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Wilms fau aprovat pressupats2
p2r a 'RM. Pala Tag maim=

i/74	 ii6E-3 VIA 11%.iri

Dilluns a vespre hi hagué sessió
plenaria a l'Ajuntament, especial-
ment convocada per aprovar el pres-
supost municipal per enguany.

Enceta el terna el Regidor Delegat
d'Hisenda Antoni Grimalt, fent una
exposició de les diferents partides
que l'integren i imputant tot seguit
el seu muntant exagerat, al Capitol
d'Inversions, que puja uns 800 mi-
lions de pessetes.

Percentualment, un 58% corres-
pon a inversions, un 15% a despe-
ses de personal i un 18% a compra
de bens i serveis. -

Toni Grimalt, amb referencia a la
provisió de fons per a aquestes in-
versions, destacà el fet de que
aquests doblers no s'hauran de bes-
treure d'un cop i tot d'una, ja que
Ia majoria dc les realitzacions pre-
vistes son de tramitació lenta i, per
altra banda, es preveuen majors in-
gressos per diferents conceptes, en-
tre els quals, el de la revisió del ca-
dastre que sera del to del 300%
(dins l'any que ve). També es re-
ferí a unes fortes transferències de
capital procedents d'altres organis-
mes i a un prèstec de 478 milions
que se suhscrittrà i que suposara una
carrega anual de 180 milions de pes-
setes.

En el tern d'intervencions de l'o-
posició, Paco Garcia critica el que
no hi hagués cap partida destinada
a instaltacions esportives al Port.
Tomeu Obrador denuncià el procedi-
ment i la demora en l'elaboració del
pressupost, —segons ell hauria ha-
gut d'anar a plenaria abans de l'oc-
tubre passat—, el qualifica d'invia-
blei s'interessa per la situació del
cobrament en executiva de l'any
passat, així com per la liquidació
del pressupost de l'any passat que
toca estar inclosa en el d'enguany.
Paco Algaba, que també qualifica el
pressupost d'inviable féu algunes
inquisicions entorn a un possible
augment de sou del Batle i Regi-
dors.

El debat s'allarga durant una ho-
ra i mitja i Antoni Grimait anà con-
testant totes les consultes formula-
des i al final féu algunes considera-
cions arran de l'ambiciosa perspec-
tiva contemplada en el pressupost,
justificada per unes realitzacions
imprescindibles que havien estat
fins ara ajornades d'una manera es-
candalosa. Digué que era conscient
de que no es podia dur tot a terme,
però que permetria l'inici d'unes ac-
cions de tot punt necessaries.

Val a dir que la defensa que feu

del document —apart la lògica dis-
paritat de criteris que pugui susci-
tar— fou una demostració correc-
tíssima de dialèctica com mai no ha-
víem pogut escoltar dins el nostre
consistori.

Vos oferim pel últim algunes da-
des concretes sobre el pressupost:

Estat d'Ingressos
Tmpostos directes 	 169.053.321
Impostos indirectes 	 30.000.000
Taxes, preus públics,

contribucions especials 149.594.277
Transferències corrents

(d'altres `organismes) 134.553.740
Ingressos patrimonials 38.300.000
Transferències de capital 381.312.332
Passiusfinancers

(Prèstec) 	 477.932.833
Estat de despeses
Per personal 	 217.115.245
En bens iServeis 	 253.135.000
Financeres 	 50.000.000
Transferències corrents 	 53.049.875
Inversions reals 	 802.641.219
Passius financers 	 4.804.164

Posat a votació el projecte de
pressupost s'aprova amb els vots fa-
vorables del PP i amb els contraris
de l'oposició.

L'etapa Reim del XXV
Ciotti) CicIsta
Mallorca finalitià a
Sant Saimigr

El temps deslluí i dificulta diven-
dres passat la cinquena etapa del
Cinturó Ciclista a Mallorca —l'eta-
pa Reina— que tenia la meta al san-
tuari de Sant Salvador i que dona
l'oportunitat de que els esportistes
passassin dues vegades per la nostra
població. La pluja, el vent i en al-
guns moments el calabruix foren els
obstacles eventuals que eduriren
l'etapa mês llarga d'aquesta prova
ciclista —150 km.— i que s'inicià
amb el concurs de 112 participants.

El guanyador de l'etapa fou el ci-
clista Kaspar Ozers de l'equip so-
viètic Contract, equip que queda
classificat en primer Hoc j al qual
pertany el guanyador absolut del
Cinturó Eugueni Zagrebelny. Només
el títol de Muntanya —aconseguit
per Mario Gómez— se'ls escapa als
ucrarrians ; que coparen absoluta-

L'intent de regulació ocupacional
que pot afectar a tretze treballadors
del Celler Cooperatiu, ha estat el de-
tonant que ha fet passar al primer
pla de l'actualitat local la crisi de la
«Bodega». Una crisi, per altra part,
pressentida des de feia temps i que
es conseqüència d'una gestió des-
afortunada per part de succesives
juntes rectores, així com d'una acti-
tud de desencant i passitivitat d'un
gran sector del cos social de l'enti-
tat. Obviament aquest progressiu
desencís i desinterés del socis es
conseqüència de la circumstancia
que hem apuntat com a motiu pri-
mer d'aquest procés de degradació
del Celler.

Es parla d'un dèficit de 128
lions de pessetes, quantitat que no
sabem ben be si respon a la realitat
absoluta, ja que sembla que des de
ta tres anys no s'ha presentat el ba-
lanç. Per altra banda —segons ma-
nifestació d'alguns socis— es desco
neix l'auditoria duita a terme per la
Conselleria d'Agricultura.

Pel que fa a l'endeutament de la
Cooperativa, hi ha una hipoteca
subscrita per lá Junta anterior, so-
bre la totalitat del seu patrimoni,
amb «La Caixa», de 27milions de pes-
setes, si be es parla —tot i que no

o hem pe■gUi confirmar— d'altres
dentes i obligacions. A aquest passiu
s'hi ha d'afegir tot el que el Celler
deu als seus socis.

També sembla que s'ha demorat
el pagament de quotes i prestacions
socials a la Seguretat Social.

La qüestió de l'acomiadament de
personal, ha provocat la lògica reac-
ció per part dels treballadors —una
plantilla que sempre havia respost
molt 136 i que àdhuc havia renun-
ciat alguna vegada al cobrament de
beneficis per tal de no ofegar la coo-
perativa— els quals s'han negat a
negociar aquest extrem, al temps
que exigeixen una informació sobre
restat econòmic de l'empresa.

Malgrat tot, el clima que es res-
pira en un sector de socis inquiets
pels esdeveniments i pel futur de la
Cooperativa, sembla que no es de
crispació, però sí de fonda preocu-
pació. En aquest sentit sembla que

ment la resta de premis.
Al cim de Sant Salvador, el nos-

tre paisà Andreu Riera, Delegat
d'Esports del Consell Insular de Ma-
llorca, organisme patrocinador de la
prova, i el Batle de Felanitx, Cosme
Oliver, feren entrega dels títols cor-
responents de l'etapa a llurs gua-
nyadors.

hi ha hagut consultes a la Delegació
de Treball i d'altres estaments per
tal d'estudiar la situació i coordinar
les possibles solucions.

Tant de b5 que aquest malencert
del Celler Cooperatiu no sia —com
ha volgut apuntar qualcú— un pro-
cés de degradació irreversible i que
es pugui trobar, quan més aviat mi-
llor, una solució.

Posats en contacte amb el Presi-
dent Francesc Antich, alhora que
ens confirma alguns details que ofe-
rim, tais com la hipoteca feta per la
Junta anterior, l'intent de regulació
ocupacional i la demora de paga-
ments a la Seguretat Social, ens ma-
•nifesta que aquest clima que s'ha
creat es fruit d'una maniobra ini-
ciada per un sector de socis per tal
de desanimar els altres. Segons ell,
són els socis que no cuiden la vinya
o que han optat per arrencar-la i
ara vetllen la possible desfeta de la
«Bodega» per poder cobrar la part
que els tocaria en la liquidació patri-
monial. Tamb4 ens manifesta que
l'auditoria, en contra dels seus de-
sitjos, i d'acord amb el criteri de la
majoria dels que integren la Junta
Rectora, no s'ha donat a conèixer a
l'assemblea perquè s'ha preferit po-
sar en marxa abans les mesures cor-
rectives Que aconsella la mateixa,
entre elles precisament la reducció
de personal.

Mostra bibliogràfica
I presented() d'un Pibre
de Joan Mainuj

Avui horabaixa, a les 7, a la Casa
Municipal de Cultura i amb motiu
de la Festa del Llibre, la Llar de la
Tercera Edat i el Centre Cultural de
Felanitx tenen previst un acte de
caire literari que consistirà en la
presentació del llibre de poemes «El
bell esguard» del nostre amic i col-
laborador Joan Maimó i en la Mau-
guració d'una mostra bibliogràfica
referida a Felanitx.

