat els esborronava. Fi-
xau-vos: 21-0 (minut 9), 29-1 (minut
13), 40-4 (18) i 42-8 (descans). El
segon període fou més lògic i enre-
gistra un parcial de 28-21. Desta-
quem el tandem Fullana-Maimó en
atac (15 i 18 punts respectivament)
i en la tasca defensiva, sobretot a
Amengual (autor també de 10
punts) i a R. Lladó i M. Julia. Tots
els jugadors foren alineats i colla-
boraren en la victòria que els man-
té prop de l'ascens a manca d'un
partit.

Deixaren les coses al seu Hoc els
SENIORS amb el triomf a la pista
d'Artà. A diferència dels altres par-
tits amb els artanencs, aquest va es-
tar ben controlat des del principi i
a la majoria del temps de la 1.a part
el marcador es decanta de part del
Joan Capó/Autoc. Grimait, encara
que s'arribas al descans amb empat
a 28. En el segon temps s'anaren
agafant diferències cada vegada més
grosses, les quals permeteren de ju-
gar més tranquillament que en al-
tres ocasions. Els 14 punts finals són
un marge molt clar, aconseguits a
base d'un constant lluitar de tot l'e-
quip que tingué en Guillem Amen-
gual la seva gran figura (21 rebots,
27 punts i 7 taps).

Conexión Tequila y

El dimecres l'Artà havia d'acudir
a Felanitx per celebrar el partit de
desempat. El guanyador tindrà el
premi de jugar la promoció d'ascens
i el perdedor haurà acabat la tem-
porada. Curiosament a cap dels qua-
tre enfrontaments entre els dos
equips, aquesta temporada, s'ha en-
registrat victòria local.

Malgrat fossin capaces d'anotar 73
punts, tornaren a ensopegar les SE-
NIORS en un final de temporada
que les resulta llarg ja que per mo-
tius laborals algunes jugadores no
poden entrenar. Quasi tot el temps
les diferencies foren minimes, pert)
íií i tot el Joan Capó tingué 10
punts a favor (30-20, 11 minuts) i el
Pink 9 (46-55, minut 27). Les faltes
personals perjudicaren més al Joan
Capó que fou sancionat amb 34, pro-
duint-se l'eliminació de 4 jugadores.
Hi hagué un indiscutible líder a ca-
da equip; per part local va ser Cati
López (28 punts) i per part visitant
Ia jugadora núm. 5 (Prado) que
anota 37 punts. Carme Vivancos
obtingué la important xifra de 15
punts.

AQUESTA JORNADA
Sera l'acabament de la temporada

dels juvenils amb el seu trascenden-
tal partit a Santa Maria, on se juga-
ran l'ascens al grup A.

Partit de tornada de les seniors en
el camp del Pink amb la victòria
com a únic resultat bo per tal de
superar l'eliminatòria.

Del resultat del dimecres depen-
drà si els seniors masculins juguen.
En cas d'haver superat l'Artà hauran
de fer la promoció contra l'Escolar
de Capdepera.

LARRY CISTELLES

VENDO APARTAMENTO en Porto-
Colom. 3 dormitorios, 2 barios.
En parte Aduana.
Informes, Tel. 675352.

•■•■■■	

COMPRARIA SOLAR o VIVENDA, a
ses afores de Felanitx.
Informació: Ofertes Tel. 655233

Las chicas bien no esplotan
PROXIMO ESTRENO: «AMISTADES PELIGROSAS».



ATLETISME

Xili Cursa Popular de
Valideossa a Palma

Estas son nuestras
ofertas de la semana
en Vehículos de Ocasión.

10 FELANITX

Coloms a la Sala
UNA VEGADA MES,
LA QUESTIO DE LES AIGUF S

Quan varem parlar del Pla d'Obres
del Consell per enguany a la comis-
sió informativa corresponent, el nos-
tre representant suggerí' que es po-
sàs com a prioritari, molt abans
d'ampliar el Cementiri, la redacció
del projecte de sanejament i dotació
d'aigua potable de Portocolom i tam-
be la redacció del Pla Especial d'ai-
giies del terme de Felanitx. Aquest
suggeriment estava argumentat per
la missiva que envia el Consell a
tos els Ajuntaments i que també
arriba al de Felanitx i a un dels seus
punts posava que «es donaria prio-
ritat a la redacció de projectes de
sanejament»., El grup majoritari de-
fensà que el Conseil no incloïa dins
el Pla d'Qbres la redacció del pro-
jectes. Es va llegir el pupt or deia
tot lo contrari i varen conclourt que
allò no deia el que deia.

Han passat els dies, s'aprova am-
pliar el Cementiri corn a qüestió
principal i més urgent de Felanitx,
una qüestió de vida o mort, Ines de
mort que de vida i ens ha estranyat
molt escoltar, fa uns dies, Ies-decla-
racions del president, del Consell,
quan digué que enguany el Consell
vol dedicar tots els seus esforços a
Ia redacció de projectes de saneja-
ment i els dos anys següents a fer
aquests projectes realitat. També
ens ha estranyat molt la noticia que
l'Ajuntament de Maria demana la
redacció del projecte de sanejament
del terme i els ho han concedit.

La conclusió que hem` arribat, es
que ELS COLOMS encara sabem lle-
gir, no sabem si es sort o desgracia.

