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Fos es passades Ciihi recobrat: impressions Film cuicerl

Les Varbenes
Enguany hi ha hagut dues verbe-

nes que han superat tots els pro-
nòstics, foren la de divendres dia
25 i la del dissabte dia 26. La del
divendres fou una d'aquelles que
feu história. Diuen que es varen
vendre 11.700 entrades, la qual
cosa, si s'admet que hi assistiren
una majoria d'abonats i convidats,
ens fa pensar si dins el Parc hi
hauria més de quinze mil persones.
Sembla que això té una relació di-
recta amb la categoria dels con-
junts i en aquest cas amb el trian-
gle format per «Loquillo...», «El
Norte» i «Héroes del Silencio».

El dissabte 26, tot i que no arri-
ba ni de molt a la de divendres,
sorprengué la gran concurrència
que registra, sobre tot de gent de
fora poble. Es veu que en «Juan
Pardo» i «La Década Prodigiosa»
tenen molt de ganxo encara.

La poca assistència a les verbe-
nes dels dies 18 i 19 ens fa pensar
en el poc encert d'avançar tant les
festes. No veim perquè tres dies
després de la «Mare de Déu d'a-
gost» s'hagi d'interrompre la tem-
porada d'estiueig.

Cal fer una referencia a la darre-
ra verbena, la del dia de Sant
Agustí, que esdevé la més casolana.
Per aquesta s'havia prepara* un
programa a base de conjunts locals
i sens dubte lo més suggestiu era
l'actuació de «Interminables» des-
prés de les darreres gravacions i de
Ia seva actuació a Madrid. Compar-
tiren l'escenari «Murden in the
Barn», «Blue Note» i «Llonovoy».

La Mostra de Balls
Populars

La jornada de diumenge passat
dugué el segell de la dansa. La
Mostra de Balls Populars, organit-
zada amb motiu dels 25 anys de
S'Estol d'Es Gerricó ens depara
una vetllada inoblidable. El Parc
acollí els grups «Ntra. Sra. de Co-
vadonga» de Xixón (Astúries), «Si-
beria Extremeña» d'Orellana la
Vieja (Badajoz) i «Ntra. Sra. de la
Alegría» de Monçó (Osca) a més de
S'Estol i les Escoles de Ball de Fe-
lanitx. «Els Cava'lets» que venien
de les Completes, ballaren en ho-
nor de S'Estol en primer Hoc i des-
prés ho feren les escoles de ball de
Joana Puigrós i ApoHónia Rotger.

El grup de Xixón obrí propiament
l'exhibició i succesivament ballaren
S'Estol de Felanitx, els de Mow!) i
els d'Orellana. A l'entremig hi ha-
gué entrega de recordances i inter-
canvi d'obsequis.

L'avinentesa ens va permetre
d'admirar dos grups desconeguts
(Monçò i Xixón) i recrear-nos altra
volta amb els d'Orellana i amb el
nostre Estol.

El Parc acollí un auditori com no
havíem vist mai tan nombrós i l'ha-
bilitació d'un gran entarimat a la
pista de ball va permetre presen-
ciar l'espectacle satisfactòriament,
encara que creim que el Hoc idoni
per a aquestes manifestacions se-
gueix essent el replà de la parrò-
quia.

Festa de la Mare de
Dia 	 St Saludor

Demà diumenge dia 3 se celebra-
ra la festa aniversari de la corona-
ció de la Mare de Déu de Sant Sal-
vador.

Així doncs, a les 6 del capvespre
hi haura Eucaristia solemne. Canta-
ra la Coral de Felanitx.

Tots els fidels hi sou convidats.

El dia de Sant Agustí horabaixa
tingué lloc a Portocolom la inaugu-
ració del local de l'Associació de la
Tercera Edat, que ha estat habili-
tat en el número 93 del carrer de
Cristòfor Colom.

L'acte revestí una solemnitat es-
pecial per quant hi foren presents
altes personalitats illenques, així
com un públic nombrosíssim que
desbordà la capacitat del local.

La festa s'inicia amb la desfilada
del grup de Majorettes del Port,
que des del carrer de Pescadors es
dirigí al local social.

Juntament amb el Batle Cosme
Oliver i d'altres membres del Con-
sistori hi foren presents el Presi-
dent Gabriel Carieilas, la Directora
Provincial d'INSERSO Angela To-

No sé exactament de qui va esser
Ia idea d'introduir, com un dels ac-
tes del programa de Fires i Festes
d'enguany, un concert de piano in-
tegrat totalment per peces de Cho-
pin. Sia qui sia, i com a primera
providencia, n'hi vull donar l'enho-
rabona i les gracies.

Durant la dècada dels 50, a les sa-
les de concert del país, els «reci-
tals Chopin» no eren rars. Avui, en
canvi, són inexistents. No hi deu im-
portar que recordi que no som un
entès en música, i més poc encara
un sociòleg capaç d'explicar les os-
cillacions de l'oferta musical. Puc
dir només que aquest compositor,
que he comptats?mpre entrevis meus
predilectes, durant anys ha estat
sotmès a una esp:Scie d'ostracisme,
s'ngularment per part del segon pro-
grama de «Radio Nacional de Es-
paña». M'imagin que, durant aquest
petíodo, n'han canviat els directors,
els responsables dels programes, els
subalterns i fins i tot el personal
de neteja; per:') la programació s'ha
mantengut invariable.

He dit invariable i no es exacte.
Fa uns anys, era possible sentir-hi
qualque peça de Cropin, incomple-
ta. El solien fer servir per a omplir
els buits que se produeixen entre
l'acabament d'un programa i l'hora
de començar-se un altre. Darrera-
ment, ni això. La programació del
segon programa esmentat se cen-
tra bàsicament en obres de Bach,
Haydn, però sobretot Mozart, que
se n'ha duit, durant les últimes

mas, el President del CIM Joan
Verger, el President de la Comissió
d'Esports del CIM Andreu Riera i
les juntes de la Tercera Edat del
Port i de Felanitx.

Fercn us de la paraula succesiva-
ment el Secretari de l'Associació
Guillem Piza, la Directora Provin-
cial Angela Tomas, el President del
CIM Joan Verger, el President de
l'Associació Teodor Rigo, el Batle
de Felanitx Cosme Oliver i el Presi-
dent Gabriel Cafiellas.

Després fou servit un vi d'honor
a tots els assis-tents.
Ens congratulam de que l'Associa-

ció de la Tercera Edat de Portoco-
Ipm disposi des d'ara d'una seu des
d'on podrà catalitzar i projectar
amb més comoditat tota la seva ac-
tivitat.

Josep A. Grimait

cades, la part del lleó.
No sabria explicar les virtuts

Chopin. Les va analitzar molt be
un comentarista musical de nom
Jose Luis Téllez, si no vaig errat,
i va esser a través d'un programa
de Radio Nacional, precisament.
Un fet inexplicable, per  va suc-.
ceir. Assenyalava, aquest critic, que
Chopin havia estat un gran innova-
dor, especialment en els aspectes
tècnics. Això fa contrast amb la
idea que circula sobre el composi-
tor, segons la qual hauria estat un
fabricant superficial de sensible-
ria.

Es innegable que Chopin ha ten-
gut mala sort. La seva figura ha
passat a la posteritat adherida a
una llegenda forjada sobre uns as-
pectes de la seva biografia que poc
o no res tenen a veure amb l'art
musical: la relació amb George
Sand, l'estada dels dos a Mallorca,
per) especialment la tisi, malaltia
romàntica per excellència. Així, pet-
a molts, la imatge de Chopin es un
subproducte de la versió més de-
generada del Romanticisme.

La música de Chopin, al costat
d'uns valors, que són el resultat
d'un art singular, d'una perfecció
insòlita, té la particularitat (al re-
yes de Bach, per exemple) d'esser
molt fàcilment assequible. La tèc-
nica i l'art de que parlava aquell
critic musical se d ssimulen sota
Ia capa d'unes melodies que s'assi-
milen al primer contacte. D'aquí
upe algunes obres seves, com l'Es-
tudi núm. 3 de l'opus 10, hagen
anat a parar en part (només
part), en un bolero. La pena és que
alguns protagonistes de la vida mu-
sical del país no hagen sabut escol:.
tar més enllà de la superfície,
comprendre més enllà de l'estereo-
tip.

Un altre inconvenient de Cropin
es que va cultivar quasi exclusiva-
ment les formes breus, i ara els
proveklors de música mostren pre-
ferència per les llargues o Harguis-
simes (oratoris, misses, requiems,
òperes, o, com a minim, simfonies,)
En això h duen clar avantatge Mo-
zart i Bach. Però es hora de co-
mentar altres aspectes del concert
de dissabte, a part el fet musical.

Aquest acte podria constituir un
dels primers indicis clars de nor-
malitat en la marxa de la Casa de
Cultura, que ja comença a tunclo-
nar com més o menys havíem de-
sitjat, o esta en camí de funcio-
nar-hi.

(Passa a la pagina 3)

Fot! inniggrat el local de la Tercera Eclat a
Portocolom



SANTO1RAL

Diu. 3 St. Gregori el Gran
Dill. 4 St. Moises
Dim. 5 Sta. Obdúlia
Dim. 6 St. Petroni
Dij. 7 St. Pàmfil
Div. 8 Nat. M. de Déu
Dis. 9 St. Pere Claver

LLUNA
Quart creixent dia 8

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 29,30 h.