Presentara el II ibre Pere Estelrich
i el nostre paisà el pianista Miguel
Vicens, interpretara dues peces ori-
ginals al piano, «Concert de Galat-
z6», i «Castell de Santueri».

La mostra constara de dues
seccions, una de manuscrits i l'al-
tra de llibres relacionats amb Fela-
nitx. Tot el material que s'exposa
pertany a arxius locals.

L'exposició romandrà oberta fins
dia 7 de maig i podrà ser visitada de
18 a 21 h. els dies feiners i d'l 1 a
13 i de 18 a 21 h. els diumenges.
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Semestral: 1.625 ptes.
Semestral a fora: 1.775 ¡'tes.

SANTORAL

Diu. 29 Sta. Catalina de Sena
Dill. 30 St. Pius V
Dim. 1 St. ,JOC) Ohrer
Dim. 2 St. Ata nasi
Dij. 3 St. F ( ll') ap.
Div. 4 St. Porfiri
Dis. 5 St. Angel intr.

LLUNA
Quart creixent (lia 1

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma: Dies feiners,
a les 6,45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 i 18 h. Diumenges I fes-
tius, a les 13, 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 feineis, a
les 12,30 1 19 h. Diumenges
festius, a les 20,30 h.

Felanitx - Portocolom: Dies
feiners, a les 7,9, 14,15 i 17 h. Diu-
menges i festius, a les 7, 9,
12,30 117 h.

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7'30, 9'30, 14,45 i 17'30
h. Diumenges i Festius, a les
7'30, 9'30, 13 i 18'15 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 	 Cale 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 Merest Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN
Dissabte
D itunenge:
Dill uns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

Jaume Rotger
Amparo Truebe
Cat. Ticoulat
Francesc Phis
Gayà-Melis
Miquel-Nadal
Jaurne Rotger

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines I Policia
580051, 580080 1 580365
Sólo urgencias 582200
Ftmerttria Felanitx

580448-581144
Ambulttncles

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Gultrdia Civil 	 520090
Bombers 	 581717
Servei de Grua, Tel, 581145

'')"mrliuo r;eianitxmass Notogsu

ASAMBLEA EXTRAOMMA
La Junta Directiva del Club Deportivo Felanitx, anuncia clue el

próximo dia 4 de mayo —viernes—, e celebrara la Asamblea extra-
ordinaria para elegir nuevo Presidente.

Hay una lista de socios a la disposición de quien pudiera con-
sultarla en el Bar Cristal y en el Circulo Recreativo.

Se encarece la asistencia de todos los socios.

iltutica Porto Colom
NECESITAMOS MARINERO PARA TRABAJAR EN LA DARSENA

DEPORTIVA DE PORTO COLOM.

Interesados llamar al telefono 575658 (tardes de 5 a 7).

Damià Ilicotau Bordoy
De Son Maim()

va morir a Felanitx, el dia 20 d'abril de MO, a l'edat de 79 anys,
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció A postôlica

Al eel sia

Ii seva esposa Francisca Adrover Barceló; fills Gabriel i Joan; filles politiques Niagdalena
NIesquida i Margalida Barceló; néts, Francisca, Francisca, Janine i Cosine; germans, germans
politics, nebots eosins i els Aires parents, vos demanen que encomaneu la seva anima a Déu.

Casa mortuòria: C. Serra!, 13

Ontònia Espigas Sagrera
Vda. de Pere Canet

mori a Felanitx, el dia 22 d'abril de 1990, a l'edat de 87 anys
kavent rebut els stints Sagraments i la Benedieció

Al eel sia

La seva germana Maria; fillola Maria Bared() Sagrera; nebots i els altres parents, VOS

demanen que encomaneu la seva anima a Déu.

Casa mortuòria: C. Son Morei, 7

1
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Ajuntament

ANUNCI
El diumenge dia 6 de maig (le 9

a 13 hores, a l'Ajuntament es rebran
sollicitucls per a l'expeclició i renova-
ci6 del Document Nacional d'Iclen-
titat.

El dia 16 de maig es posaran les
ditades.

Felanitx, 24 d'abril cle 1990.

PLENARIA DE DIA 7-2-90
Prengué possessori del carrec el

nou regidor Antoni Grimait Mas.
Es dona compte de la cessació

Pere J. Bade Garcias com a regidor
per haver estat proposat per al car-
rec de Jutge de Pau i de la designa-
ció de Bartomeu Cerda Rigo per
ocupar els càrrecs vacants.

S'acorda sollicitar l'autorització
corresponent a la Demarcació de
Costes de Balears, per a la conces-
sió cle les installadons temporals de
platges. I s'acorda el Plec de Con-
dicions que haura de regir aquestes
concessions.

S'aprova el projecte de Distribu-
ció de Xarxes d'aigua potable i sa-
nejament de la part de Sa Capella.

Se ratifica l'acord de la Comissió
de Govern per a la inclusió d'obres
en el Pla Plurianual d'Infraestruc-
tura Hidràulica.

S'aprova l'Oferta d'Ocupació Pú-
blica per a l'any 1990.

^ 	 .11.1,11:113C...115

S'aprova l'Ordenança Municipal
Reguladora (lc la construcció en el
Terme Municipal durant la tempo-
rada estiuenca.

S'aprova un conveni amb IBASAN
per a la construcció, conservació,
explotació i finançament d'estacions
depuradores a Portocolom.

S'aprova la modificació de la plan-
tilla per l'any present.

AUTOLAVADO FELANITX precisa
empleado taller.
Inf.: T el. 583385

VENDO LANCHA de 4,99 m. eslora,
con motor fueraborda «Yamaha»
de 75 H.P. Precio, 1.000.000.
Informes, Tel. 833803.

NECESITA COCINEROS Y AYU-
DANTES COCINA. INUTIL SIN
REFERENCIAS.
INFORMES, TEL. 658033
Informes, Tel. 658033 (Srta. Lupe)
Informes, Tel. 657467

=1111111.- iN1-10/•■•••■■•■•■•••• 	̂



Análisis Clínicos
POLICLINICA LLEVANT

VIA ARNESTO MESTRE, 36
■•••■■

Tel. 58 22 33
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Anuncio a los socios de la Bodega Cooperativa
Ante la falta de información por parte del Consejo Rector res-

pecto a los últimos hechos acaecidos en la Bodega cooperativa,
se invita a los señores socios a la reunión que tendrá lugar en los
locales de la Casa de Cultura de Felanitx, el próximo miércoles,
dia 2 de Mayo a las 2L'30 h., a fin de estudiar las acciones oportu-
nas a llevar a cabo.

UN GRUPO DE SOCIOS                

Vehículos de ocasión      

FIAT UNO 45 S 5P
FIAT UNO 70 SL 5 P
CITROEN FURGONETA C-15 E

OPEL KADETT 1.3S 5P

OPEL MANTA 2.01

PEUGEOT 205 XR

RENAULT 5 GTL 3P

RENAULT 5 TL

RENAULT 18 GTD

VOLKSWAGEN POLO COUPE 1.3

PM-AH
PM-AJ
PM-AH

PM-X

PM-AJ

PM-AK
PM-AD
PM-Y

PM-Z •

PM-AU      

Concesionario Oficial                   

AUTOS MARTORELL, S. .ì_
Carrer del Socors,6. Tel 58 13 48. Felanitx. 	 .(i,„,,,       

Agraiment
La família RamOn-Oliver

Can Sobera, clavant les nom-
broses manifestacions de con-
dolencia rebudes amb motiu
cie la mort de Maria Oliver So-
ler i en la impossibilitat
correspondre-les a totes perso-
nalment, ho vol fer a través
d'aquesta nota.

Molt agraits a tothom.

.....aerz't en Felipe Martin Alvaro, el
:uai sabemos posee una carpeta re-
pieta cle proyectos que, sin duda
propiciara el incremento de socios
V consecuentemente clara impulso a
Ia asociación, pues no hay duda de
que la buena marcha de la Casa de
Extremadura depende del grado dc
apoyo que le proporcionen los extre-
meños y simpatizantes. 

FELANITX            

Avantatge de Ilavers

«11 EM, ME M... »

a Ramón Turmeda i Antoni Roca
i en testunoni d'amistal

Si a Felanitx cicim «mem» i escrivim «mciam», si deim «aigo» i re-
tolam com «aigo» al carrer pertinent, permeteu afegir al vostre «Menem»
(FELANITX - 17/3/90) una veritat vista de més prop. Aix?) vol esser el
meu «Mem, mem ...» que quasi sona igual (però no ho es), rnalgrat la
secció «Terra lluenta» be pot esser perqu;..! «Argentina» ye d'argent i (per
ara) no es tan lluenta com un temps. I entrem amo ametles, mai amb
prunes.

