
No m'ha agradat mai deure doblers a ningú i he patit quan —per
qualsevol motiu— no he pogut pagar al moment una factura, si havia que-
dat satisfet dels serveis o dels productes rebuts.

Em sembla be això de pagar imposts, així com també que siguin
directament proporcionals al ,nivell d'ingressos que té eadascú. Encara no
n'estic convençut de el contingut d'aquell missatge que deia «Hisenda
som tots», però això no vol dir que no em senti solidari dels altres ciuta-
dans que també han de pagar els serveis públics que, inevitablement, tots
hem d'utilitzar. El dubte sorgeix quan horn comença a reflexionar-si allò
que paga es correspon, qualitativament i quantitativament, amb allô que
rep per part de l'Estat: funciona així com hauria de funcionar la Sanitat
Pública?; per què el Scrvei Postal demostra tantes deficiencies?; compten
les escoles públiques amb l'equipament necessari per desenvolupar la seva
activitat docent?; s'inverteix prou en parcs, centres socials i installacions
esportives?; es suficient el subsidi que reben els pensionistes? Si pensam
que si, que tot funciona bé, que 4,116 que rebem de les institucions públi-
ques de l'Estat és cbrresPon amb•an que pagam, podem sentir-nos tran-
quils i satisfets. Si, pel contrari, pensam que no, que no existeix l'equili-
bri necessari entre el que es paga i el que es rep en serveis, assistències
i equipaments, aleshores la conclusió evident es que estam perdent do-
blers, i segurament per dos costats, perquè no és estrany que aquells que
no es conformen amb uns serveis. públics que no els satisfan, cerquin en
la iniciativa privada un substitut que, lògicament, han de pagar.

El Sector Públic no funciona tan be com hauria de funcionar, això es
evident. Sempre es fan paradelismes entre' els països desenvolupats d'Eu-
ropa i nosaltres en determinades qüestions (com per exemple el nivell
d'imposts), però normalment no es sol prendre de referencia el mateix
continent per comparar els serveis públics que ofereixen als seus ciuta-
dans les administracions públiques de països com la República Federal
Alemanya, França o Dinamarca, per centrar els exemples en països de la
CEE. N'hi ha que diuen que per poder optar a unes -prestacions socials
com les que ofereix Suècia, per exemple, haurien d'augmentar-se els im-
posts fins a limits francament insuportables per a la major part de la
població. Però els problema no es aquest, perquè ningú no demana que
amb l'actual taxa d'imposts es faci el que es fa al pais escandinau, sinó
que amb les aportacions que es fan a l'Estat s'amillorin, fins al nivell ade-
quat, els actuals serveis.

Som un fervent creient que l'Estat ha de ser titular dels serveis i
activitats de caracter social i per això em molesta veure com determina-
des deficiencies en la Sanitat, els Transports, les Comunicacions o les
Obres Públiques, lluny de solventar-se, s'agreugen i es tornen cròniques,
douant una perfecta excusa a aquells que, com Mrs. Thatcher, pensen que
el millor que es pot fer amb el Sector Públic es privatitzar-lo per estal-
viar doblers i per a que funcioni be.

Tal volta una forma d'amillorar els serveis públics actualment exis-
tents, seria una descentralització més acusada de l'Estat, donant més
importancia, presencia, capacitat de decisió i pes específic del que ara
tenen, a comunitats autònomes i ajuntaments, per a poder planificar i
controlar la despesa pública d'una forma més directa.

Si hem de pagar imposts —i de moment encara no s'ha trobat cap
altra sistema per finançar els serveis públics— almenys ha de ser amb
Ia condició de sentir-nos de gust amb allò que en . rebem a canvi. És el
minim que es pot .demanar.

Antoni Roca
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On centre de rehzbilitacii.de manors Ton bats a la molsa

a Ina finsa tia Sun Prchens
	 Pagar imposts

La setmana passada es va propa-
gar la noticia de que la Direcció Ge-
neral de la Joventut ha obert un
centre de rehabilitació de menors a
la finca anomenada Can Maxura del
barri de Son Prohens.