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

Felanitx -Portoc3lom: Dies fei-
ners, a les 7, 9, 12, 14,15, 17 i 20
h. Diumenges i festius, a les 7,
9, 12,30, 15,30, 17 i 20 h.

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7,30, 9,30, 12,30, 16,
17,30 i 20,30 h. Diumenges i fes-
tius, a les 7,30, 9,30, 13, 16, 18,15
i 20,30 h.

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

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

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

Cala d'Or - Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes 1 diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

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

Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Francesc Piña
Francesc Pina
Gayb.-Melis
Miquel-Nadal

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

580448-581144
Ambuláncies

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Guárdia Civil 	 580098
Bombers 	 581717
Servei de Grua, Tel. 581145
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ATENCION Al SUPER-REMATE
ULTIMOS OiAS

Camisas 	 desde 995 ptas.
Pantalones
	

1495 »
Faldas vaqueras
	

1495 »
Bañadores 	995
Vestidos 	 1995 »
Conjuntos 	 1995 »

TODO PRIMERAS MARCAS
C. de Sa Plaça, 12 	 T ( l. .")81N21

FELANITX

Fundacitia Jasé Gayá Sagera
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DE SUBSCRIPCIO

Semestral: 1.625 ptcs.
Semestral a fora: 1.775 ptes.

CURSO 89 - 90
En cumplimiento de lo acordado

por la Junta clel Patronato de la
Fundación Jose Gaya Sagrera, se
abre concurso para la adjudicación
dc becas de estudios, con arreglo
a las siguientes bases:

BASE PRIMERA
Se convoca una beca dc 100.000

pesetas para ayuda de estudios
Universitarios.

En caso de quedar desierta, se
concederán:

— Una beca de 50.000 pesetas
para estudios de Enseñanzas Me-
dias de los alumnos de los núcleos
de población del Termino de Fela-
nitx, excluyendo los de Felanitx
ciudad, y

— Dos becas de 25.000 pesetas
para estudios de Enseñanzas Me-
dias de los alumnos dc Felanitx
ciudad.

Tendrán preferencia para la con-
cesión de las mismas los solicitan-
tes que en cursos anteriores hayan
disfrutado de dicha concesión siem-
pre que reunan los requisitos exi-
gidos de nivel técnico y recursos
económicos fijados en la convoca-
toria de concesión.

BASE SEGUNDA
Las Becas de referencia serán ad-

judicadas entre estudiantes en quie-
nes concurran las siguientes cir-
cunstancias:

a- Ser natural y vecino de Fela-
nitx, residente en el con dos años
de antelación, como mínimo, a la
fecha en que solicita la beca.

b- Observar buena conducta mo-
ral y social, lo que acreditará con
certificación de la Alcaldía.

1-4	 Lo"

c) Carecer el aspirante y sus fa-
miliares de recursos económicos
sulicientes para sufragar los gastos
de sus estudios, debiendo presen-
tar fotocopia de la declaración de
la renta y en caso de no hacerse,
declaración jurada de los ingresos
de la familia.

d) No disfrutar de otra beca o
ayuda económica por razón de es-
tudios.

e) Certificación académica de
Ias calificaciones obtenidas en el
curso 88-89.

BASE TERCERA
Las Becas se concederán por el

Patronato, previo detenido estudio
de las solicitudes por su Junta Rec-
tora, compuesta por:

El Alcalde del Excmo. Ayunta-
miento D. Cosme Oliver Monserrat,
que actuará como Presidente.

El Rvd. Rector de la Parroquia
de Sant Miguel de Felanitx.

El Director del Instituto Nacio-
nal de Bachillerato «Virgen de San
Salvador», de Felanitx.

El Director del Centro de Forma-
ción Profesional, de Felanitx.

El Director del Colegio Nacional
de E.G.B. «Juan Capó», de Felanitx.

El Director del Colegio Nacional
de E.G.B. «Reina Sofia», de S'Hor-
ta.

El Director del Colegio de E.G.B.
«Sant Alfons», de Felanitx.

El Director del Colegio de Porto
Colom.

El Director del Colegio de Ca's
Concos des Cavalier.

Y como personas relacionadas
con la enseñanza, la Delegada de
Cultura y Enseñanza de este Ayun-
tamiento D. Catalina Picó Pou, D.

Guillermo Obrador Arnau, D. An-
dres Manresa Andreu, quien actúa
corno Secretario y D. Miguel An-
dreu Roman, Vicesecretario.

PRESENTACION DE INSTANCIAS
Las instancias dirigidas al Sr.

Presidente del Patronato, se pre-
sentarán en la Secretaria del Aytin-
tamiento de Felanitx, hasta el día
28 de septiembre próximo, durante
las horas de 9 a 13.

A la instancia deberá acompañar-
se, debidamente cumplimentado, el
siguiente cuestionario:

— Nombre y apellidos del soli-
citante.

— Fecha y lugar dc nacimiento.
— Centro docente donde figura

matriculado.
— Domicilio habitual del solici-

tante y de sus padres, justificado
por certificación de la Alcaldía.

— Nombre y apellidos de los pa-
dres y profesión de los mismos.

— Relación de los bienes de toda
clase que posean los padres.

— Alquiler mensual de la casa
que habitan y caso de ser propie-
dad, valor catastral de la misma.

— Número de miembros que
componen la familia, con expresión
de la edad y parentesco.

FORMA DE ABONO
Las cuantías de las becas se abo-

narán trimestralmente, previa pre-
sentación del resguardo de matri-
cula y justificación de asistencia a
clase.

En el caso de interrupción de los
estudios, también se interrumpirán
los pagos de dichas becas.

Lo que se publica para general
conocimiento.

Felanitx, a 24 de agosto de 1989.
EL PRESIDENTE DEL

PATRONATO
Fdo. COSME OLIVER

MONSERRAT

A 4 Km. de Cala Domingos VENDO
1 cuarterada, 7.103 m2. de suelo
rústico, magnífica vista al mar,
rodeada de pinar y montañas, lu-
gar muy tranquilo, camino asfalta-
do, muchos árboles: almendros,
algarrobos, naranjos y posibilidad
de construir legalmente vivienda
familiar. Precio, 2.500.000 ptas.
Informes, Tel. 552227.

ESPANOL PARA EXTRANJEROS.
Clases individuales y colectivas.
Ca ruer des Proissos, 4, de 5 a 8 tar-
de o Tel. 581156.

Bodega de Felanitx, Sdad. Coop. Ltda.
ASAMBLEA GENERAL

Se convoca a los Sres. Socios a la Asamblea General, que ten-
drá lugar mañana domingo día 3, a !as 10'30 h. en primera
convocatoria y a las 11 en segunda, en la Casa Municipal de Cul-
tura y que se regirá por el siguiente ORDEN DEL DIA:

1.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Asam-
blea anterior.

2.—Vendimia 1989.
3.—Ruegos y Preguntas.

El Consejo Rector
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Can
A vegacles la topoitilliia put esser

deformada o conlosa per diverses
causes, eutre les quals i pel que
referem•ia a 	as I e ens ocupa LIVIA
pOLIFÍCIII apuntar la similitud dels
noms, associacla cn aquest cas a la
proximitat ciels clos Hoes.

Tzh1ÌhJ.. pot ajudar a confondre
Can Maio! anil) Son Maiol el fet
d'existir a ambdús enclavaments res-
tes arqueològics, per be que no sen
de la mateixa tipologia.

He pensat clones que per esbargir
la. confussie res millor que descriu-
re el dos indrets i els seus respec-
tius elements arqueolOgics.

CAN MAIOL: Es troba a menvs
d'un quilòmetre de la carretera de
Son Mesquida des de la de Campos.
Per més senyes dire que esta en-
front del Pou des Camí. S'hi desco-
bri fa dos anys i s'excaven les res-
tes d'una viHa romana de nova
planta.

SON MAIOL: Es troba avançant
pel mateix camí de Son Mesquida i
prenint pel creuer que es troba just
arribant a l'església d'aquest iloga-

(Ve de la pàgina

La sala d'audicions, amb motiu
del recital, se va omplir de gom en
gom. Aix5 no té gaire merit perque

petitona. Molt més en té, el com-
portament del públic. Un concert
aconseguit no és obra exclusiva del
pianista. La sala, l'instrument, l'or-
ganitzacie i el públic hi tenen la
seva part. Un concert no is sola-
ment l'execucie d'unes peces; es un
cerimonial on cada apartat s'ha de
complir amb una precisió meticu-
losa. El públic que va assistir al
Recital Chopin (1) demostra, entre
altres coses, clue sap aplaudir a
temps, punt que adesiara fins
i tot a les millers sales de concert,
i ja no clic als teatres d'òpera, on
els «fans» ofeguen, amb ovacions
prematures, la darrera nota de
cada aria. Com que seia a la pri-
mera fila, no vaig poder captar si
cadasctin dels assistents, a més de
guardar el silenci total .que l'ocasie
reclama, també va guardar la gene-
fuel necessària perqué els veinais
de butaca, de fila i de sector no
vessen pertorbat el recolliment in-
dispensable per ì captar tots els
matisos de les interpretacions. Vull
creure que si i que la favorable im-
pressie que jo en vaig treure era
compartida per tots els presents.