Els argentins que votaren En Menem tal volta esperaven miracles,
però els qui no el votaren (jo entre ells, que aquí ni a Espanya mai he
vot at pel que ha guanyat), pensavem que el desastre era segur si En
Menem guanvava les eleccions ciel 14 de maig de 1989. Oui segurament
esperava un miracle era N'Alfonsin, que no tenia més idees clares que les
d'esser l'angel venjador dels terroristes. Altres argentins (o els matei-
xos d'avui) creien en el miracle cl'Alfonsin quan assumi la presiciCncia el
10 de desembre de 1983, i fugi d'ella sis mesos abans d'acabar la tasca.
I sort d'aixó. Es ben ver que tat com deis «Ni Menem ni el Justicialisme
poden oferir solucions concretes a un pais tocat per una malaltia cróni-
ca». Però no clonern tant la culpa als Estats Units del nostres mals, sinó
a Perón i el peronisme que fat creure is trgentins que podien viure sen-
se treballar, gracies a les riqueses acurnulades abans del seu govern, que
dona pas a un sinclicalisme comandat per la política i la vagueria. I fou
vcr bastant dc temps que vivien miilor els que no feien feina i En Me-
nem les ha dit que s'ha acabat. Cap treballador que faci 1Dc la seva tasca,
no mor de fam ni aquí ni en lloc del món. I ara sera qüestió de fer el
cap viu.

Els «socialistes democràtics>', amb poca força, tradicionalment ens
aliavem amb els «demòcrates progressistes», i a les darreres eleccions els
«demècrates progressistes» veient que els socialistes volaven massa baix,
s'aliaren amb els liberals dc «Unión de Centro Democratic°» comandada
per Alvaro Alsogaray. Els qui no anaven de radicals (alfonsinistes) ni de
peronistes votaren l'aliança liberal-demoprogressista, jo entre ells, i com
que mai he votat pel qui ha guanyat, fórem la tercera força.

En Menem va guanyar, i en Hoc de tenir un desastre ens va sorpren-
dre a tots, justicialistes i contraris, nomenant N'AIsogaray com un dels
seus principals collaboradors, que no accepta cap ministeri. És ver que
ho passam malament	 però anam be. I arribarem a anar millor si s'arri-
ba a acabar amb tots els Ilacircs. No oblidem que cl president es moro
i alla comencen per tallar-los una má. Es ver que ho passam malament i
molts d'argentins se'n van a E s panya. Crec que si fessin tanta feina aqui
com fan allà, en sortiríem més aviat d'aquest bassiot. També se n'hi ana-
ren molts de «desaparecidos>' que sa mare, cada dijous, anava a «Plaza
de Mayo» a plorar-los (i si no ho creis, demanau-ho a N'Alberto Closas
—EPOCA 2/11/87— reportatge de Pilar Urbano).

No per ballar un tango se pot fer més popular un president com En
Menem. També N'Alfonsin ana a Ribactumia (Galicia) per a ballar una
jota ... Ben igual que si jo anas a Felanitx per a ballar de bot, crec que
per a fer el ridícul val més quedar a ca nostra.

I que tot sia per a bé! Be ho deia «Es Vicari Costella», que per una
.sardana» mes o manco no anirem a aturar sa processó (vide «Llunari
pagès» d'En Jaume d'Albocácer). Que les panades de Pasqua siguin bones,
i si a les nostres d'Argentina hi trobam ossos, també són bones per a es-
molar un barram. Molts anys i Bones Pasqües!

Miguel Antoni Enginyer
San Pedro (Argentina), 3 d'abril de 1990

cine princip a
Viernes 27. sábado 28, 9'30 noehe y domingo 29 desde las 3

El gran éxito del año, con los 2 actores más populares en su
género

Silvester Stallone y Kurt Russell en

Tango y Cash y La fuerza dei destino
Martes 1 desde Ias 3 tarde.

Tango y Cash y Coktail eon Ton Cruisse

PROXIMA SEMANA: «LA LAMBADA»

	k,',..7111rt	 ..XtreillatIFP"?. q"—ta	 t123 	 áuri
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El pa!,aclo día 21 de abril se cele-
1-'36 de la Casa de Extre-
madura Lon el fin de elegir los car-
;(.:s directives. Con una participa-

ci : -1 de más del 60 qi) de socios, la
votaci6n resultó muy animada. Con
16 candidatos para ocho puestos, el
resultado del sufragio fue el si-
guiente:

Felipe Martin Alvaro, 	 63 votos
E,ncarnita Pastor Sanchez, 	 63
Ascensión Martin Gallardo, 44
Torii Mcnayo Moreno, 22
Juan Ruiz Arenas, 17
Juan Antonio Sanchez, 17
Maximo Garcia, 17
Alejandro Cabanillas, 36

Entre estas ocho personas tendrá
que repartirse los cargos. Han sido
nombrados delegados en Palma y
Son Servera, cargos que ejercerán
Francisco Fernandez y Juan Rosa
AcOsta respectivamente.

A la vista de las votaciones pensa-
mos que el cargo de presidente re-



Bodas, Banquetes, Comuniones y
fiestas en general

abierto todos tos días
Para reservas llamar a los

Tels. S370341 y 658033

FELANITX

La •fasta
Tres autocars i una regular afluen-

cia de VeiliC 1 CS particulars portaren
a Sant Salvador diumenge passat un
bon nombre de gent que trui de la
jornada de romiatge sota el guiatge
de la Llar cie la Tercera EciaL i el
Cercle Rccreatiu. El temps, que s'ha-
\ ia presentat malaniciit, encara fou
L;cceptable i no destorba la diada.
S'enceta amb una tocada de la Ban-
da de Música i cap al migdia más de
dues-centes cinquanta persones do-
naren bon compte de la freixurada.

El capvespre hi hagué ball i a les
sis missa solemne amb la Coral de
Felanitx. Pel dir de la gent, sembla
clue la missa seria més apropiada a
inig clematí, ja que l'horabaixa el
temps que va des de la sobretaula a
les sis es fa massa llarg.

La fasta del carrer d'En Pelat
Dissabte passat, com s'ha fet ha-

bitual d'uns anys ença per aquestes
saons, els veins del carrer d'En Pe-
lat organitzaren una bauxa de car-
rer, la qual, a més del merit de con-

egar un nombre considerable de
persones de tot arreu del poble, le
la virtud d'associar esforços i euro-
lles entorn d'un projecte collectiu
molt simpàtic.

Tres dotzenes de coques i mes de
quaranta quilos de bunyols, acompa-
nyats dels corresponents quebeures,
serviren per estimular el ball que
amenitza el conjunt «Aixi balla Ma-
nacor» i que es perllonga fins ben
tard.

Malgrat la inseguretat del temps
durant el dia, el capvespre se trem-
pa i la vetllada va transcorre sere-
na i permeté la bauxa.

El nou Hoc de socors de
Ia Creu Roja

Dijous de la setmana passada en-
tra en servei el nou lloc de socors
de la Creu Roja ubicat prop del
collet, a la carretera de Portocolom.
Actualment té una dotació de dues
persones i una ambulancia, si be es-
ta previst que la dotaciú definitiva
sia de sis persones.

Nomenaments a Banca March
Han estat nomenats pels càrrecs

de Subdirector i Interventor de la
sucursal de Banca March a Fela-
nitx, En Cosme Adrover Obrador i
N'Andreu Capó Martorell, respecti-
vament.

Els desitjam a ambdós una eficaç
gestic') al front dels seus nous car-
r .ccs.

Dena, diada d'Esplai
a Ses Covetes
Demà diumenge, (‘I G.D.E.M. Espial

de les Ines, celebrarà la seva diada
anyal, amb la concurrència de clubs
d'esplai de tot l'arxipèlag. Aquesta
diada se celebrara a Ses Covetes de
Campos i tendra un signe decidida-
nient ecologista.

Els nins del Club d'Esplai «Alba-

da» de Felanitx seran presents a la
jornada.

6a3par Slibatar exT., cf7a a la
galeria (Diver cl'ilas,eu»

Ahir divendres s'havia d'inaugu-
rar, a la galeria «Joan Oliver "Ma
neu"» de Ciutat, una exposició de
pintura del nostre company el pe-
riodista Gaspar Sabater.

En el catàleg d'aquesta exposició,
Josep Melia, ens defineix d'aquesta
manera la feina pictòrica d'En Gas-
par:

«La seva Cs una pintura gestual,
violenta de traç que nomes es sua-
vitza per la dolçor de les guaxes i
les ceres, que neix per impulsos in-
consccients, expressant el sentit de
les formes más immediates, dels
objectes familiars, en mig d'una at-
mosfera casolana dins la qual el gra-
cil volum de les ampolles i b6tils
esdevé una significació panteista i
un reflexe dc la unitat global del
rnón exterior».

Nicolau Ferteza, expo3a a Ginebra
Des del passat dia 24 i fins el pro-

per 20 de maig, cl nostre paisà el
pintor Nicolau Forteza mostra la se-
va obra més recent a la famosa «Ga-
lerie du Cygne» de Ginebra (Suis-
sa).