Aquesta finca ha estat llogada per
a integrar-la al projecte «Joventut»
i acollir els nins que fins ara estaven
en procés d'integració a l'alberg de
La Victòria

Segons manifestacions del Direc-
tor General ,del departament, Se-
bastià Roig, l'alberg de Can Maxura
està preparat per acollir un maxim
de set allots, d'una edat aproximada
de 12 anys, que seran atesos per un
equip de cinc educadors. Aquests
allots no són rehabilitats en funció
de cap historial delictiu, sinó per
tr-obar-se en circumstancies d'ailla-
ment o problemes en el seu entorn
familiar. Precisament per això i per
tal de prevenir-los del cercle de de-
linqiiència, aquest centre els pro-
porciona una protecció i una terapia
per superar la seva marginació i
perquè puguin integrar-se el més
aviat possible a la societat. Aquest
procés compta amb un seguiment

Diumenge a vespre En Joan Mod
clogué la setmana de Música amb
un recital de piano. Segons explica,
el programa no incloïa obres espec-
taculars i que requerissin un virtuo-
sisme especial, sino més aviat d'exe-
cució fàcil, entre les quals hi abun-
daren peces per a ma esquerra sola.
I el motiu era la seva convalescèn-
cia d'una afecció que li havia alterat
temporalment el sistema motriu de
la ma dreta, de la qual per?) n'esta-
va gairebé recuperat. ta circumstan-
cia dories ens depara l'ocasió de po-
der escoltar sis peces per a ma es-
querra (Karl Reinecke i Alexander
Scriabin) que, en res havien d'enve-
jar a les peces per a dues mans.
Mendelssohn, Franz Liszt i Chopin
completaren el repertori que, tot sia
dit, no ens deixà gens freturosos
d'interpretacions més «brillants».

Ens hem de referir al penúltim
concert, el de d.jous dia 24, que reu-
ni quatre músics joves (1968-72).
Dos pianistes, Francesca M.. Mercé
Pons i Joan Carles Falcon, i dos cla-
rinets, Pasqual Martinez jr. i el nos-
tre Nish Tomas Picornell, ens do-
naren un testimoni ben evident de

permanent del Servei de Protecció
de Menors.

El coneixement d'aquest assumpte
per part dels habitants de Son Pro-
hens, va despertar una certa inquie-
tud la setmana passada, inquietud
que lluny d'esvanir-se, a l'hora de re-
dactar aquesta nota —i segons in-
formació. del representant de l'Ajun-
tament Gabriel Nicolau— havia es-
devingut en clara oposició.

Tant Sebastià Roig com el nostre
Batle, mitjançant unes declaracions
al «Diario de Mallorca», han inten-
tat explicar la innoqiiitat del centre
i la seva i noble i humanitària fina-
litat.
Potser que els veinats de Son Pro-

bens s'hagin precipitat en la seva ac-
titud, perquè no acaba de ser rigo-
rés oposar-se. a una cosa que no es
coneix. És ver que l'Administració
autonòmica hauria d'haver explicat
abans de tot als veïns ei seu pro-
jecte i intencions, pet-6 creim que
cal a rraconar.actituds receloses ' da7
'ant Fintént de tlonar solució, en
que sia només en una petita par-
eel.la, a la prohlenu'itica socia 1 (lei
n ostre món.

l'excellent preparació musical de les
generacions . novelles. Tots ells, alter-
nant peces per a clarinet sol i amb
piano, assoliren un nivell d'interpre-
tació envejable.

I arribats per catorzena vegada al
final d'aquest cicie musical prima-
veral, creim un deure destacar-ne al-
gunes millores prou encomiables.
En primer lloc la celebració als nous
locals, —la Casa de Cultura i el Cine-
ma Felanitx—, la qual cosa ha per-
tnés seguir els concerts des de seints
confortables i ha propiciat sens dub-
te una major afluència de públic.
Després hem de reconèixer l'esforç
del Patronat per mantenir el nivell
qualitatiu: en general la categoria
dels artistes s'ha mantinguda i ad-
hue ha representat un afinament
respecte d'edicions anteriors. I per
últim l'esment en alguns details que,
tot i no ser essencials, es necessari
anar polint quan es tracta d'una ma-
nifestació que es repeteix anual-
ment. Per exemple, l'ornamentació
floral, es una nota molt agradable
tant per l'auditori com pels ac-
tuants.

Avui comencen les festes de S'Hor-
ta que, talment penyora de gratitud
d'un poble que ha crescut arrelat
dins la terra dels reguerons ubero-
sos del Babot, es sincronitzen amb
Li festa de Cinquagesma, la Pasqua
granada, que es també símbol dins
Ia crisandat de fecunditat i prome-
sa de bones anyades.