Hi ha qui discuteix l'oportunitat
d'incloure manifestacions d 'a 1 t a
cultura en els programes de festes,
perqué troben que és mesclar ous
amb caragols. .lo no m'he format
una opinió segura al respecte. Ile
de dir, pe•ò, que el concert em va
proporcionar un precies moment
de pau, de serenitat i de confiança
en el proïsme. Al marge clefs artís-
tics, els concerts tenen un valor
educatiu que no s'ha destacat gai-
re: imposen una saludable discipli-
na als concurrents. Això contrasta
amb els altres actes del programa
de festes, la majoria dels quals

Son Waiol
ref. LI P''-'i eLLi molt prop Cc.
Roig Nutt i de l'escola de Son Me::•
ouida. 	 uns restes molt important
Pere clue no es poach confundre nrii
amb els de Can Maiol, j j que
construccions talai5tiques.

Aprefitaré l'ocasie per dir
aquests restes talaiOtics es troben
en un estat vertaclerament deplora-
ble (és el mal que afecta a gairebé
tots els nostres monuments prehis-
tòrics, pel qual s'hauria de trobar
una solució).

Tambe podríem recordar clue els
talaiots foren utilitzats corn habi-
tacles durant l'època romana i mu-
sulmana i en aquest conjunt de Son
Maiol s'ha manejat la hipOtesi de
que pugui existir un recinte ovalat
amb influències menorquines o mal-
teses, si be aquesta sembla que no te
massa base.

Esper que quedi ben clar el que
es Son Maio! i Can Maiol i que nin-
gú s'equivoqui amb aquests topò-
nims ni en la seva ubicació.

Salva Simonet

semblen fets a posta perquè els
participants deixin a Houre els sec-
tors més animals.de la seva perso-
nalitat. En el millor dels casos,
un pretext per satisfer vanitats,

o collectives, i per excitar
entusiasmes incontrolats. Enmig
d'onze dies seguits de sentir pots
d'alumini que rodolen pels carrers
empesos a puntades de peus pels
vianants; botelles rompudes, cops
puniv als discos de circulació con-
vertits en gongs improvisats, crits
i brams de tota casta; en suma, de
sentir fer l'ase a la poblacie de Fe-

indígena, flotant i visitant,
clues beretes de civilitzacie no te-
nen preu.

Oualcú va asscnvalar com a punt
positiu de la vetlada la supressie
de barostumada ofreiri do 1:1 g"rre-
ta de mans de la nina vestida de
MWCSZ.I. Recull i subscric aquest pa-
rer: tot quant sia eliminar adheren-
cies i elements perifèrics als con-
certs sia benvingut.

Josep A. Grimait

(1) Els cartells anunciadors i
programa de ma parlaven d'un
«Festival Chopin». El terme em
sembla desproporcionat. He prefe-
rit dir-li «recital», molt més ajus-
tat a les exactes dimensions de la
cosa.

SE VENDF ATICO, 4 dormitorios
dobles, 2 baños y gran terraza,
cerca ciel Parque de la Torre en
Felanitx y también plaza de par-
king.
Informes, Tel. 581300 (horas de
oficina).

INGLES BASICO y AI,ENIAN a to-
dos los niveles. Clases individuates
V colectivas.
Informes, C. des Proissos. 4, de 5
8 tarde o al Tel. 5811543.

2L; juliol

Ve:g, en una exposicie d'articles
de real, una colleccie d'objectes
decora's (?) arrib l'espantosa itriat-
'le de la mascota de Barcelona 92:
Cf:by. [is !liens no justiliquen la
I tilitat ciels objectes, que van de
cencIrcrs a adhesi LIS , passant per
tasses i plats. Vuil pensar clue Coby
Jett tenir admiradors, als quals
aconsell ben corclialment que espe-
rin la Tardor de l'anv olímpic per
adquirir objectes amb la imatge d'a-
quest ca postmodern: estaran de
rebaixes.

Restes arqueol:)giques pretalaie-
tiques, datacles del 1600 al 1500
abans de Jesucrist, han clesapare-
gut sota les runes llançades per
una empresa que explota una pe-
drera, prop de Santa Ponça, al mu-
nicipi dc Calvia. Tenim un patrimo-
ni arqueològic importantíssim que
realment cuidam ben poc. Les pos-
sibles sancions econòmiques per
destrucció del patrimoni hist3ric,
no compensa el mal fet. Les auto-
ritats competents haurien de de-
mostrar molt més interés del que
clemostren en temes com aquest.
Després fa rialles —o plorera, se-
gons es miri— sentir parlar de ma-
llorquinitat, de mallorquinisme, de
lo nes/re,... L'amor per la patria
pròpia es demostra amb fets i no
amb paraules.

Encetam una conversa ben atipi-
ca, vorera de mar, en un dia asso-
lellat: els resultats de les eleccions
al Parlament Europeu el passat mes
de juny. Som de l'opinió que els re-
sultats no permeten una anàlisi en
profunditat, sobretot si tenim pre-
sent que l'abstenció quasi arriba al
50 °At, però així i tot, segons les cir-
cumstancies, cada partit treu les se-
ves deduccions, especialment si són
positives. El PSM, per exemple, deu
estar contentíssim: amb els vots ob-
tinguts a Mallorca, amb la candida-
tura Izquierda de los Pueblos, ha
aconseguit un escó al Parlament
Europeu per al seu cap de ¡lista,
un basc.

Encara se'n• parla ciels escons
aconseguits per la candidatura de
Ruiz-Mateos. Els t5pics sobre la
motivació dels vots que li donaren
suport es repeteixen. La veritat és
que li han fet un gran favor perquè,
si no vaig errat, el fet de ser re-
presentant espanyol al Parlament
Europeu li permetrà tenir immuni-
tat.

En el fons tant se me'n fan els
resultats electorals del passat mes
cie juny. No sent cap interès per
l'Europa que esta gestant-se: la del
Gran Hipermercat Europeu. Que
aquesta realitat mercantilista vul-
gui dissimular-se sota lemes com
Europa de les Nacions, Europa So-
cial, Europa de les Regions, Euro-
pa Verda,... &pen de la capacitat
cie credulitat de cadascun de nosal-
tres.

S'han fet una mica embafosos els
francesos amb la commemoració
del Bicentenari de la Revolució
Francesa. Endemés han utilitzat la

clzs.tzt dcl 14 (!c.‘ juliol per preentar-
se clztv.titt. dei mon eont cis inven-
tors Drets ciespe-
cs ocasi(nacies anti) pitiln! tie

t es , a . - c .ytt alll.!!1 (Wall

11)Ci la( 1:1 I I LI il'a;li t

elICL11 . 0. pi.tteix lam.

Algunes rt:I • SOFICS, probablement
amb ! uniu I i llinatges, es decliquen a
rect i t ear c) embrutar els poquís-
sims rétols que tenim escrits en ca-
tala a la nostra In alguns d'a-
quests carteils embrutats es pot 'le-
git - una paraula escrita amb esprai:
racisios. Racistes nosaltres? Racis-
tes s'inplement perqu.è escrivim cis
noms dels nostres pobles o algunes
indicacions en catala? Cal recordar
a aquests acusadors clue no exigint
clue s'ensenvi, s'escrigui o es parli
el catala a Castella, Extremadura o
Andalusia, simplement volem usar-
lo a ca nostra, a la nostra terra.
Res més. Per') a aix5 no ho podran
entendre mai cleterminacles perso-
nes.

Visit Lluc. No m'agrada el que
veig. Els voltants ciel santuari sem-
blen una simple zona de recepció
de turistes, més interessats en el
consum de gelats i tie begudes car-
bòniques, que de visitar un Hoc for-
Lament arrelat en la religiositat del
nostre noble.

Per cert, a Lluc no vaig anar-hi a
peu ni tampoc no vaig sortir del
bar Gijell.

RAMON TURMEDA

MIJAC Felanitx
Parròquia de St. Miguel
NO PODEM RENTAR-NOS LES

MANS DEL FUTUR DEL
NOSTRE MON I DELS

NOSTRES INFANTS

— Cal que facem avui un demà mi-
llor.

— Quan et parlin dels altres no di-
guis mai no es el meu problema.

Quan no estiguin d'acord amb
tu, no diguis mai no val la pena
dialogar.

Quan et demanin collaboració, no
diguis mai ara no pue.

Quan es tracti dels teus deures,
no diguis mai no (enc. temps.

Quan es tracta de les teves fal-
tes, no digues mai no pue evitar-
ho.

Quan facis mal ús de la Ilibertat,
no diguis mai no soc cap nen
petit.

PRINCIPI DE CURS 89-90 M.I.J.A.C.

INSCRIPCIONS: Dies 16 i 23 de
setembre, de 4 a 6 del capvespre.

LLOC: Xauxa (Rectoria).

EDATS: A partir de 5e. d'E.G.B.

MATRICULA ANUAL, 1.500 ptes.

NO ES QUEDARA CAP AL.LOT
FORA PER FALTA DE RECURSOS
ECONOMICS.

NOTA: Pregam respecteu les da-
tes d'inscripció.

Chopin recobrat...
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Acte d'agermanamoat deis Mun-
taillants da Felanitx i Orallana la
Vieja

A l'hora d'escriure aquesta nota,
—dimarts dia 29— s'havia de cele-
brar a la plaça de Cas Corso del
Port, el «Dia de Extremadura en las
Islas Baléares» i dins aquesta com-
memoraciá un acte d'agermanament
entre els aiuntaments d'Orellana la
Vieja i de Felanitx.