El catàleg d'aquesta mostra s'obri
amb un comentan de l'escriptor i
flamant Premi Nobel de literatura
Camilo Jose Cela.

Club Altura
El proper dimarts dia 1 de maig,

pensam fer una excursió al Mirador
de Ses Barques, al Puig de la Co-
muna de Sóller, fins a Cala Tuent.
El viatge fins al primer lloc es farà
en autocar i després, caminant, ani-
rem a Cala Tuent. El retorn a Fe-
lanitx es preveu per a les 7 del cap-
vespre.

Per a informació i inscripcions, di-
rigiu-vos al telèfon 580589.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
Aquestes entitats volen agrair pú-

blicament a l'Ajuntament de Fela-
nitx, a la Policia Local i a l'empre-
sa 1SLACAPERS, la seva inestima-
ble collaboració per la festa de l'An-
gel que se celebra diumenge passat
a Sant Salvador.

Ambient
La Banda de Cornetes d'en Rafel

Ferrer «Simonet», vol fer públic el
seu agraïment a la Caixa d'Estalvis
«Sa Nostra» i especialment a la per-
sona del seu delegat a Felanitx, Sr.
Xamena, per la magnifica collabo-
ració rebuda, consistent en un equip
de jaquetes amb les corresponents
insígnies, per als membres d'aques-
ta agrupació.

SE NECESITAN CHICAS de 16 a 18
años, para trabajar en tienda de
objetos de regalo en Cala d'Or.
Informes, Tel. 657467

vida social
BODA

Dissabte passat horabaixa, a l'es-
glésia parroquial dc Sant Miguel,
s'uniren en matrimoni els joves
Joan Manuel Peña Picó i Antônia Al-
bons Maimú. Bend i l'enllaç el rector
dc la parr3quia Mn. Miguel Serra.

Els nuvis foren apadrinats pels
seus pares respectius, D. Antoni Pe-
ña i Da Francisca Picó; D. Esteve
Altons i D.  Maria MaimO.

Després de la cerimônia, cis nuvis
es reuniren amb familiars i amics
en un sopar que fou servit a la bar-
bacon «La Ponderosa».

Enviain la nosira niCs cordial feli-
citaciú al noveil matrimoni.

NECROLOGIQUES
El passat dia 12, entrega

a Deu a Felanitx, a l'edat de 75 anys
i després dc rebre els sagraments,
D. Jaume Barceló Barceló, (Roca).
D.e.p.

Enviam la nostra més sentida con-
dolència a la seva esposa D.a Catali-
na Manresa i als altres familiars.

o 
Divendres de la setmana passada

descansa en el Senyor a Felanitx, als
79 anys, havent rebut els sagra-
ments, D. Damia Nicolau Bordoy, de
Son Maim& A.c.s.

Reiteram cl nostre condol a la se-
i d'una Mallera especial a

la seva esposa Francisca Adrover
i I lls D. Gabriel i D. Joan.

 o 
Diumenge dia 22, passa (Vaguest

món a Valtre a Vedat de 87 anys, des-
prés de veure's confortada amb els
sLgraments, D." Antònia Espigas Sa-
grera Vda. de Canet. I.D.V.

Enviam la nostra condolencia a la
seva germana D." Maria i a la resta
de familiars.

SE ALQUILA PLANTA BAJA en Fe-
lanitx. Céntrica. Amueblada.
Informes, Tel. 575386 (le 8 a 9 no-
che.

_
VENDO PLANTA PAJA en Felanitx.

Céntrica y grande.
Informes, Tel. 575386 de 8 a 9 no-
che.

SE V ENDEN 1).1S( IS EN p)irro-
coLom. Park Aduana. Facilida-
des.
Inlbrines, Tel. 5751;83

NECESSITAM UN CAMBRER per a
cafeteria a Portocolom.
Informació, Tel. 575139 (de 20'30
a 22'30) i 653548 (de 13 a 14'30 h.)

TENGO CASA RUSTICA para alqui-
lar a 8 Km. de Felanitx, restaura-
da, con agua y electricidad.
Informes, Tel. 581933.

informació local

Centre Cultural Ajuntament e feanitx
i Llar de la Tercera Edat

Avui dissabte, a les 7 del capvespre, a
Ia Casa de Cultura, inauguració d'una
Mostra Bibliográfica, presentació del l li-
bre de poemes «El bell esguard» de Joan
Maimó i breu concert de piano a cár-
rec de Miguel Vicens i Capó.

Tots hi sou convidats



Jaume Bapceló Bo Pceló

va morir a Felanitx, el dia 12 &Aril de 1990, a l'edat de 73 anys,
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció A postOlica

Al eel sia

La seva esposa Catalina Manresa Teberner; germana Barbara; lillola Margalida Gare ias
(absent); germans polities, nebots (presents i absents); eosins i els altres parents, vos demanen
clue encomaneu 'la sea atiiin a Den.

Casa mortuOria: C. Bartomeu Caldentey, 12  (Can Janine Roca)

FELANITX 	 5

Es «Secreto de la Pedrisa»
Aviat farà prop d'un any que un

familiar meu em va fer hereu, se-
gurament perquè Ii sortia barato,
d'un ca negre travessat i un poc be-
neit, que de ilavores erica no ha fet
res mes que creixer i fer-me tornar
coix. Den esser per això mateix que
s'animal fa 1.,eure que em compren
I fa molta bulla quan li faig saber
que he pcnsat que ens cauria molt
be anar a fer una volta per foravila
abans que la venguin tota als ale-
manys i la nos omplin de camps de
golf, assils per fer sabó i cremato-
ris.

Ha estat així com m'han anat re-
viscolant baix del cuiro harcelles de
vivències de quan era petit. He tor-
nat al Castel!, aquest pic sense pila
per entrar a sa cova de la fi, i he

pegut veure que no es cert que el
Port hagi tornat tan Ilcig com ens
voter' fer creure. Es Port es molt
guapo, sobretot si un el se mira de
Iluny. He let i refet cis camirwis
que ran la serp per devers el Cal-
vari i lo Ines endemoniat que he
estat capaç de guipar d'alla dalt han
estat set o vuit padrins nostres que
han tornat vampirs i surten del ce-
mentiri a qualsevol hora tots des-
cambuixats per aquella paretota que
s'aigo sen dugué i que entre tots no
tindrem d'allons de tornar a posar a
priesto abans de sa verema perquè
ia quasi no tenim temps ni d'anar
a comprar a totes aquestes fantasti-
ques botigues que han let pel nos-
tro be. He fet altre pic becadetes
damunt la cresta del Puigvert i he

1Grnat loco per trobar despres un
ferat a la rneva mida que em deixas
esquivar sense fer cabotades una
cesa disforja que hi ha alla i que
em digueren que es un forn de calç.

Per), amb tot, res m'ha fet ales
assumpte que vagar per sa Mola.

L'he correguda tota i de tota mane-
ra i he de dir que valia la pena. Un
pic me vaig seure a un bane que
te un rétol que diu «Hotel de los
viejos» i me varen venir a la me-
mbria Ilargues xerrades de padrins.
Just quan acabava de contar els
seus gaiatos i de fer una ilambrega-
da als seus rellotges de cadena, vaig
alçar el cap i cm vaig trobar ple de
por i foscor. Estava perdut i desco-
ratjat. Ja no sabia per on tornar a
ca-nostra. Una vintena d'anys abans
hauria preses es fites, com si arias
per la mar, mirant cualque cosa per
damunt es puig de Sant Nicolau.
Per?) es puig de Sant Nicolau ara
esta escampat pets terrats de mitja
Mallorca. Si horn hi esta molt inte-
ressat encara': pot , fer-se una idea
d'on estava, escoltant d'on ve el re-
nou de matraques que hi fan de-
vers setcentes motos de cros que hi
solen fer cursillos.

Bé, com deia, rn'havja perdut da-
vora ca-nostra. Va 'ser llavores quan
em vaig recordar de que just darre-
re jo, un poc tirant cap a ponent i
més amunt hi havia una cova pri-
mitiva. Una cova d'enterrament, la
cova d'en BOrdoy. Hi vaig pujar
amb intencid d'entrar-hi i quan vaig
esser a • deu .passes del forat -vaig
veure que estava tapat. Però no vaig
perdre l'esperança :i• m'hi vaig atan-

sar i x , aig gratar un bon grapat de
quarts d'hora. Sc que quasi be tots
estareu pensant que dec estar ben
boig perque, que dimonis n'havia de
trcure jo gratan aiit dalt amb el
SOI per la closca? vos faig sa-
ber que hi quedava encara una cosa
alla dins. I sense exageració de cap
casta vos assegut  que et -a una cosa
molt antiga, una d'aquestes qui si la
trobes n'has de (lunar compte a les
autoritats, als academics i als savis.
Si, amics meus, aquella deixalla ple-
na d'esquinços, bonys i humitat era
la collonada mes antiga que hagi
vista mai ningú. Era una collonada
dc l'edat de la pedra picada. Devia
esser l'equivocació més antiga i tor-
pe que s'hagi (Julia a terme en
aquest poble de gent espabilada,
que si be ja no fa rellotges, almanco
sap quina hora es.