SE PRECISA OFICIAL FONTANE-
RO, con carnet de 2.a.
Informes, Tel. 837047 (noches)

SE DAN CLASES DE INGLES Y
ALEMAN.
Informes, Tel. 580004 (de 10 a 12)

Un any més es va celebrar la po-
pular carrera de Valldemossa - Pal-
ma a la que hi assistiren 245 atletes.
També hi hagué altres sortides per
diferents categories que s'incorpora-
ren a la carrera, uns des de La Fiore
i els altres des de Galeries Precia-
dos. L'arribada fou a la Plaça Major
de Ciutat.

El guanyador de la cursa fou el
corredor Juan Pablo Martinez, del
Club Bodegas Oliver, que cobri la
distancia de 17'700 Km. amb un
temps de.54'21".

Pel que fa als corredors de Fela-
nitx, es classificaren en els llocs se-
güents:

N.' 15, de la General, En Sebastià
Adrover, del Club Opel Felanitx, que
en la categoria de veterans va arri-
bar en tercer Hoc, amb un temps
de 1-02-40.

N.° 22, Francesc Algaba, del Club
Opel Felanitx, 1-04-24.

N.° 24, Miguel Nadal, del Club
Opel Felanitx, 1-04-30.

N» 29, Miguel Céspedes, del Club
Opel Felanitx, 1-05-45.

N» 210, Pere Vera, Independent,
1-31-37.

LLAMPET

VENDO COCHE Ford Fiesta PM-AB.
Informes, Tel. 581156

SE VENDE CHALET en Porto-Co-
lom.
Informes, Tel. 575163 (a partir de
las 18 h.)

EXTRAVIADO PENDIENTE de oro,
por calles Plaça, Aigo y Quatre
Cantons. Se gratificará su devolu-
ción.
Informes en esta Administración.

Felanitx-Ràdio
104.0 Mhz. FM.
Ap. Correos, L5

Tel. WOO

PROGRAMACIÓ HABITUAL
DILLUNS. — 18: «Musicals» (Joan

Toni Miró). -- 19.15: «Visca la Música
Clássica» (Toni Roig i Pep Grfi). —
20: «Salut per a tothom» (Dr. Vidal).
— 20.30: «Fent camí» (Toni Vidal). —
21: «Petit zoo» (Andreu, Barceló i
Bordoy). — 21.30: «Escaperons» (J.
Barceló i J. Mestre). — 22.30: «Bat Bi
Hiru» (Toni Fiol).

DIMECRES. — 16.30: «Superdime-
cres» (Joan Toni i Llucia Miró i Toni
«Perenofre»). — 19.30: «Cartellera»
(Maikel). — 20: «Album mediterrani»
(Joan Manresa). — 20.30: «Salut per
a tothom» (Miguel Vidal). — 21: «Co-
ses nostres» (Biel Bordoy i M. Mag-
dalena Oliver). — 22: «Xerrirn de ca-
mins i muntanyes» (Tomeu Salvà. —
22.30: «Visca la Música C'Fassiça» (T.
Roig i P. Orfi).

DIVENDRES. — 18: «Passam total-
ment» (Toni Obrador i J. Cerda. —
19.30: «Rocarola» (Joan Cerclà i To-
meu Adrover). — 20.30: «Salsa» (J.

Mestre). — 21: «Crònica Política» (Se-
bastia Massutí). — 22: «Exit» (Jaume
Julia i Jaume Nicolau).

DISSABTE:. 10.30 : «Detxondit» (M.
Bennasser). — 11.30: «Album mediter-
rani» (J. Manresa). — 1: «Fent Shaw»
(Julià, Nicolau, Mascaró, Muñiz). —
13.30: «Bon Profit» (Bennasser i Mu-
ñiz). — 14.30: «Bourbon & Cervesa»
(Tõfol Vicens, Jaume Mestre i M.'
Antònia Covas).

SE ALQUII„-1 LOCAL COMERCIAL
en Cala Alurada. Muy céntrico.
Junto a Crédito Balcar.

Tels. 380285 - 5811131

PINTOR
profesional

realiza todo trabajo de
pintura.
Interior-exterior.
PRESUPUESTOS GRATIS
Precios económicos.
Tels. 575707 y 575446

Consuita de GINECOLODIA
Dr. Arturo Gil Bretones

Col. 1902

Revisiones ginecológicas - Control de embarazo
- Planificación familiar y Ecografia

C. Call, 17 Tel. 555981 (mañana) y 583441 (tardes)

Lunes y viernes a partir de las 16 h.
(consulta previa cita).

Opel Corsa PM-AJ
Opel Corsa PM-AL
Opel Corsa TR 1.2 PM-AH
Renault R-5 Turbo PM-AG

R-5 GTL PM-0
Ford Fiesta PM-0
Renault R-4 TL PM-AK
o R-4 TL PM-AD
o R-5 GTL PM-W

Comprudbelo.

for.....nar..111-tvdr■

Mes por experienrat

NO JUEGUE CON SU ESTABILIDAD...

RENAULT
FELANiTX - CALONGE

LE OFRECE

un 20° o
de descuento

EN EL CAMBIO DE SUS VIEJOS

AM RTIGUADORES
OFERTA VALIDA DESDE EL 8 DE MARZO AL 8 DE JUNIO

FELANITX: C/. Campos, Km. 0'5 — Tels. 581984-85

CALONGE: Ctra. Felanitx, 5 — Tel. 657393 OPEL 	

1€0.1

julià. AUTOMOVILES
Passeig Ramon LILA 12
Carrer de Campos, 51 - Tel. 581521 FELANITX