L'organització de la diada era a
càrrec de la Junta de Extremadura,
l'Ajuntament de Felanitx i el d'O-
rellana la Vieja.

El programa consistia en un des-
filada de les Majorettes del Port,
l'acte commemoratiu del «Dia de
Extremadura», amb llançament
de senyeres d'Extremadura i Ba-
lears, la projecció de la película «Ex-
tremadura Enclave-92., acte d'ager-
manament dels dos Ajuntaments
amb intervencions dels balles res-
pectius, presentació de la Junta
Rectora de la primera Casa de Ex-
tremadura a Baleares, actuació dels
grups de dansa «Siberia Extremeña.
i «Coros y Danzas de Felanitx» i per
últim Vi d'honor.

Accidint mortal
La matinada del dimarts dia 29, a

Ia carretera de Llucmajor a S'Are-
nal, a l'altura del quiLámtere 15, es
produí un accident de circulació en
61 qual perdé la vida el jove felanit-
Net- de 20 anys Antoni Adrover Ra-
mis. La desgracia va ocórrer quan el
cotxe que conduïa l'infortunat xoca
irontalment contra un microbús. A
resultes de la topada morí instan-
taniament Antoni Adrover mentre
que el seu acompanyant, Manuel Al-
modóvar Pastor resulta fuit de le-
ve tat.

Lamentam vivament aquesta des-
gracia que ha estat molt sentida a
tota la població, i des d'aquestes
planes enviam la nostra condol.Imcia
a la familia d'Antoni Adrover.

Pintures i dibuixos de Toni Buasp
a la Casa de Cultura

Des &ah ir es troha oberta a la Ca-
sa de Cultura, una exposició de di-
buixos i pintures d'Antoni Guasp
Balaguer.

Ia mostra restara muntada lins el
proper dijous dia 7.

Torneig Local de Billar
Organitzat per la Llar de le Ter-

cera Edat en coRaboració amb Sa
Recreativa i La Protectora, sota el
patrocini cle l'Ajuntament de Fela-
nitx, s'ha celebrat aquest I Torneig
Local de Billar.

Els primers clasificats en les se-
. ves categories son els següents:
Pensionistes: , ler. Gabriel I3inime-
lis, 2on. Damia Servera, 3er. Ma-
nuel Pastor i 4rt. Tomas Mendoza.
Majors de- 25 anys: ler. Angel
Martínez, 2on. Andreu Bennasar,
3er. Jeroni Vidal i 4rt. Miguel

Mas. Menors de 25 anys: ler. Vi-
cenç Cabrera, 2on. Ramón Gómez,
3er. Pere Arévalo i 4 rt. Lluis Ma-
tias.

Llar de la Tercera Eat - lasers()
Agrainent

La Junta de Govern de la Llar de
Ia Tercera Edat vol fer públic el
seu agraïment a totes les families
que han aportat peces per a l'expo-
sició de roba antiga, així com a
tots els socis de la Comissió de
Cultura que han intervengut en el
seu muntatge.

Adoració Nocturna
Di vend i's dia 8, a les çl.:10 del ves-

pre, al Convent de Saut Agusti, Vigi-
lia d'Adoració Nocturna, 83 aniver-
sari de la seva 1undaci6. Sera en su-
fragi de l'adorador di flint Ramon
Hado Adrover.

Secció Relosa
ESGLESIA DE ST. AGUSTI

MARE DE MU DE LA CORRETJA

Demà diumenge dia 3, a les 11 del
mati, missa per a les confrares i de
x,ots.

A les 7 del capvespre, missa so-
lemne amb sermó.

Ajuntament
de Felanitx

PLENA RI A DE DIA 28-89
Un cop votada la seva inclusió i

urgència, s'aprova la moció presen-
tada pel grup del PP en el sentit de
soHicitar una investigació judicial
sobre l'autoria i possibles respon-
sabilitats d'una carta al director pu-
blicada en el «Diario de Mallorca.
(25-7-89), en la qual- se diu entre
d'altres coses que Macia Manera
fou «segrestat» per agents de la po-
licia espanyola, designant a l'advo-
cat Rafael Perera per a represen-
tar l'Ajuntament.

SANT NICOLAU DE TOLENTf
Diumenge dia 10, a les 6'45 del

capvespre, rosari. A les 7 missa so-
lemne amb sermó. Benedicció dels
panets.

ESGLESIA DE ST. ALFONS
A partir de demà, la missa ves-

pertina dels diumenges —que ara se
celebrava a les 9 del vespre— se di-
ra altra volta a les 7 de l'horabaixa.

vida social
NAIXEMENT

Els esposos Pere Obrador Prohens
i Catalina Mesquida Aguiló, han vis-
ta alegrada la seva llar amb el nai-
xement del seu primer fill, una nina
preciosa, que en el baptisme rebrà
el nom d'Apollemia.

Enviam la nostra més cordial feli-
citació als novells pares.

S'acordà sollicitar de l'Institut
flalcar de S.2.nejamcnt, que promo-
gui una o vàries installacions de-
puradores i instanacions comple-
mentàries a Portocolom.

Mentre se discutia aquest as-
sumpte, el regidor B. Obrador Ilegí
una carta que havia trames al «Dia-
rio de Mallorca», tot i que el Batte
li havia retirat la paraula per tres
vegades. Després de la qual cosa el
Batle l'expulsa de la Sala de Ses-
sions, requerint l'actuació de la Po-
licia Municipal, abandonant nimbé
Ia sala per solidaritat la regidora
Maria Obrador. Una persona del
públic insulta el Batle i aquest or-
dena Iambe. la seva e nulsió.

Fou ratificat l'acord de la C. de
Govern de 17-7-89 aprovant el pro-
grama d'inversions a incloure en el
Pla Extraordinari d'Inversions en
Millores d'Infraestructura en zones
turístiques.

Foren acordats els plecs de con-
dicions que han de regir la contrac-
ta mitjançant concurs, dels serveis
de cura i neteja de la Unitat Sani-
taria i l'Escola de Portocolom, del
de neteja de la Casa de Cultura i
del de cura, neteja i vigilancia de
l'escola del carrer de Rocabertí i
del collegi «Joan Capó», acordant-
se prcseguir la tramitació de llurs
expedients fins a aconseguir l'adju-
dicació dels respectius contractes.

S'acordà demanar la Declaració
d'Interès Social de la construcció
de nau industrial promoguda per
Josep Company Rotger.

S'acordà la inclussió de determi-
nades vies rurals dins el «Pla de
Camins Rurals dc Baleai

S'acorda incloure tot el case urbà
de tot el terme municipal dins el
Pla de Millorament de Façanes del
Govern Balear.

Fou aprovat definitivament el
projecte d'urbanització per a l'exe-
cució del Pla Parcial de les finques
«Es Turó» i «Es Reguerons», pro-
mogut per Vall d'Or, S.A.

Fou designat el Jurat del Premi
d'Investigació Pedagbgica «Inspec-
ter Joan Capó».

Fou aprovat el projecte de refor-
ma del Mercat Municipal.

El Batte canvia l'ordre dels te-
mes a tractar, donant prioritat al
punt 21 per considerar-lo urgent.

Previa declaració d'urgencia, fou
aprovada la moció de l'Alcaldia so-
bre l'aprovació del Plec de Condi-
cions per a la contracta mitjançant
subhasta, de les obres d'obertura
d'un vial en el polígon 4, delegant
la Cornissió de Govern per:
tractació d'aquestes obres.

Es donà compte de l'aprovació
definitiva de la modificació puntual
del Pla General, en terrenys situats
al NE de la població, promoguda
per Miguel Monserrat Adrover.

Fou aprovada la compta de Va-
lors Independents i Auxiliars de
l'exercici de 1988.

Fou aprovada la compta de Tre-
soreria corresponent al 4t. trimes-
tre de 1988.

Es facultà el Batte per a subs-
criure l'escriptura pública de cessió
a l'Ajuntament de determinats ter-
renys oferits per l'entitat «Jardines
del Rey, S.A.».

La sessió s'aixecà a les 24 hores,
sens entrar en els restants punts
cle l'ordre del dia.

tinform

TNAUGURACION DE LA TEMPORADA
Este ario, para los amantes del cine, se presenta un ario caliente. En-

tre las grandes superproducciones que van a ver, aquí va una pequeña
muestra: «Arma letal 2x, «Karate Kit 3», «Cyborg», etc., etc., y la locura
llegará con el éxite, de multitudes, BATMAN.

Viernes 8, sabado 9 desde las 9'30 noche y domingo 10 desde las 3
Volvemos, como cada año, con nuestros policías cachondos para pa-

..ar una gran tarde divertida.

Loca Academia de Policía 6
Maximun Overdrive

Dos grandes estrenes en un mismo programa. •
Viernes 15, sahado 16, 9'30 noche y domingo 17 desde las 3	 •

Papa Cadillac y Terror !lama a su puerta



FELANITX

La Mare Baleneta
Una matinada d'estiu estava as-

segut davora la mar esperant que el
sol s'algas i comengas un nou dia,
quan vaig veure que dins la mar s'a-
costava cap a terra una balena. En-
cara va esscr més grossa la meva
sorpresa en reparar que aquesta ve-
nia *ram i xuclant com si un gran
dol s'hagués apoderat del seu cor.