Pere Artigues

EN PORTO-COLOM ALQUILO PISO
amueblado, 1.a línea, 3 dormito-
rios, baño, sala-comedor, terrazas.
Informes, Tels. 580201 y 581643

SE VENDEN CHALETS ADOSA-
DOS con piscina, en la Urbaniza-
ción LA FE, Porto-Colom.
Informes ,Tels. 757710 ó al
(93) 4251958

SE NECESITAN OPERARIOS para
trabajar turnos de día y de noche,
en Cristalería Felanitx.
InformesTel. 5812.89

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— Yamaha 250 E.
— Yamaha T2R - 80
— Yamaha 750 E.
— Vespa 75 - PM-AB
— Velomotores varias marcas

EXPOSICION Y VENTA

Taller
Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 5802681
ALQUILER DE COHES

Y MOTOS
SERVICIO TAXI

Restaurante CESAR
PORTO-COLOM

Participa al público que tiene de
nuevo abierto

Especialidad en Carnes a la brasa

Seguimos con el N.° de Tel. 5:5202 (no figura en el
lisffn telefónico)

AR-CAFETERIA
PERE:

(PORTO COLOM)

Próxima apertura



150.000 PTS. MENOS
Compara tu Renault 21 cinco puertas

con los el ros.
Compara los niveles de potencia:

Desde 74 a 120 CV.
Compare el equipamiento. Que

incluye de serie, pot ejemplo: Ordenador de
abordo (TXE). llantas de aleación ligera
(TXE y TURBO DX) o sistema ABS-en tres
de las versiones.

Compara los detalles. Corno el aire
aconclicioliado v direccion asistida de serie,
tapiceria.s oe verdadero alto de gaina o

POR LA GAMA 14-211
telemando de apertura de las puertas.

Más la posibilidad de extensaín de la
garantia a 5 años. a través de la Teta
Renault.

Y, por Ultimo, compara el precio.
Entenderas pur qué las comparactories
soli odiosas. Para quien laspiefde.

Renault 21
5 Puertas

Amate a ti mismo.
(pie Ii Iii comvet, 	 •

FRANCISCO MANRESA, S. A.
Carrer Campos, Km. 05 - Tale. 581984 - 58 V85 - 07200 - FELANITX

RENAULT 1. E LAN1TX

•
ADS

FELANITX

Cruz Rota
Espaiiala4"-eionitil
VOLUNTARIADO

Todas aquellas personas interesa-
das en colaborar con las tareas de la
C.R.E. en Felanitx como volunta-
rio/a, pueden solicitar información,
acudiendo al puesto de Socorro que
está ubicado en la carretera de Fe-

lanitx-Porto-Colom, en «Es Collet».
SOCORRISMO

La Escuela dc Socorrismo de la
C.R.E. tiene previsto impartir un
curso de Socorrismo y Primeros
Auxilios en Felanitx, a finales del
próximo mes de mayo. Para más in-
formación y pre-inscripciones, pue-
den dirigirse al Puesto de Socorro
de Felanitx. Plazas limitadas.

El Delegado Local,
Vicente Blanco 

Empesa Hotelera de Cala d'Or
PRECISA

— CAMAREROS
PISCINEROS

— COCINEROS
• • CONSERJE NOCHE

INTERESADOS LLAMAR AL TEL. 643085 Ile 9,30 a 1 3 • h.                   

Dr. Bassam Alfred Shuhaibar
ODONTOLOGO — DOCTOR EN ODONTOLOGIA

POSTGRADO EN ORTODONCIA

Participa la próxima apertura de su

• CLINICA DE ORTODONCIA
(Prevención y corrección de malposiciones dentarias) 

en C. Miguel Bordoy, 22 	 • Felanitx
TELEFONOS 58.17.97 'y 58.26.23

Venga a la exposición de Electrodomisticos en I
•ti

inhiper flielanitx
COU los mejores precios

TV. 14"
Video ITT. 3720
Cinta Sony E-180 (3 horas)
Frigoríficos 	 desde
Cocina 3 Fuegos

28.900
54.900

540
28.900
18.900

Lavadoras Carga Frontal
Lavadora Carga Superior
Horno Empotrable
Encimera 4 gas

34.900
44.000
18.500
12.000

Radiola, Sony, Miele, Candy, .19nis, Super Ser, etc.

ropyhiper relanitx Precios de hiper cerca de usted.
ad de ifricit



Demà diumenge dia 29

OBERTURA de

BIMBOLLES I NONES
Hi trobareu una gran novetat en regals
per a un dia tan especial com és el 1r.
diumenge de maig, DIA DE LA MARE.
C/. Call, 32
	

FELANITX	 Tel. 581694

Cala d'Or
TENGO PARA ALQUILAR, CA-

FETERIA completamente
amueblada. Primera linea
Puerto Cala d'Or.

Informes, Tel. 658035

ES TRASPASSA

JOLIUS
C. MAJOR, 84

SE VENDEN CHALETS ADOSA-
DOS coth piscina, en la Urbaniza-
ción LA FE, Porto-Colom.
Informes ,Tels. 757710 ó al
(93) 4251958

FELANITX

Terra Iluenta

Rastatt ts dels qui apeclregaven
mostradors, incendiaven papereres i
s'enfrontaven a la policia a Picadi-
lly Circus, Downing Street o a
St. Martin's Lane, havien votat con-
çervc.dor en alguna elecei6 anterior.
¡Per que, doncs, mentre la Priniave-
ra a fer acte de prcsim-
cia a la vella Europa, esclata amb
tanta fúria una revolta popular a la
capital de l'antic Imperi Britànic?
El motiu directe de la protesta va
ser l'aplicació d'un nou impost de
caracter municipal --el poll tax—
que grava les vivencles segons el nú-
mero de persones que l'habiten,
sense entrar a valorar ni el nivell
de renda, ni la categoria de l'immo-
He. Un impost injust si l'analitzam
des d'un punt de vista d'esquerres,
pet-6 que es troba perfectament en
Ia corda del modern pensament de
dretes —l'anomenat neo -liberalis-
me—, que s'ha personalitzat, per
cert, en el rostre de la primera mi-
Ii 1st  britànica, Margareth That-
cher.

El pall tax ha estat l'excusa, el
motiu que ha fet esclatar la protes-
ta j l'espurna que ha encès la pólvo-
ra En realitat els violents incidents
a la city no van ser altra cosa que
un punt i a banda en les relacions
entre Thatcher i una bona part dels
seus electors. Que ha passat, empe-
rò, al Regne Unit per a que la
confiança dipositada en el partit
conservador s'hagi esvaïda? Les mo-
tivacions profundes les podem tro-
bar en la mateixa ideologia del con-
servadorisme britànic, que ha fet
arribar, fins a les seves darreres
conseqüències, e 1 s plantejaments
econômics del neo-liberalisme, una
mescla de darwinisme i de purita-
nisme religiós, però en economia,
-que quedaria expressat plàstica-
ment en la selecció natural i en allô
del «Som ric: Déu m'estima..

Quan els primers governs conser-
vadors començaren a posar en prac-
tica la seva política económica, qui
mes qui menys es frega les mans:
per fi —pensaren alguns— ha arri-
hat el moment d'amillorar la nostra
situació econòmica i, fins i tot, de
fer-nos rics. Era l'oferta de fer do.
biens fàcils, en una societat que va-
lorava l'exit personal. Tothom volia
fer-se rie, sense pensar que sols po-
den existir els ries si existeixen els
pobres. Els yuppies prest es feren
els amos de la situació i el seu exem-
ple va ser seguit per molts joves que
volien triomfar, uns cadells de nec')
en la Mina per la supervivencia. Les
privatitzacions d'empreses públi-
ques permeteren a una part de la
societat fer-se amb accions de bor-
sa, confiant que la fluctuació dels
valors incrementarien el seu patri-
moni personal o familiar; la Mure
competencia semblava donar les ma-
teixes oportunitats a tots i el poc in-
teres per les qüestions socials que
demostrava el govern de Thatcher,
feia pensar en una reducció del ni-
vell impositiu. El somni daurat de
la dreta de tota la vida s'estava fent
realitat al Regne Unit. El Mercanti-
lisme mes pur i mes dur s'havia fet
realitat i el Capitalisme mostrava

ieisea
lcs sevcs dents. Margaret Thatcher
era admirada dins del seu pais i fo-
ra d'ell, i el seu exemple era copiat
per altres governs, fins i tot per al-
guns no precisament de dretes.