Durant tres dies els s'hortarrins
aniran desgranant els redolins d'un
programa, enllestint amb illusió, que
oferim als nostres lectors en un in-
dret d'aquest mateix número.

Desitjam que passin agradables
aquestes festes i sien compartides
amb tots aquells que tenguin el
gust d'assistir-hi.

Joan RilEA ciogué la Setmana de
MÚšca



SANTORAL

Diu. 3 St. Carles Luanga
Dill. 	 4 Sta. Clotilde
Dim. 5 St. Bonifaci
Dim. 6 St. Norbert
Dij. 7 St. Robert
Div. 8 St. Salustia
Dis. 9 St. Efrem

LLUNA
Lluna plena dia 8

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx • Palma: Dies feiners,
a les 6,45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 i 18 h. Diumenges j fes-
tius, a les 8, 14 1 19 h.

Palma • Felanitx des de Vesta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes), 9,30, 13, 15,45 1 19,30
h. Diumenges I festius, a les
9,30, 15,45 i 20,30 h.

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

Felanitx-Portocolom: Dies fei-
ners, a les 7. 9 14'15, 17 i 20 h. Diu-
menges i festius, a les 7, 9, 12,30
1530. 17 i 20 h

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners. a les 7'30, 930, 16. 17 30 i 2030
h. Diumenges i Festius, 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 IS h.

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

Cala d'Or Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes I d1umen-
ges. Diumenges a les 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN
Dissabte
D iumenge:
Dilluns:
Dimarts:

Dijous:
Dimecres:

Divendres:

	

Jaume ROteet

Gayá-Melis
Cat. Ticoulat

Cat. Ticoulat
Francesc Piña

Amparo Trueba

Miquel-Nadal

TELEFONS DINTERES
Ajuntament: Oficines j Policia
580051, 580080 1 580365
Sólo urgencias 582200
Funerària Felanitx

580448-581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Guàrdia Civil 	 580090
Bombers 	 581717
Servei de Grua, Tel. 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 582885

Ofertas en LLEVANT INFORMATICA

AceR
ORDENADORES

ORDENADOR ACER 500 (640K, 20MB)
IMPRESORA OKI ML-182 (155 cps.) .
MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA
CALCULADORA CON PANTALLA Y PAPEL
CALCULADORA SOLAR PROFESIONAL .
CALCULADORA CIENTIFICA 	 .

49.900 Ptas
37.632 Ptas
17.920 Ptas
6.720 Ptas
4.000 Ptas

155.555 Ptas

OK!
IMPRESORAS

TA TRIUMPH-ADLER
MAQUINAS ELECTRON ICkS

CALCULADORAS

ESTOS PRECIOS INCLUYEN IVA

l a GRAN FIESTA AceR
en PORTO-COLOM el próximo viernes

22 de junio, a las 20 horas

Rogamos pasen a recoger sus invitaciones a
LLEVANT INFORMATICA, C/. Hospici, 30 - FELANITX  

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

Ajuntagneat
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AN UNC I

Es fa públic que les llistes elec.
torals, corresponents a la rectifica-
HO del Cens Electoral Ordinari refe-
rides a 11 de gener de 1990, estaran
en període d'exposició pública du-
rant els dies compresos de I'l al 15
Lie juny. en el Negociat d'Estadística
d'aquest Ajuntament en hores de 9
a 14, podran ser cornprovades pels
interessats i en cas d'irregularitats,
be per no figurar-hi o per inscripció
errònia, formular les corresponents
reclamacions.

S'ADVERTEIX TOTS ELS CIU-
TADANS DE LA NECESSITAT DE
LA SEVA COMPROVACIÓ JA QUE
D'ELLES SE'N DERIVA EL PODER
FER 1.)S DEL VOT EN FUTURES
CONFRONTACIONS•ELECTORALS.

Felanitx, 28 de maig de 1990.
El Batte,

Cosme Oliver Monserrat

ANUNCIO
Se hace público que las listas elec-

torales, correspondientes a la recti-
ficación del Censo Electoral Ordina-
rio referidas al 1 de enero de 1990,
estarán en periodo de exposición pú-
blica durante los (Has comprendidos
del 1 al 15 de junio, en el Negocia-
do de Estadistica de este Ayunta-
miento en horas de 9 a 14, podran
ser comprobadas por los interesados

en caso de irregularidades, bien
por no figurar o por inscripción
errónea, formular las correspondien-
tes reclamaciones.