No vaig poder més i li 'aig dc-
manar qui era i per que plorava. La
resposta no es feu esperar gaire i
em contesta d'aquesta manera:

—Jo som la mare Baleneta i feia
molts d'anys que no passava per
Mallorca, i ahir tot lo dia i la nit
passada he enrevoltat aquesta illa
que, un temps no gaire llunya era
preciosa i verge i avui quan l'he
vista no he pogut més i he romput
en plors pets molts desastres que
s'han fet. I jo me deman:

—Però no es aquesta la terra dels
loners? On són per defensar ca se-
va i treure defora l'especulació, el
ciment i l'asfalt? Que no ho veis
que estan matant l'illa gran de les
rocoses Gimn;..sies?

—Jo se que aquestes platges un
dia foren plenes de yells marins i
avui són plenes de ferns. També sé
que aquestes aigües foren netes i
cristallines i peixos de molts colors
alegraven els seus Ions i avui només
hi ha plastic i més plastic.

—No és aquest el port anomenat
de Felanitx que no fa gaire encara
era herrnõs i ple de pau i avui tot es
renou, ciment i més ciment?

—Per6 que no veis que així no po-
deu anar? Cal posar-hi remei, ai xù
és un bordell, perquè vendra un dia
que qualcú demanarà comptes d'ha-

Motzilles
=tern de

coMegil
Tota casta de com plemets
I material escolar.
Com sempre el trobareu
a la

N 1.11111
del carrer Major, 25
Tel 580160

Cronicó Felanitxer

P EN I)
per Ramon Rosselló

1549, 6 març.—Els jurats Antoni Oliver notari„-k. Obrador, Miguel Mont-
serrat j Jaume Artigues, congregats amb els consellers a l'Hospital, tracten
sobre censafs.,.(ARM Antoni Boscà B-179 f. 24)

1550.—Entraren dins la presó de Ciutat Joan Grimait per una brega,
Jaurno Pou per unes amenaces, Joan Cantallops per mal parlar, Miguel
Sureda per robar una fogassa, Antoni Sard per furt. 1551, entraren a la
prem .): Bartomeu Caldentey per «[autoria», Antoni Llodra per una besada,
Gabriel Darder per acollir furts, Guillem Morey i Pere Binimelis per fer
les guàrdies malament, Pere Adrover i Onofre Oliver per violències i tocar
a unes portes i entrar en casa d'una dona, Bartomeu Soler per robar blat,
Antoni Adrover per brega, Salvador Arbona per una bufetada, Antoni Pou
per unes besades i Miguel Adrover i Miguel Surecla per brega. (ARM Lli-
bre de la prem."))

1551.—Memorial de l'artilleria que el procurador reial té en el castell
de Felanitx: un passavolant de ferro, 2 esmerills de bronzo, 2 quintars i
mig de pólvora i pilotes. (ARM RP 2.476 f. 30)

1553.—Entraren .a la presó de Ciutat 33 felanitxers la majoria per fer
malament les guàrdies, per bregues i altres motius. El 1554 hi entraren
14 felanitxers també per les mateixes raons o altres motius diversos corn
Pere Vallcanera que el tancaren per barallar-se en el bordell, i Nicolau
Truyol per anar amb bandejais. (ARM Llibres de la Presó)

1556.—Aquest any el Rei concedi franquesa de pagar &Imes als qui
plantarien vinyes a Mallorca. Entre 1557-62 15 felanitxers denunciaren haver
plantat vinyes (petits trossos que no solen arribar a la quarterada) davant
el procurador reial del Regne per fruir de dita franquesa. El 1562 hi hagué
unes 60 denunciacions de noves plantacions, etc. (ARM RP 2.676 f. 153-
158v RP 2.678 f. 85-88v RP 2.680 f. 106 etc.)

1557-1576.—També hi hagué clenunciacions de plantar vinyes, unes 57
persones de Felanitx, davant el Bisbe i canonges per raó (lets delmcs i pri-
rnicies. (ACM 14.931 f. 52-57v)

1562, 20 març.—Des del Bisbat es concedeix Ilicencia per fer «repre-
sentacions» a Felanitx excepte la Santa Cena. (ADM Provisions 1562-64 s.f.)

20 desembre.—Des del Bisbat es comunica al Vicari de Felanitx la Ili-
cencia per representar el Nadal del Senyor dins l'església, evitant possibles
tumults i renous. (Id)

8 agost.—Pere Binimelis, guardia del Castel!, reclama al procurador
reial 27 lliures cletzudes pel seu salari. (ARM Pere Orlanclis 0-42 f. 36)

1562, 15 abril.—A instancia ciels jurats de la vila, des del Bisbat es
mana a Joan Blanc restituesqui el llibre de les almoines de Sant Salvador.
(ADM Lletres 1561-64 f. 89v)

1564, 28 juliol.—A instancia del prevere • Gabriel Palau, des ciel Bisbat
es comunica al Vicari de Felanitx el fet del batle i del saig, Bartomeu
Mirú, que li han pres una espasa. (ADM Provisions 1562-64 s.f.)

1564, 27 maig.—A instancia del notari Antoni Poquet, des del Bisbat
es mana a Gabriel Colom pagui 2 Mures i 10 sous pel salari i escriptura
c!e la fundació del benefici que posseeix, institifit per Crist:1)fol Maimó.
(ADM Lletres 1561-64 f. 244v)

1564, 27 abril.—Comparegueren personalment clavant el Rd. Sr. Visi-
tador dc Sa Majestat, Mn. Joan de Aro, vicari de Felanitx, Joan Maimó,
bade, i Antoni Oliver, notari, jurat, Lentregaren 10 sacs del regiment de
Ia vila: 2 de jurats, un de la vila altre de fora (de cada un se'n treuen 2);
un sac de mosiassaf; un cie consellers de !a Ciutat; . un de clavan; 2 de
conseller, un cle la vila l'altre de fora (ch:,.c,ada un se'n trellell 6); 2 de
taxaclors, un de la vila l'altre de fora (de cada un se'n treuen 3); un sac
d'oiclors de comptes (se'n treuen 3). L'extrocció es fa el diumengc abans
de Cinquagesma. (ARM AucIPmcia exp. V n» 88)

4 novembre.—Per disposició del Concili de Trento es fan nomenaments
de nous rectors de les parròquies. Després d'examinats els pretendents a
IL" rec!(ffia de Felanitx, és elegit i nomenat rector An toni Martorell. (ADM
Colaeions 1562-64 f. 231)

Per P. Xamena

1905

Par6quia de Felanitx, Batiaments 241, Casaments 72. Albats 49. Morts
adults 124. Total 173.

Regiss- tre Civil, Naixements 257. Casaments 106. Defuncions 202.
Publicacions. La cuyna Mallorquina, (3." Edici6), (B. Reus 1905).
Almcincique cle El Felanigense para 1905, (B. Reus).
Soi . Ana U.. de la Concepción, Novena a la SStn.a Virgen de San Sal-

vador, ( 13. Reus 1905).
Ildefons Rullan, Pyre., L'Enginyós Hid,algo D. Quixote de la Mancha

(tom I), (B. Reus, 1905).
Reglamento de la Sociedad Médiat de - S:Isidro de S'Horta (1905).
Reglamento de la Sociedad Liga de Podadores, (B. Reus 1905).
Memoria del Banco de Felanitx, (B. 	us 1 905).

ver prostituït una terra i unes
aigües en tant poc temps.

—El que no es va rompre en cinc-
mil anys, n'han bastat deu per des-
trossar-ho, i jo veig que sou inca-
paços d'aturar-vos. Crec que val la
pena demanar-vos a on anau i què
voleu? I si la resposta, com he sen-
tit dir a dos pescadors aquest mati,
vos du a la conclusió de que els res-
ponsables són els homes de l'Ajun-
tament, alçau-vos i digau prou! Bas-
ta de barbarie, no volgueu gent que
destrueix el patrimoni de tots, per-
què a n-li m'agradaria tornar pas-
sar per davant Villa gran de les Ba-
lears i veure yells marins a les plat-
ges, ocells cantant, peixos botant i
nimfes del mar que cantin dolces
cançons i que la terra s'hagi poblat
de verd.

La Mare Baleneta dona mitja vol-
ta i se'n ana mar endins. Les seves
paraules quedaren gravades amb
foc i sang dins el meu cor.

El sol comença a despuntar a l'ho-
ritzó, tot queda tenyit de vermeil, la
mar es queda quieta i només se
sentien eis plors Ilunyans de la Ma-
re Baleneta.

Un foner
Es Port, estiu 89

CEIICAN1 APRENENT per a taller
d'arlesania de 'nobles, major de

anys.
Informes, Tels. 580423 i 575703

=RIM.

SE VENDEN PISOS en Porto-Co-
lom, facilidades hasta 20 años.
Informes, Tel. 575683.



A utocares

rIRALTs
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Se puso punto final a las FES-
TES DE SANT AGUSTI con una
nota trágica. Parece que pesase cier-
to maleficio sobre los festejos, que
tras la alegría viniera el dolor, que
este mundo es un valle de lágrimas,
aunque a veces queramos olvidarlo...

El ex-jugador del C.D. FELANITX
dc veinte años de edad, en plena
flor de juventud, ANTONI ADRO-
VER RAMIS, sufrió un desdichado
accidente de tráfico perdiendo la
vida. Unas fiestas que terminaron
con esta triste noticia y que nos de-
jaron a todos con el corazón en un
puño. En paz descanse.