«La Imaginació al Poder., van dir
els joves revolucionaris del Maig del
68 francês, però n'estic convinçut
que no es referien a la imaginació
que havien demostrat tenir les clas-
ses menys afavorides del Regne
Unit, quan dipositaren la seva con-
fiança i les seves esperances en un
partit que mai no ha representat
—ni representara— els seus interes-
sos de classe. La vertadera façana
d'un capitalisme ferotge s'ha deixat
veurc quan la sclecció natural ha
permes a alguns arribar tan alt com
han volgut i a d'altres ensorrar-se
fins a limits inimaginables en la po-
bresa, la desesperació i la desocupa-
ció. L'atur, el baix nivell de renda,
el preu de la vivenda, la inflació,
tot junt ha convertit el paradis neo-
liberal en un infern per a aquells
que no tenen les qualitats ni les con-
dicions naturals adequades per po-
der sobreviure en una selva urbana
deshumanitzada i implacable. El
poll tax sols ha afegit Ilenya al foc,
però el desencis, la protesta i la
desesperació ja estaven servits fa
temps.

Margareth Thatcher no podrà per-
petuar-se massa temps mes en el Po-
der. Tant se val: el mal ja esta fet
Ha aconseguit el que volia I. ende-
més, el seu exemple és admirat i imi-
tat. La Dama de Ferro ha passat ja
a la História i ara necessita un re-
canvi.

Una part dels paries de la Terra
ha protestat a Londres i a Gran Bre-
tanya. No, no volen assaltar el Palau
d'Hivern, ni Whitehall, simplement
protesten per una política econòmi-
ca que els perjudica: es conformen
amb poc. El neo-liberalisme, però,
no ha estat vençut ni sera desterrat,
simplement es fara un canvi d'imat-
ge cercant algú que pugui substituir
Ia Dama de Ferro, però que pugui
portar a terme la mateixa política,
amb els matisos necessaris per cal-
mar l'ira popular. Ês allò del can-
viar-ho tot per a que res no can vii,
com sempre. El que ningú no podrà
retreure mai a la primera ministres-
sa britànica és no creurc en la seva
ideologia política, la qual és d'admi-
rar, sobretot quan hem vist massa
vegades que la classe política es sol
deixar dur per pragmatismes i opor-
tunismes mes o menys electoralis-
tes. Chapeau mistress Thatcher, pe-
r6. 0 . bon vent!

Antoni Roca

TENGO PARA ALQUILAR PLANTA
BAJA en Felanitx. Grande.
Informes, Tel. 580503.

SE NECESITA CAMARERO con ex-
periencia.
Informes, Tel. 581257.

SE VENDE PISO en Porto-Colom.
Magnificas vistas.
Informes, Tel. 375163 ó 299361.

Secció lieligiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL

CURSET PREMATRINONIAI,

fins la segona quinzena del pro-
per mes de maig, se celebrard un
curset de preparació matrimonial.
Totes les parelles interessades en
contreure matrimoni canònic clins
els propers mesos, es poden infor-
mar sobre el particular a la Recto-
ria.

Convé que tcnguin present que
després d'aquest curset no se'n cele-
brara d'altrc lins el mes d'octubre.

ESGL8SIA DE ST. ALFONS
FESTA DEL PERPETU SOCORS

Avui dissabte, a les 7 ciel capves-
pre, se cantaran Vespres de la Ma-
re de Défi i se celebrara l'Eucaristia.

Demà diumenge, festa de la Mare
de Dai del Perpetu Socors, a les 5
dc l'horabaixa, exposició del Santis-
sim i torns de vetla. A les 6'30, rosa-
ri, acte de consagració a la Verge i
reserva. Seguidament missa solem-
ne concelebrada, amb homilia que
dira el P. Ambre:os Cots, C.R. Canta-
ra la Capella Teatina.

Es convida molt cordialment a
tots els fidels.

EN PORTO-COLOM ALQUILO PISO
amueblado, La linea, 3 dormito-
rios, bario, sala-comedor, terrazas.
Informes, Tels. 580201 y 581643

Agraiment
La lamina Nicolau-Adrover,

de Son Maimó, davant les
nombroses manifestacions de
condol rebudes amb motiu de
la mort de Damia Nicolau Bor-
doy i en la impossibilitat de
correspondre-les a totes perso-
nalment, ho vol fer per mitja
d'aquesta nota.

A tots, moltes gracies.

Ajuniament de Felanitx
PLENARIA DE DIA 15-2-90

El Batte informa que el portaveu
ciel seu grup sera el regidor Antonio
Grimait Mas.

S'acorda per majoria condonar el
304% del preu de la concessió de
les installacions temporals a les plat-
ges de Cala Marot, Cala Ferrera i
Cala Sa Nau durant l'any 1989.

S'acorda per majoria soflicitar de
la C.P.U. la declaració d'utilitat pú-
blica i interès social de les obres de
construcció i installació d'una ben-
zinera a la parcel.la núm. 1, Polígon
19, carretera de Felanitx a Portoco-
lom, sollicitada pel Sr. Andres Vi-
cens Pou i la installació d'un restau-
rant al Polígon 34, parcella 83 A, a
instància d'«Hermanos Adrovcr,
C. B.».

Per majoria s'acorda l'adquisició
de 130.435 m2 de terreny ubicat en
el paratge denominat Es Puig Verd
per la quantitat de 27.000.000 ptas.
per a la ubicació d'un polígon in-
dustrial.

S'aprova per majoria el Plec de
Condicions que ha de regir la con-
tracta de presentació del servei mu-
nicipal de recollida i tractament de
residus sòlids urbans.

Per unanimitat s'acordà declarar
de primera necessitat l'execució del
Projecte de Reforma del Mercat Mu-
nicipal de Felanitx, que puja' a
46.446.092 ptas. i interessar de la
Conselleria de Comerç i Indústrid la
subvenció -maxima que aqueix orga-
nisme pugui concedir.

.Per ‘unanimitat s'aprova el Plec de
Clausules Económico-Administrati-
ves per a la desratització del Ter-
me Municipal.

Per majoria s'aprovaren les Me-
maries de Gestió Municipal corres-
ponents als anys 1987 i 1988.

Per majoria s'acordà ratificar l'a-
cord de la Comissió de Govern so-
bre assenyalament de les lestes lo-
cals per a 1990.



NUEVA SMI TERRA

DIESEL
SEAT. EN LOS 90, AVIS.

.AUTOMOV1LES FELÁN:TX, S. A.
TALLER Y E.Xi-'0,91C1ON. Cirri. Campos. s/n.
Te4..,'?tr.r-,.'n 5 2 15

Pròximament OBERTURA

CERAMIC 3
ART I DECORACIÓ EN GENERAL

Pça. d'Espanya, 3 baixos 	 FELANITX

Cafeteria - Restaurante
«ES LLEVANT»

Comunica al público en general, que el
día 1 de mayo, permanecerá CERRADO.

Disculpen las molestias

Tienda de Deportes
C. 31 de Marc

LIQUIDACION TOTAL

50 % Descuento

FELANITX

Torneig de biller Liar 3 •
a Nat - Ea Protectora

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Cuando menos se esperaba el
C.D. FELANITX resucitó, se descol-
gó con una magnífica victoria, con-
seguida de buena lid, en el «Nou Es-
tadi» de INCA. El histórico club
CONSTANCIA, que en sus buenos
tiempos llegó a promocionar para
cl ascenso a Primera División, se
vio tristemente humillado por un
equipo, el felanitxer, en plp des-
hauciado, que pese a estar heñido de
muerte, no se resigna a perecer sin
dar mortíferos coletazos... La espe-
ranza es lo Ultimo... La derrota del
equipo hiquense ha sentado muy
mal, dimisiones a gogó. Allá, en
Inca, claro.

• Dio grima escuchar al compa-
ñero ANDREU QUETGLAS por «Ra-
dio Balear»: «... El Constancia no
puede ante un equipo torpe, que
juega sin inteligencia, incapaz de
trenzar ninguna jugada...».

¡Vamos, si llega a jugar en plan

Ueibi la última tecnologb diesel europea:
Nueva SEAT TERRA Diesel.
• Con un nuevo motor de 1.300 c.c..
• Nueva raja de cambios de cinco

velocidades.
• Servofreno.
• Suspensión BTN.
• Amplio espacio de carga.
• Nuevo equipamiento interior.
• Confort de turismo.
• Minimo consumo.

inteligente le mete media docena!
a Tambic'm es penoso que uno

no se pueda fiar de los medios in-
formativos; la prueba esta en que
ningún periódico ci.Eata la realidad
sobre el partido.

CONSTANCIA-FELANITX. Nadie
habla de tarjetas, pues las hubo y
hasta un expulsado por parte local,
entre otros detalles... ¡Ya digo, pe-
noso!

• El grupo .MURDER IN THE
BARN » actúa hoy sábado en LLUC-
MAJOR en la discoteca «TRUI». Por
cierto que todavia no he tenido la
oportunidad de escuchar ninguna
de sus maquetas, pero me dicen que
están fetén.

• Un pajarito me cuenta que el
otro viernes TOMEU PENYA tuvo
una sensacional acogida en el «night
club» «BOUGIE, BOUGIE». Eso sí,
fue breve, pero estuvo muy bien.