SE ADVIERTE^A TODO EL VE-
CINDARIO LA NECESIDAD DE SU
COMPROBACION YA QUE DE
ELLAS SE DERIVA EL PODER HA-
CER USO DEL VOTO EN FUTU-
RAS CONFRONTACIONES ELEC-
TORALES.

Felanitx, a 28 de mayo de 1990.
El Alcalde,

Cosme Oliver Monserrat

I.:1, NUNII•:110 	 GERI*: FA

Sr. Director:
Al clarrer concei t de l'anomenada

(impròpiament) «Setrnana de Músi-
ca» d'enguany, durant el seu subs-
tanciós parlament, l'organitzador va
dir que n'acceptaria les critiques,
sempre que fossen constructives.

Si jo estigués segur que havia de
considerar les meves com a tais,
n'hi faria una sèrie ben llarga; per5,
per si de cas, em limitaré a una pro-
posta en relació a un punt que, tot
i essent marginal, em sembla que
reclama un replantejament d'urgèn-
cia.

Em referesc a la . qiiestió de la pa-
geseta i la gerreta, que un altre co-
municant ja va tractar a l'edició de
dia 19 darrer, a través d'una carta
que jo no sols consider respectuosa
i constructiva, sinó que m'hi adhe-
resc de bon gust.

No repetiré els arguments que
aportava aquell «Aficionat a la mú-
sica» en contra del número de la
gerreta perquè s'ha vist que els or-
ganitzadors no els han considerats
vàlids; per() n'aportaré uns altres
de diferents. Mentre que l'Aficionat
ho jutjava des del punt de vista del
públic, jo m'ho mir, i convidaria
l'organitzador de la «Setmana» a
mirar-s'ho també, des de la situació
dels concertistes destinataris de les
gerretes. En deuen quedar contents?
La primera gerreta, amb un poc de
sort, els pot fer certa grácia; la se-
gona els en deu fer molt més poca,
i la tercera potser ja no arriba a
Campos, com n'hi ha que comencen
a sospitar.
.Efectivament, hi ha qualque ar-

tista que ha actuat diverses vegades
a la «Setmana», i cada vegada li ha
caigut la corresponent gerreta. Lla-

vors un pensa: i guantes en deu te-
nir j;.1?, en les den guardar?, segur
que li lan nosa. Es fad' imaginar-se
que el concertista que se troba en
el cas, quan se gira cap a l'auditori
per correspondre als primers aplau-
dirrients, si cu la pageseta rent «sa
beia», entre el din interior-
ment: Ja te, gerreta!

Per evitar tot això, i en vista que
els responsables de la «Setmana»
estan decidits, fort i no et mogues,
a continuar obsequiant els qui hi
actuen, jo proposaria que els oferis-
sin una cosa fungible, com per
exemple una ensalmada o una so-
brassada. Són productes igualment
tipics i se presten molt tambe a es-
ser entregats per mans de la page-
seta, i en canvi tenen l'avantatge de
no crear problemes d'ubicació; i se
poden repetir, un any i un altre,
perquè en arribar-ne un, els ante-
riors ja s'han consumit fa estona.

Això serà .tot. Nornes ,.he de preci-
sar que n'he pres la llibertat de citar
literalment algunes frases recollides
al vol entre el públic, durant el des-
cans i a la sortida dels darrers con-
certs.

Allegro ma non troppo

EL PATRONAT DE MUSICA
Senyor Director:
Vos agrairé volgueu publicar la

nota que segueix adreçada a la Regi-
dora de Cultura. Gràcies.

Senyora Delegada de Cultura:
Null donar-li les gràcies- per la se-

va carta de dissabte passat, tot i
confessant-li que em va deixar molt
poc satisfet.

No pens passar per la Sala, ni
tenc l'intenció de recabar informa-
ció de, cap funcionari, tal com m'a-
consella. Sra. Picó: Vostè es una
persona que ocupa un càrrec públic
Inurement assumit; vostè, en conse-
qüência, té unes responsabilitats i
maneja unes quantitats relativament
importants de doblers públics; les
seves explicacions, si pot i vol do-
nar-les, han d'esser també públi-
ques.