• En las verbenas tienes oportu-
nidad de conocer gente nueva, como
es el caso de MARY-JO MARTIN
RIAL, la «sister» del médico/ex-ju-
gador. Una chica briosa que se ex-
trañó al perder a su marido entre
tanto barullo, cosa que supongo
comprenderá el próximo aft° cuan-
do vuelva a visitarnos. Sa1ud4s cor-
diales.

• Sólo he visto de pasada algu-
nos cuadros de los que expone la
felanitxera ESPERANZA MESTRE
en la galería del «Carrer 1Major»
«CALL VERMELL». Y la verdad es
que me han impresionado, se trata
dc una veterana pintora de acusada
personalidad que siempre fue de mi
devoción.

• Tuve un sueño horrible. Las
hormigas me devoraban en la cama.
No era un maldito sueño ni una pe-
sadilla, era la realidad... ¿Se han fi-
jado últimamente el trajín que se
traen estos insectos? ¡Pues pasa que,
sabedoras de que los humanos va-
mos a desaparecer pronto de la faz
de la tierra, se están preparando
para dominarla!

• Hoy viernes día 1 de septiem-
bre hay una REUNION de los ac-
tuales componentes de «FELANITX-
RADIO» en el «BAR MERCAT»
(Ca'n Rosa) para preparar la nue-
va singladura (89-90). Todos los in-
teresados están invitados.

• ¿Conocen a un equipo de BAS-
KET llamado «MIOTS KILLERS»?
Pues son «too much».

• Tuve la oportunidad de ver
a viejos conocidos. Algunos has-

ta amigos. Entre los que destacaría
a ANDREU MANRESA (Verbena y
toros) actual director de R.N.E. de
Catalunya. Al pianista TONI PIZA
(unas vacaciones antes que volver a
USA, no a Dennver en esta ocasión,
sino al mismísimo NEW YORK,
donde va a seguir estudiandofy
vez dar lecciones). Al entrañable
COLAU BARCELO del GOB (de
comparsa con el «Coso» disftazado
de turista, pasándolo fetén* Y a

5.111.

Planta y Oficinas: Ora. Felanitx-Porto Colom, Km. 7 - Tel. 57310
Apartado Correos, 37
FELANITX (Mallorca)

NECESITAMOS:
Chofers camión

Trabajo temporal

Trabajo todo el año

Informes:
Apartado, 37.

FELANITX
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FELANITX  

LORENZO VALVERDE (cl catedi . ii-
lic)) en el... ¡lilt bon

y vol v i en d o a l as FEs -nis hiv
que rcconock.r (ILL! lian (ad() más
jugo del esperado, siciido el balance
netamente positivo en todos los Or-
derws. Si las Verbenas parecia que
iban a ser Rojas, se animaron de-
masiado el Ultimo fin de semana.
«Loquillo» y Juan Pardo lograron
interesar. Nunca se pueden hacer
pronósticos antes de tiempo.
a En la mañana del domingo

unes hijos de papd tras la jubilosa
noche del sábado fueron a «Es Tor-
rentó» a hacer sus reindivicaciones,
cosa que me parece bien, pero lo
malo es que hicieron uso del
«spray», apretando el botón con
saña y gustirrinín... Dejando las pa-
redes interiores del recinto hechas
un asco, que algunos directivos del
C.D. Felanitx al mediodía se digna-
ron limpiar. Una actitud cobarde
que Ics quita toda la razón que les
podía asistir. No se que pensarían
sobre esto algunos de sus antepa-
sados (algunos vivos, todavía) que
en un tiempo no muy lejano fue-
ron portadores de los más gloriosos
estandartes del Imperio.

• ¿Qué opinan ustedes de estos
magníficos COCHES-ORQUESTA?

• Y el domingo empieza la LIGA
en «ES TORRENTO». El C.D. FE-
LANITX se enfrentará al potente
CADE-PEGUERA. El equipo de RA-
FAEL RAMOS tiene algunas BAJAS
importantes, obligadas: R. JUAN
(sancionado), PROHENS (accidente
de tráfico), M. RIERA (lesionado de
consideración) y COMPANY (toda-
vía reponiéndose de una larga le-
sión). De todas formas el entrena-
dor felanitxer confía en la victoria.

JORDI GAVINA.

La Novillada de Feria

"
)4 ,
ta	 pic..ta

Rozando el Ileno la «Macanera»,
clue precisa de una urgente raw - -
ma, volvió a abrir sus puertas. El
ambiente era total. El «Coso», «El
Topo» y otros grupos animaron el
festejo. No faltaron ni la «Banda de
Rafel Simonet», la «Banda de Mú-
sica» local ni «Es Cavallets»... El es-
pectáculo era esplendido, festivo
coloreado.

EL PASEILLO
A falta dc rejoneador por mor de

Ia consabida peste equina, sólo hubo
un caballo en la plaza, el del agua-
cilillo... ¡Sorpresa! El espigado ca-
ballista no era otro que ¡Vargas! ex-
portera de C.D. Felanitx y Real Ma-
llorca, últimamente defendiendo los
colores del Son Sardina. Fue a re-
coger las llaves... «Dónde están las
llaves, matarile, matarile...» Pero
Ias puertas de «Toriles» están en
buenas manos.

CUATRO ERALES CON CUAJO
Los toros de la ganadería charra

de Ramón Flores tuvieron una mag-
nífica presentación. Bien encastados,
de pura raza. El tercero un magní-
fico ejemplar, tuvo una bella ago-
nía en el mismo centro de la «bom-
bonera», demostrando una bravura
y una nobleza dignas del mejor cor-
núpeta, el animal herido de muer-
te, con la sangre escapándose a bor-
botones, pugnó hasta el último há-
lito de su victá: UnoS .tbros que me-
recían mejor lídia, sin duda.

JUAN LUIS FRAILE
Hijo de ganadero, tiene echuras,

^
• •	 7	 1."1
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porte v ci;:rto clase, per() esta to-
davia IIILIV Venk Cll este JIM) Oh-
JO. No aprovechó por la izquierda
a su primer moil ico. Con la capa
estuvo siempre distanciado y con la
flámula sólo consiguió hilvanar al-
gunos lances muy sueltos. Tardó
mucho con el acero V el silencio fue
total. En su segundo (el tercero de
Ia tarde, de bonita estampa) el me-
jor de todos, consiguió agradar a
Ia parroquia, sin llegar a cuajar una
faena del todo correcta, recibió una
«voltereta» impresionante, quedando
lastimado y cojeando y después de
varios intentos con la «tizona» y la
«cruceta» consiguió hacer doblar al
noblote animal de excelente bravu-
ra. Una oreja era excesiva, pero el
generoso público le concedió dos.

Dos auténticos regalos que sólo se
dan en plazas pueblerinas.

EUGENIO PERUCHA
El chaval demostró que tiene que

enfocar su vida a otros menesteres.
Tal vez fuera el miedo, pero lo

cierto es que nunca se arrimó, y
menos echar un capotazo ni un mu-
letazo digno de ser comentado. A
su primero, tras fallar repetidamen-
te con la espada, lo despachó de
una puñalada trapera. Le hundió el
acero en el cuello, un denigrante de-
giiello... «Asesino, asesino...» era la
palabra que se coreaba en las gra-
das. Se lanzaron algunos botes,
siempre injustificados, de indigna-
ción. La verdad es que foe una
muerte grotesca.

En el que cerró plaza, que le con-
cedió muchas facilidades tampoco
supo sacarle provecho, para colmo
se pasó con el estoque hasta escu-
char un aviso. El animal se arras-
tró en una larga agonía hasta que
finalmente en estricta colaboración
poll los subalternos se le dejó listo
para las mulillas.

Resumiendo, que el festejo valió
Ia pena, al menos para ver el jol-
gorio de las gradas, escuchar la mú-
sica, ver la «Macanera» de esta gui-
sa y recrearse la vista con los mag-
níficos toros de Ramón Flores, un
regalo para los ojos de los buenos
aficionados..

MAIKEL.

TRASPASO BAR en calle Quatre
Cantons, 12, con sala de billares.
Informes, Tel. 582453.

VENDO PISO EN FELANITX, 3 ha-
bitaciones, sala comedor, ban() y
aseo, cocina amueblada. Dispone
de telefono y porIero automatko.
Informes, Tel. 583440.

- -----
SE NECESITA PERSONA para cui-

dar niños, de lunes a viernes, sólo
mañanas.
Informes en esta Administración.

SE VENDEN APARTAMENTOS en
Urbanización La Punta de Porto-
Colom. Facilidades.
Infoi-mes, Tel: 575683.

PORTO-COLOM VENDO CASA dos
plantas, parte Iglesia.
Informes, Tel. 575040.



FELANITX

Antcmcbilierne

Ix Pujada a Sant Salvador
Juan Tomás, ganó con s eimua 11 Turbo

AIMINNOW11,00:10- 	

FUTBOL

«Trofeu Ciutat de Felacitx»

El Felanitx se impuso con claridad
al Orellana por 13-01

Sol de justicia en «Es Torrentó».
Buena entrada y gran ambiente, es-
pecialmente por parte de la colo-
nia visitante.