• Chocante pero cierto, el caso
de MARTIN XAMENA jr. que pese
a sus suntuosas y opíparas cenas en
«BAR RAULL» en compañía de
Jaunie, resulta que ha adelgazado
un kilo y yo me pregunto: ¿No se-
rán los quebraderos de cabeza? Lo
cierto es que hace gala de un per-
fecto humor, y eso no se lo quita
nadie.

• En el «CINE PRINCIPAL» dos
auténticos estrenos. «TANGO Y
CASH» es un título que lleva la fir-
ma de ANDREI KONCHALOVSKY,
con actores de la talla de SILVES-
TER STALLONE, KURT RUSELL y
TERI HATCHER, los dos primeros
taquilleros de por si. Dura 104 m.

La Nueva sexr TERRA Diesel es la
furgoneta diesel mis avanzada con el precio
mis sorprendente del mercado:

T:1 	P1.026.000' TAS'

Oftel 014

Adenuts, LISEAT le ofrece un 10%
*At/Kamm y todas las ventajas del
leasing: sin entruda.cuotas mínimas
y desgravables de sus impuestos.

Dissabte passat tingue Hoc l'entre-
ga de trofeus del torneig de bidar
celebrat a la Llar de la Tercera Edat
La Protectora sota els auspicis d'a-
questes dues entitats.

Els cinc primers classificats, que
s'adjudicaren trofeus donats per
«Construcciones San Salvador», fo-
ren els següents:
GRUP B
1 Angel Martinez, 9 p.
2 Francisco Martinez, 8 p.

Los dos mejores policías de L. A.
«Tango & Cash» sienten mutua an-
ti patía y no quieren trabajar jun-
tos... pero tendrán que unirse para
capturar a un criminal. Alit el Sta-
llone lleva gafas. De complemento
«LA FUERZA DEL DESTINO» con
un gran actor, WILLIAM HURT.

* Y a continuación van tres pro-
yectiles, TRES:

UNO.—«La previsión que la baja
tasa de natalidad no permitirá que
en el año 2030 se paguen jubilacio-
nes».

DOS.—La REFORMA DE «ES
MERCAT»... ¡A buena hora mangas
verdes!

y TRES.—E1 convencimiento ge-
neral de que si los POLITICOS,
durmieran todo el tiempo y no hi-
cieran absolutamente nada, las co-
sas marcharían mucho mejor.

• Nueva postal del amigo/poeta
JOAN MANRESA, en esta ocasión
desde GRECIA. Donde .ha tenido la
oportunidad de entrevistar a la can-
tante DIMITRA GALANI.

Ya dije, infatigable viajero, este
felanitxer.

• Puesto de socorro en «Es Co-

3 Julio Marcos, 6 p.
4 Joan Veny, 6 p.
5 Ricardo Martinez, 5 11 .
GRUP A
1 Gabriel Binimelis, 9 p.
2 Antoni Andreu, 8 p.
3 Damia Servera, 7 p.
4 Manolo Pastor, 6 p.
5 Antonio Pastor, 5 p.

millor tacada pel Grup B fou
per Angel Martinez i del Grup A,
per Jose M." Mendez.

Ile t» carretera Felanitx - Porto-Co-
lom, gracias a la «CRUZ ROJA
FSPAN-YOLA-FELANITX». Una me-
dida muy oportuna. Para finales de
mayo se van a impartir unos cursos
de socorrismo, las plazas son limi-
tadas.

• El C.D. FELANITX el próximo
domingo juega en casa. El visitante
de turno es el BADIA de CALA MI-
LLOR. ¡Hay que ganar para seguir
alimentando esperanzas y no de-
fraudar a la afición! El árbitro de-
signado es SANCHEZ BARRIGA,
que no es mejor ni peor, como to-
dos.

JORDI GAVINA

COMPRARIA 10.000 m2 de terreno
cerca de Felanitx, preferiblemente
carretera Manacor.
Interesados pónganse en contac-
to Tel. 677171

SE NECESITA JOVEN con carnet
de 1., para Taxi y otros trabajos.
Informe, Tel. 580268
Taller C. BennAsar
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Directamente del constructor
Pisos en Porto-Colom 1. a Mea

VISTA PANORAMICA. 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS, COCINA Y
COMEDOR-SALA DE ESTAR. ACABADOS ta CALIDAD.

CARPINTERIA PVC EXTERIOR Y CRISTALES DOBLES CON
CAMARA. GRIFERIA MONOMANDO. MADERA PINO NORTE

EN INTERIORES. PISCINA Y PLAZA GARAJE.

Precios muy interesantes

INFORMES, TEL. 581236 (horas de oficina).

Cafeteria - Marisquería

CAS PATRO
Miguel Binimelis

Comunica al público en general
SU APERTURA, a partir de

hoy sábado día 28
C/. Asunción - Edif. Levante Tel. 824106

FELANITX

BASQUET

Derrotats eis Union a iirtà
Eis cadets eliiniiien el Gide

FUTBOL
.3.a DIVISION

¡Sensacional triunfo en Inca!
Caistancia, O - Felanitx, 2

FELANITX: Parera, Matías, Rie-
ra, Rojo, Miguel Angel, Adrover,
Vadell, Felipe, Mut, Pont y Ga-
Ilardo.

ARBITRO: Dirigió el partido el
colegiado Florit Lebrer. Buena ac-
tuaciOn. Los jugadores le facilita-
ron la labor.

GOLES: OA, minuto 20: Mut,
aprovechando un error de la zaga
local. 0-2, minuto 73: Contraataque
del cuadro visitante que Sagrera
C ulmina.

COMENTARIO: El Constancia
volvió a demostrar, una vez más
su pobreza de ideas, tanto ofensivas
como defensivias, dando toda clase
de facilidades al rival, lo que signi-
ficó una nueva derrota en el Nou
Camp de Inca.

El Felanitx, sin hacer un juego
muy brillante, supo sacar partido
de los errores locales, para así ano-
tarse dos positivos importantes en
su cuenta particular.

La clave del éxito felanitxer radi-
có, tal vez, en el buen hacer de to-
dos sus jugadores y también al
penalty que marcó Florit en la pri-
mera parte.

El próximo domingo en «Es To-
rrentó»: FELANITX - BADIA CALA
MILLOR.

REGIONAL
CAS CONCOS, 3

INDEPENDIENTE, 2
LABORIOSA E IMPORTANTE

VICTORIA
En el campo .Es Cavalier» el Cas

Concos levantó ¡por fin! la cabeza
en un disputado y emocionante en-
cuentro. Unos puntos que caen co--
mo agua de mayo.

PROXIMO PARTIDO:
ALQUERIA - CAS CONCOS. Parti-

do de gran rivalidad, no tan sólo co-
marcal, sino porque entre ambos
equipos media un sólo punto en la
tabla de clasificación.

2.a REGIONAL
S'HORTA, 1 - CONSELL, 2
SIGUE LA MALA RACIIA

Tampoco pudo el S'Horta con su
rival de turno en su feudo «Sa Lleo-
na». Los visitantes, mejor situados
en la tabla, no dieron ninguna faci-
lidad.

PROXIMO PARTIDO:
SANT JORDI - S'HORTA.

SE TRASPASSA LOCAL al carrer
Major.
Informes, Tels. 575646 i 580860 (a
partir de les 9 del vespre).

RESULTATS
Cadets:
CIDE, 	 51
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 53

SMiors:
SANIMETAL ARTA,	 75
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 70

COMENTARI
Haurem de veure que passa diu-

trienge que vé, perquè eis SENIORS
tornaren amb la coa baixa d'Artà.
Se deixà perdre una gran oportuni-
tat. Al fet de que el joc ciels felanit-
xers no tingués el mateix rendiment
d'altres vegades, s'hi afegí un arbi-
tratge massa tolerant cap els arta-
nencs, fins al punt de que no pati-
ren gens per les faltes personals. I
això que se donava la circumstancia
de que disposaven de nomes 6 ju-
gadors.

La 1.a part acabà 41-33, després
d'haver tingut el Joan Capó el mar-
cador favorable per 18-25 (minut
12). Als 9 minuts del segon temps
Ia diferència s'havia neutralitzat
(51-54) i, a partir d'aquest moment,
se varen succeir diferents alternati-
ves, arribant-se, a falta de dos mi-
nuts, al 69-68. En aquest darrer
tram el poc encert visitant decidí.
Guillem Amengual va ser eficaç en
els rebots (17) i taps (5) i un poc
discret en els punts (14). Antoni
Oliver va ser cl millor anotador (21)
i aconseguí 11 rebots. Destaquem
també els 14 punts de Baver (2 tri-
ples) i els 10 del base Sanchez. El
juvenil D. Amengual, amb 12 minuts
que va jugar, obtingué 9 rebots i 6
punts.