(Passa a la pagina 3)
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SHIER
Concesionario REVLON

Comunica a sus clientes y público en
general que durante la semana del 5 al
8 de junio, una Srta. diplomada atenderá

gratuitamente todas sus consultas so-
bre la moda de colorido primavera-vera-

no 90 y cosmética.

C. Mayor, 28 Tel. 500309	 FELANITX

El Molino Blanco

Video-Bar Porto Colom

NUEVA DIRECCION

PUB: De 19 a 23 h.

DISCO PUB: De 23 a 3,30 h.

Perfumeria Estética PARRAVAL
PI	 DE S'ARRAVAL, 8-A

- Gabinete de estética
- Cosmética profesional

CASMARA — EXYMOL
LAB. LAVIDVA

TEL. 582810

FELANITX

Dissabte dia 9 de juny, el grup
,Gent cle.bulia» retorna al panorama
teatral felanitxer de la ma d'un fer-
vent aficionat, una persona que, mal-
grat la seva joventut porta anys de
Leria teatral i ara te la gosadia de
sortir a la palestra amb la triple co-
mesa d'autor, actor i director.

Haureu intuit que l'alludit és En
Joan Manuel Chilet, que diumenge
passat precisament, juntament amb
una cul la integracia per antics com-
ponents de «Gent de bulla» i (Pal-
tres novells, feren la pre-estrena a
Sons Valls, del «vaudeville» «Ja hi
som tots», una comèdia escrita seva.

L'avinentesa ens estimula a esco-
metre'l, perquè no ha estat mai molt
freqüent això d'escriure teatre per
aquests indrets i creim que el fet ho
justifica.

—D'en te vá, Joan Manuel, agues-
ta vena teatral?

—Jo diria que gairebé de la meva
infancia. Sempre he sentit una gran
atracció pel teatre i me fascina la
idea d'interpretar. Les meves prime-
res passes les vaig donar amb cl
grup «Revetla» de Son Negre, els
anys 84 i 85, amb l'obra «Sa madona
du es -maneig». Más tard, ámb «Gent
de bulla», vaig intervenir a «Jo seré

seu gendre» i «El millor depen-
Jcnt del món».

—I, no t'has plantejat mai de cur-
;ar estudis d'art dramatic?

—ns clar que si. Vaig intentar en-
trar a l'Escola d'Art Dramatic dc
ValL•ncia i a les proves d'accés vaig
arribar a la clarrera eliminatória. De
::ent aspirants vaig quedar entre els
vint-i-cinc primers, pert) només n'ha-
vien de sortir setze i jo no V aig es-
ser dels afortunats. Malgrat això, no
he despensat mai i ara tenc en pro-
jectc ingressar a una escola d'art ci-
nematogràfic per a actors a Barce-
lona. No he decidit encara si sera
enguany o l'any que ve, però em fa
una gran Music").

mentrestant, sembla que
havies deixat dc banda la euroila.

—No, mai no l'he deixada. El que
passa és que els quatre darrers anys
no he representat. Aixi mateix he fet
qualque cosa a la televisió felanitxe-
ra, entrevistes, sketchs... I he tre-
ballat en aquesta obra que feim ara.
La vaig anar pensant i elaborant poc
a poc. L'he donada a llegir a diver-
ses persones i l'he retocada moltes
vegades. Fa dos anys però que la
vaig donar per acabada.

—I no et sembla arriscada l'em-

;7rona. No haguera estat menys expo-
posar ma a qualsevul de les

obres ja «consagracles»?
—Fis clar que t. é un rise, perO vaig

decidir assumir-lo. Jo tenia ben clar
quina obra em feia Music') represen-
tar i des d'aquesta premissa la vaig
anar bastint.

—I quina és l'obra que et va sor-
tir?

—«Ja hi som tots» és una com-
dia de tall vaudevillesc i per tant
amb les característiques pròpies del
genere. Damunt la trama d'unes
senzilles historietes amoroses, es
basteix l'ordit que se serveix dels
recursos típics d'aquest teatre. Jux-
taposició de situacions xocants i di-
vertides dins nn to amable i desen-
faciat.

—N'estàs satisfet de l'obra?
—Si. Pens que clins el mare de

possibilitats que m'oferia el projec-
le, he encertat. Naturalment, abans
d'envestir al seu muntatge m'he as-
sessorat, l'he donat a conCixer a per-
sones diverses i m'han dit que era
factible.

—I t'has embarcat en una empre-
sa amb el triple compromis d'autor,
director i actor...?