FELANITX: Otero, Galmés, Adro-
ver, Sagrera, Llu11, Barceló, Juli, Ma-
tías, Mut, Pont v Vaciell (Luciano,
Parera, Fontanet, Gallardo, Javi, Fe-
lipe y Juan).

ORELLANA: De la Flor, Miguel,
Bolivar, Ferrando, Rebollo, Paredes,
Candi, Herrero, Rena, Paquito y Va-
lades (Tofo, Juan Carlos, Aries y
Perico).

ARBITRO: Carrió Mas. Tarjetas
;amarillas a Candi, Bolivar, Sagrera,
Pont, Paquito, Juli y Juan Carlos.

GOLES: 1-0, min. 52, Mut. 2 .-0,
min. 65, Vadell marca de cabeza. 3-0,
min. 74; Llu11.

UNA 1. a PARTE DE TANTEO
Prometían poco los primeros 45

m. Los defensas y centrocampistas
se imponían con claridad a los de-
lanteros. Algunas jugadas aisladas a
balón parado, llevaban el peligro a
Ia meta contraria. Relativo peligro
cuando los porteros De la Flor y
Otero (que demostró estar en óp-
tima forma) sabían atrapar por alto
todas las pelotás que llegaban a sus
aledaños, y, en las contadas ocasio-
nes en que ganaron los delanteros
la partida, los remates salieron des-
viados del marco.
UN GOLAZO DE MUT A LO PELE

Tras el descanso el Selanitx salió
más decidido a resolver. Matías, al
que a penas se le había visto la pri-
mera mitad, realizó una bob-WA- in-
cursión en el área forastera, dispa-
r6 por bajo y el balón se estrelló
en la cepa del poste. Era un serio
aviso. Poco después un defensor vi-
sitante quiso sacar un balón de la
defensa en plan fardón y... ¡craso
error!, se le escapó de los pies y
Mut que no perdona (nunca hagas
caricias a un león) lo picó por alto,
tras escribir una extraña parábola
se dirigió a la portería y De la Flor,

Dir que tothom corre no deixa
ser una cosa poc original encara
que ho digui el cap de l'estat de la
nació més poderosa del món, que
no sé si es aquest el nostre cas. Sí,
així de clar. Per), a vegades,
de qui diu les bajanades perquI!
aquestes ho siguin o no. El cas
d'empaitar al personal no se'ns posa
gens facil als qui anam pel món
amb més esment a quZ.! ens petrailt
que a pegar. Tot això per fer-vos
avinent les meves noces de plata.
Home!, es que això no passa cada
dia, i crec que qualque cosa s'ha de
fer, perquè la televisió dc l'Estat
parla quan les fan els caporals eF-
tatals i nosaltres no serem menys.

Parlar-vos del xarau, r i a li c s,
amics, abraçades, petons 	 també

el carcenbero extremeño, lo detuvo
ya dentro, quedando liado en las re-
des ante el asombro de todo el pú-
blico.

Ahí se abrió la puerta del triunfo
felanitxer.

Los visitantes quedaron aplatana-
dos y tras un rápido saque de ban-
da la toca Matías con rapidez y Va-
dell moviendo bien el cuello, de per-
fecto cabezazo, desvía a la red, mar-
cando el segundo gol. El Orellana
sacó fuerzas de sus flaquezas, pero
pese a su dominio mas bien teóri-
co que práctico no podía sorpren-
der a la defensa local. Y para col-
mo, una jugada bien hilvanada de
toda la delantera del equipo que di-
rige RaTos se resolvió con un dis-
paro de la frontal del area de Llull
que se coló como un obús. Excelen-
te rúbrica para un gran segundo
tiempo del..Felanitx. Los cambios ha-
bían hecho mella en ambos conjun-
tos y fue el Orellana quien pudo
marcar en dos ocasiones, una de
ellas clarísimas, pero el delantero
visitante lanzó fuera, cuando se can-
taba el gol del honor... Gallardo,
que tiene sitio en el once inicial,
protagonizó otra jugada -que pudo
aumentar la cuenta del equipo me-
rengue... Al final el resultado no
ofrecía dudas.

LOS ENTRENADORES
MANOLO GARCIA

«El primer gol fue decisivo. Un
fallo defensivo en el momento me-
nos oportuno, siempre habíamos te-
nido el partido controlado».

RAFAEL RAMOS
«Creo que hemos jugado bien. En

Ia 1." parte salimos a tantear al ri-
val, que desconocíamos totalmente,
aunque ya fuimos superiores, pero
en la 2.a supimos imponernos con
autoridad, creo que hay mimbres
para conseguir una buena clasifica-
ción esta temporada».

MAIKEL.

seria poc original. Però parlar d'a-
quella Mallorca d'ara fa vint-i-cinc
anys, abo) no se que seria, pet-6 sí
cm fa goig.

Arribava la primavera. Els diu-
menus agafàvem la motocicleta i
cametes, valgui'm Déu!, recorríem,
una colla d'amics, les cales de lle-
vant i mit jorn. Petites i solitaries,
de sorra blanca que pareixia que ba-
ilava sota l'aigua plena de Ilum.
Dels pins ens arribaven els xiscles
de les xigales que es perdia entre
els plopejos que pegava l'aigua con-
tra les rogues i la sorra dc la pe-
tita cala. A moltes d'aquestes cales
ens hi havíem d'acostar per camins
de ferradura. Les mates i estepes
ens refregaven les cames, ens per-
fumaven pet bany que alla ens ha-

El Renault 11 Turbo de Juan To-
mas fue el ganador, como era de
esperar de la IX Pujada a San Sal-
vador, tercera prueba de la tempo-
rada del Campeonato de Baleares de
niontaña. Antonio Grau, con su
March-Toyota, fue quien entró en
primera posición, pero al no pun-
tuar ni los Fórmulas ni los grupos I,
la victoria final correspondió al pi-
loto de la Red Renault, que se
mostró menos espectacular de lo
que en el es habitual, aunque, eso
si, tremendamente efectivo.

Tomas, que en los entrenamien-
tos del •sátfadO' se ía'bíã mostrado
muy cauto, marcando el tercer tiem-
po por detrás de Payeras y Ortega,
fue uno de los dos únicos pilotos de
Ia Red Renault presentes en la prue-
ba, toda vez que el resto de repre-
sentantes de la escudería estuvo au-
sente por problemas que tienen al
parecer con la marca del rombo.

A la ausencia de pilotos tan com-
petitivos como Piña o los hermanos
Pizá, todos ellos de la Red Renault,
se añadió el sábado la de Rosselló,
que en los entrenos, al tener proble-
mas de gasolina, se salió de una cur-
va y rompió la dirección de su Ford
Escort XR-3i.

La carrera . sólo a una manga se
abrió con los rápidos vehículos de
promoción con su jóvenes pilotos a
bordo, siendo el más rápido, tanto
en los entrenos como en la prueba,
el Peugeot 205 Rallye de Pedro Ro-
sique, seguido a tan solo dos se-
gundos por 'dim 205, el de Antonio
Mayol.

En el grupo N, el más numeroso
en participación, el triunfo corres-
pondió al pobler Pedro Payeras, con
su R-5 GT Turbo. El piloto de Sa
Pobla subió al límite de sus posibili-
dades, pero fue seguido muy de cer-
ca por el Peugeot 205 GTI de Ono-
fre Alba.

via preparat alguna deessa encesa
d'amors maternals. Uns anys que
vists a la llunyania brillen, si be en
Ia foscor del pas del temps encara
duen la força dels estels de les cia-
res nits de pleniluni. Una primave-
ra no va esser com les altres. Ens
vam casar. D'això ara fa vint-i-cinc
anys. I aquells estius no foren més.
Vaig comprar dues canyes de pes-
car. Anàvem pels penyals vora Ics
cales d'antany on rèiem unes colles
d'amics i de qui els nostres majors
deien que no tenien res dins el cap.
Ara trèiem donzelles, tords, vaques,

cl'aquesta mar que des de la Hu-
nvania ens mostrava les dents, ale-
gra, com qui t'estima sense voler-
ne fer crida. Parlar de les nostres
pescacles pareixeria fanfarroneria.
Dinavem i clormitavem les hores  ca-
lentes sota els pins i les savines d'a-
quella costa solitaria perquè així la
cercaven i ho era. Això era el jo-
liol de ... L'abril següent ja yam
esser tres a la família. I és feien
tncs hostals i es feia l'autopista a
l'aeroport, i s'eixamplava el port de
Ciutat de Mallorques, i es feien ales

Vicente Saboter

En el poco concurrido grupo A el
claro vencedor !Lie Juan Tomas, sin
nadie que le hiciera un mínimo de
sombra.

El grupo I se resolvió en favor de
J. Arroyo con su «monstruoso» 124
motor 2000, quedando segundo J. Vi-
dal con R-5 TS.

Finalmente en Fórmulas el vence-
dor fue Antonio Grau, con Toyoya
March, ganador también de la prue-
ba al aprovechar un fallo en la sa-
lida de Helmut Kalenborn, al que
se le saltó una marcha, y la rotura
de la caja de cambios de su herma-
no—Gabriel.

Digamos para finalizar, que la
prueba fue presenciada por un gran
número de espectadores, muchos de
los cuales «empalmaron» la verbena
del sábado con esta prueba automo
vilista. En el aspecto negativo, la
pelea en la que dos espectadores se
enzarzaron en mitad de una curva,
con el peligro que pudo suponer
para el público y para los propios
vehículos participantes, aunque afor-
tunadamente no pasó nada.