La grata sorpresa la donaren els
CADETS que foren capaços de su-
perar, a camp contrari, els conegials
del Cide, equip millor classificat que
els felanitxers en el Campionat de
Mallorca. Com que se tracta d'una
competició per el iminatórie s,
aquests dos puntets, a més d'empa-

tar el partit d'anada, han estat sufi-
cients per a passar a quarts de final
del trofeu «Rafel Coll».

El partit va ser molt bo per part
del Joan Capó, amb uns minuts per

recordar en el primer temps quan
clavaren quatre triples consecutius
(Obrador, César i Angel Martínez
dos). En el descans hi havia un re-
sultat de 23-27; durant el segon
temps s'arriba als 9 punts (28-37)
(minet 26) encara que en diferents
fases .els ciutadans inclinaren el
marcador al seu favor per pocs
punts. Quan acaba el llarguíssim
minut 20 la victòria era una reali-
tat. César Sánchez va ser altre cop
el maxim anotador amb 15 punts (i
això 06 Va encalentir molt el banc
per culpa de les faltes) i Rafel Bo-
ver n'obtingué 14. En el partit de
Felanitx n'havien aconseguit 20 i 19,
respectivament.

AQUESTA JORNADA
L'Unie segur es el tercer partit en-

tre els seniors del Joan Capó/Auto
-cares Grimalt i l'Artà, a celebrar a

Felanitx el diumenge.
Els cadets s'han d'enfrontar al

guanyador de l'emparellament An-
clraitx - Santa Maria, però no sabem
a quina pista, a l'hora de redactar
aquest-_esi2rit.

També és possible que se posi en
marxa el trofeu «Jorge Juan» de jú-
niors arne la intervenció dels nos-
tres representants.

Larry Cistelles

VENDO PRECIOSA FINCA RUSTI-
CA, a 4 Km. de Cala Domingos,
con 7.103 m2 (una cuartcrada),
rodeada de pared, con bosque de
encinas, acebuches y pinos. Mag-
nífica vista al mar. Pequeña casita
antigua y pianos para vivienda fa-
miliar de 150 m2. Precio 2.400.000
ptas.	 -
Informes, Tel. 552227



Renault Ocasión te regala
hasta 3 recibos.

De entrado, sólo el10%.
Elige tu nuevo coche, de cualquier marca

y precio, tu forma de financiación y llévatelo
por sólo el 10% del valor total. Esto, de entrada.

El resto, en 48 mess.
Te damos hasta 4 arias para que puedas

pagar el resto cómodamente, en 48 recibos,
sin sentirlo.

Yam 3 recibos de pagok).
La sorpresa final.

RENAULT OCASION te regala 3 recibos si pagas
tu coche en 4 años y otras ventajas si lo financias
en menor tiempo.

Cuentas, además con el control de
seguridad que RENAULT OCASION
realiza en todos sus modelos y hasta
con Garantia de 1 afio, efectiva en
cualquier punto de la Red RENAULT.
Con toda facilidad, con toda
garantía, con toda seguridad,
decídete en RENAULT OCASION.

Te esperamos en:

Concesionario: FRANCISCO MANRESA, S. A.
FELANITX: C/. de Campos, Km. 05 - Tels. 591984 - 85 • CALONGE: Ctra. Felanitx, 5 • Tel. 651393

VEHICULO PRECIO

OPEL CORSA 490.000

W. PASSAT	 • 550.000

CITROEN LNA 290.000

SEAT PANDA 150.00

PORIO-COLOM
Casas adosadas, directamente

de constructor
- 146 m2 CONSTRUIDOS (TIPO DUPLEX)
— 3 DORMITORIOS DOBLES CON ARMARIOS
— SALA COMEDOR
— DOS BAÑOS Y ASEO
— COCINA CON DESPENSA
— JARDIN PRIVADO DE HASTA 300 m2

1.800 m2 DE ZONA COMUN CON PISCINA
— ANTENA PARABOLICA, ETC.
— TODO EN PRIMERAS CALIDADES

Aproveche los precios iniciales de promoción
TELEFONOS 55 28 86 y 58 11 15

GARANTIA NACIONAL
-Renault Ocasión le ofrece:-- ■

CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACION

FRANCISCO MANRESA, S.A.
Concesionario RENAULT

FELANITX • CALONGE

t,__ 	Tels. 581984-85 y 657393

110 	 FELANITX
1+7,•••■••••••■••: -,777"

Urns a la Sala
LA REFORMA DEL SR. MORA
AL MERCAT

Fa dues setmanes que el Sr. Mora
«té l'honor» de convidar als felanit-
xers a visitar la maqueta de la re-
forma del Mercat. Fa tres anys que
nomas repeteix «que farà una refor-
ma al Mercat».

Fa dues setmanes que el Sr. Mora
predica que el projecte d'aquesta re-
forma es va aprovar per unanimitat
de tots els grups politics presents
a La Sala i això es mentida. El pro-
jecte, el seu projecte de reforma del
Mercat que inclou la construcció
d'un pis a l'interior de l'actual edifi-
ci, va esser aprovat a la sessió Ple-
naria de dia 2 d'agost de 1989 amb
els vots favorables dels PPs, del Sr.
Andres Oliver i Pedro Massuti del
PSOE i l'abstenció dels Srs. Fran-
cisco Algaba i Paco Garcia del
PSOE. Els dos regidors de COLOMS
A LA SALA, els havia exbulsats el
Sr. Batle, Cosme Oliver; qilan inten-
taven fer ús del dret de réplica a
les acusacions de terroristes que ha-
via fetes el Sr. Tejedor, acusacions
a les quals el Sr. Mora va donar su-
port amb el seu vot, a més dels al-
tres PPs. El Sr. Mora tocaria recor-
dar que els Regidors de Coloms a la
Sala mai han estat d'acord amb
aquest projecte, el que sí han de-
manat de fa tres anys ençà, es la
dotació del mercat de les condicions
sanitàries que ii manquen i ell, com
responsable de Sanitat i dei Mercat
nomes ha repetit la cançel de que

,<farem una reforma», «farem una
reforma» i no ha fet res, i el Mer-
cat es mort. També han demanat la
promoció del Mercat Municipal en-
front als hipermercats, i el Sr. Mora
fa tres anys que diu que «faran una
reforma al Mercat i tot s'arreglarà».
Que hi vagi un dia a fer una volta
pel Mercat i veurà quina reforma
s'ha de fer! Ara, quan l'ase s'ha
mort de Hanes, arriba el Sr. Mora
amb el projecte de ressurrecció del
Mercat Municipal i com que no esta
gens segur que sigui encertat, coma-
na una maqueta perquè tothom hi
digui la seva i diu que tots els grups
aprovaren cl projecte, la qual cosa
no es certa. Massa vegades els vo-
tadors del PP no saben el que voten
i s'equivoquen. El que s'aprova per
unanimitat va ser demanar una sub-
venció a la Conselleria d'Indústria i
Comerç per a realitzar les obres d'a-
deqiiació del Mercat. El nostre grup
creu que l'exposició pública de la
maqueta i l'opinió dels felanitxers
farà desistir de la construcció del
pis interior i per ai0, pel que hem
sentit de tothom que hem consultat,
els Regidors de Coloms a la Sala
votaren a favor de demanar una sub-
venció, pet-6 al Projecte de Reforma
no el votaren mai a favor, que Ile-
gesqui l'acta de l'aprovació del Pro-
jecte i veurà si hi va errat! No es
la primera vegada que els Regidors
del PP s'equivoquen amb el que
voten o no saben qué voten. Sense
anar més lluny, dilluns passat el
Sr. Grimait, elegat d'Hisenda que
defensà el Pressupost per enguany
de l'Ajuntament de Felanitx que

com sabeu puja a la quantitat de
1.400 ruilions, després vota en con-
tra de la seva aprovació (?). Supo-
sam que els arguments en contra
dels Regidors de Coloms a la Sala
el varen convencer i veient que el
Batle no les accepta, votà amb soli-
daritat de Coloms a la Sala. Quin
Ajuntament de PPs!

I per acabar i ja que hem parlat
del Ple de dilluns, hem de lamentar
moltíssim que la proposta presen-
tada pel nostre grup i per escrit fa
un mes de destinar una quantitat
del pressupost d'enguany (0,7%) a
ajudar a entitats o grups que treba-
llen als països meri,s desenvolupats
que el nostre, va ser rebutjada pel

Sr. Grimait pet fet de oser una pro-
posta de Coloms a la Sala». 	 xpii-
cà 	 la proposta no era nostra,
perqi. el Batle ha rebut el comu-
nicat de Justicia i Pau, pet -6 tampoc
va ser acceptada. Ja en podem dur
de propostes! No tenen remei. Da-
vant aquesta evidencia, fins ara mai
manifestada públicament, hem deci-
dit intervenir quasi gens als Plens
i a les comissions informatives que
assistiguem. Només fiscalitzarem les
seves actuacions i denunciarem les
seves injusticies i Es per
ch2més perdre temps en voler con-
N...neer de res a aquest personal, és
massa gruixada la seva cuirassa.