CLASIFICACION
Turismos

1.—J. Tomas (R-11 Turbo), con
3.50.11.

2.—P. Payeras (R-5 GT Turbo),
con 4.00.54.

3.-6. Alba (205 GTI), con 4.04.41.
Promoción

1.—P. Rosique (205 Rallye), con
4.22.19.

2.—A Mayol (205 Rallye), con
4.24.59.
Grufio I

1.—A. Arroyo (124 - 2000), con
4.28.74.

2.—J. Vidal (R-5 TS), con 4.32.07.
Grupo E

1.—A. Grau (March - Toyota), con
3.44.11.

2.—H. Kalenborn (Maco Volkswa-
gen), con 3.50.26.

(De «El Dia Hi»)

hotels, i es feien urbanitzacions, i
D'aquelles cales amb camí de ca-

bra, no en queda quasi cap. Ara te-
nen més o menys camí o són tan-
cades. Pins vora les aigües tranquil-
les, sota les ombres dels quals no-
més siguin testimoni dels amors les
xigalcs i les caderneres, ja no en
queden. Aigi.ies que plenes d'aromes
d'algues d'altres mars us tornin la
frescor i la tendresa fuita sota el
sol estiuenc, ja no en queden. El
silenci de les cales on només se sen-
tia el palmoteig d'aigua i de sorra,
on la rialla fresca de les jovença-
nes, era una flauta més que s'afe-
gia a l'orquestra, ja no en queden.

En les meves corregudes, per això
d'esser caçador, vaig trobar no fa
gaire un gran pi, damunt un pujol,
lluny de la mar, per?) la veuen; no
Ia senten, per (Von percebeixo els
seus batecs, perqu qui l'ha escol-
tada bé una vegada mai l'oblida.
Dories he, sota l'ombra d'aquest pi
fer-hi la - migdiada, la migdiada de
les noces de plata, sera molt bo.

G. J.

Gloses d'estiu

Les noces de plata
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CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACION

FRANCISCO MANRESA, S.A.
Concesionario RENAULT

FELANITX • CALONGE
Tels. 581984-85 y 657393

Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente las 24 horas

C. Sa Llana, 15- 'rel. 580448 y I'. Volta, 167- Te1.581144 FELANITX
C. Port de Palos, 23 Tel. 575740 PORTO-COLOM

Consulta de GINECOLOGIA
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 cila).

FELANITX

Coins a la Sala
ELS SANTS BARONS (I BARONA)
NO i IAN ENT•s TAN soLi QUÈ
ÉS UN 1.117NTAMENT, AIXINIA-
TEtx ELS AGBADA GASTAR ELS
DINERS DEL POBLE ANIB DINARS

I deim que no han entes que es
un Ajuntament perque moltissimes
vegades hi ha estaments públics
que conviden a l'Ajuntament a ac-
tes públics i no ens avisen de que
ens han convidats. És a dir, pels
dos batles de Felanitx i pels deu
votadors de capadeta, tot va al ma-
teix caramuil, l'Ajuntament de Fe-
lanitx són ells, confonen el coman-
dar, que són ells qui comanden,
amb l'Ajuntament que Cs una insti-
tuck) pública on hi ha representada
tota la població de Felanitx,

mitjançant els Regidors de
cada grup politic, a això ho saben
els infants de set anys.

I perquè deim això? senziilament
perque aquestes festes, el Batle de
Felanitx ens ha convidat a assistir
a tres actes Públics, aquests són:
I) A inaugurar les exposicions del
Centre Cultural i de Sa Nostra, una
entitat particular, sabem de dues
entitats particulars a qui l'Ajunta-
ment de Felanitx discrimina quan
no posa al programa la seva progra-
mació. 2) Al Convent cle Sant Agus-
tí a Completes i a la processó amb
Ia reliquia del Sant. Ja hem expli-
cat diverses vegades que l'Ajunta-
ment hi te poques feines dins les
Esglésies i no sabem que tengui
competencies per convidar ningn a
anar a les processons. 3) Al Con-
vent de Sant Agustí, missa concele-
brada. El mateix que hem clit
abans i que hem dit tantes Vegacies,
sembla que l'Ajuntament de Fela-
nitx, vulgui esser l'Ajuntament de
l'Església Catòlica i toquen saber
ambdós estaments que l'Ajunta-
ment no ha de ser confessional.
Aquests tres actes sún cis únics que
ens han convidat a anar, tot i que
es va inaugurar el Local de la Ter-
cera Eclat a Portocolom i es va con-
victor a l'Ajuntament, el Batle no
ens ha fet arribar el convit, el ma-
teix hem de dir dels actes celebrats
a Portocolom aquesta setmana. Ja

HEM TOCAT FONS

Darrerament he llegit al seu set-
manari una serie de cartes al direc-
tor que sembla que hem perdut el
conill.

L'altre dia, un tal Andreu, troba-
va que en aquesta publicació hi ha-
via alguna xafardera, quan jo trob
que n'hi falten més. Com se pot in-
formar si no n'hi ha? També deia
que a l'Ajuntament n'hi havia mol-
tes, quan la veritat Cs que n'hi ha
també poques. Fan i callen, per des-
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ho varem dir fa temps, si ens voleu
convidar a algún acte, no ho digueu
al Batle, digau-mos-ho a nosaltres
que el Batle en sap molt d'amagar
papers i tancar calaixos, tot i que
té les portes obertes a tothom.

alla on arriba la convidada va
ser per anar a tudar els diners del
pubic al Club Robinson de Cala Se-
rena. Ens varen convidar a dinar a
l'esmentat Club amb ells, els que
tenen uns uils grossos amb aquesta
entitat, que té previst privatitzar la
Platja amb el consentiment del
Batle i regidors del PP (no de l'A-
juntament) i moltes més delicade-
ses que ara no es hora d'explicar.
Ens varen convidar a dinar amb
ells, els mateixos que fa quinze dies
ens acusaren de terroristes, cis ma-
teixos que aprofiten qualsevol oca-
sic') per insultar-nos, cis mateixos
que no ens cieixen aclarir les coses,
els mateixos que ens difamen i els
mateixos que ens conviden a anar
a una missa concelebrada. Hi ha
algú racional que pugui suportar
tanta barra! Nomes us demanam
que ens faceu arribar els escrits
que van a nom de l'Ajuntament,
per3 la nostra decencia ens obliga

rebutjar el convit per hipócrita i
el que ja no té nom, Os que Cosme
Oliver (batle de Felanitx) enviz'ts«fe-
licitats» al nostre portaveu pel seu
Sant. Però de falcetats i nyeu-nyeus
en parlarem un altre cija.

gracia.
Un altre senyor deia (la setmana

passada) que s'havia enfadat molt
amb En Toni de «Sa Sínia., tot per
voler-sen dur un allot petit a so-
par...! I que trobau que esta be
això? Supbs que En Toni va en-
cendre una cigarreta per ilevar-se
els nervis de damunt.

Un altre discutia sa façana des
«Bar Mercantil.... Tan malament
esta?

Crec que hem tocat fons. La gent
de cada dia diu més dois, mentre
que els problemes greus, drogues,
seguretat ciutadana, etc., passen
per alt. No trob estrany que el se-
flyer Cosme i companyia comanclin
a La Sala. No hi ha una oposició
seriosa, només se fan chistes i res
més.

Crec que el nostre poble (i (leis
orellaners) esta de viatge. Ben arre-
glat, amb una paraula.

L. Durrell

ELS FEMS

Sr. Director:
A ca nostra, arreglarem una pa-

ret del corral i ferem dos mitjos
sacs d'escombraries, a la nit ho tre-
guerem juntamcnt amb una bossa
de ferns i al mati els serveis' de re
collida de ferns nomes havia retirat
Ia bossa de ferns. Deixarem els dos
mitjos sacs a defora esperant que
el dia següent les se'n durien. Els
sacs romangueren nou dies a la se-
rena, cada dia només recollien els
{ems, fins que en arribar les festes
varem decidir dur-los a tirar a un

abocador. Partirem de cap a rabo-
cador i quan procediem a baixar el
primer sac, passa una (Iona que ens
va demanar si sabiem ilegir i ens
va assenyalar un Fetal que cicia:
.prohibido tirar escombros». Aga-
farem els atepins i les escombra-
ries i anarem a un altre abocador,
un deis molts que hi ha d'aquests
incontrolats i finalment ens varem
poder alliberar dc tant penosa car-
rega.

Ara entenem perquè les voreres
dels camins són abocadors, tot per-
que tenim un servei de recollida de
ferns i no d'escombraries i en veu-
re una bossa deuen tenir un aparell
que detecta si hi ha pelts de patata
o un tros de referit.

Només volem demanar a l'Ajun-
tament que posin un servei de re-
collida eficient.

Gracies per deixar-nos un espai
de les vostres pagines.

B.M.

EXTRAVIADO GATO GRIS ojos
dorados. Día 13 en zona Cala
Marçal-Cala Brafi. Collar verde.
Informes, Tel. 576052 (de 17 a
20 h.).

SE VENDE SOLAR en Urbanización
La Fe. 1.000 m. cuadrados.
Informes, Tel. 575171.

N'ENC SANGLAS 400 PNI-I
Inf.: Bar:Club Muffle. 'rel. 575610
Portoeolom