—Si, no em quedava más remei.
—I Ge les tres coses, quina és la

que t'interessa más?
—La d'actor, per descomptat.
Passem ara a la qüestió del mun-

tatge. 	 •

—Quin temps fa que preparau, a
nivell de grup, aquesta obra?

—Fa un any que posarem fil a l'a-
gulla, però d'assaigs només duim
uns quatre mesos.

—Quants d'actors intervenen?
—Onze que, juntament amb tres

persones més entre bambalines,
completen l'equip.

—T'ha estat dificil trobar gent
ben disposada?

—No. Cinc elements del repart
provenen del collectiu anterior de
..(Gent de bulla», el sis restants són
nous fitxages. Hi ha prou gent en-
tusiasta, el que passa es que l'en-
tusiasme i les curolles, avui en dia,
moltes vegades són mal de combi-
nar amb els deures professionals.

—Quant a l'escenari del Cinema
Felanitx, la seva simplicitat no vos
planteja problemes?

—No. El muntatge de l'obra no es
gaire complicat i sempre és minor
que treballar enmig d'una plaça.

—Una darrera pregunta, Joan Ma-
nuel, quan escrivies aquesta come-
dia, pcnsaves nomes en ajustar-la als
teus cicsitjos d'interpretació o, pel
;:ontrari, contemplaves la possibili-
tat de que pogués assolir una més
ampla repercussió clins l'àmbit tea-
tral, si més no, illenc?

—La veritat Cs que la vaig escriu-
re sense gaire pretensions, amb l'ob-
jectiu clar de representar-la, per)
arribé com un entreteniment amb cl

qual hi vaig disfrutar de bon de ve-
res. No cm vaig proposar ruai que

Cartes ai tiinctor
(Ve de la pàg. 2)

Si jo li he [et preguntes sobre cl
Patronat Local de Música, pregun-
tes que es formulen molts de fela-
nitxers interessats en el tema -, es pet-
que el Patronat és una entitat públi-
ca que gasta cloblers del comú.

El Patronat, senyora Picó, tenia un
reglament per a regular el seu fun-
jonament, tenia uns sods que paga-
van unes quotes, tenia uns clirectius.
Jo ii deman, per scgona vegada: Que
n'han fet clel reglament? Voste es
preocupa perque els estatuts regulin
.:tectivanient el funcionament de
l'entitat? Qui elegeix eis directius?
Per que no es cobren, des de fa uns
anys, les quotes? La junta, es elegi-
Lia democraticament? Quant i corn
es renova, si es que es renova? jo i
moltes altres persones hem estat
membres del Patronat. Continuam
essent-ho? Quins (frets i quines obli-
gacions tenim?

Jo comprec que la resposta a les
meves preguntes, potser hauria d'es-
ser llarga, però, pens, que .vostè té
l'obligació de donar-la.

Jo i altres aficionats a la música
la hi agrairiem.

El mateix

EL JUT.IAT
Senyor Director - del .setmanari:

El jutjat de Felanitx, fa anys, va
quedar instaHat a una casa situada
devora l'antiga Estació Enológica
(una casa poc adequada, tot hi ha
que dir-ho). Damunt la porta, enca-
ra ara, hi ha un rètol molt malme-
nat que diu: «Juzgado de Distrito».

Després de la torrentada del mes
de setembre, les oficines foren tras-
Iladades a un local situat damunt el
cine nou i a les portes del yell local
posaren un cartell de paper que co-
municava el canvi. Fa molts de me-
sos que el paper ha desaparegut i la
vent que va al jutjat, me consta, no
sap on ha d'acudir. Damunt el r.ine
nou tampoc no hi ha cap signe que
indiqui que el jutjat esta instaHat
alla.

No és agradable, en general, havei
d'anar al jutjat i el de Felanitx, ja
fa temps que gaudeix d'una mala fa-
ma molt just ificada a causa del trac-
te, del mal tracte, que reben els ciu-
tadans.

Això darrer sembla que no té com-
postura; cl que li he dit abans, si.

Potser el jutje actual llegesqui el
seu diari...

Un que paga la contribuciO,
malgrat tot.

tengues altra repercussió; ara que
si amb el temps l'assoleix, tant dc
bo.

inaleix pensain nosaltres.

"romett

Dissabta que ve, esirella de «Ja hi som tots»
Conversa amb Joan Manuel Chilet,

autor de l'obra i a la vegada director i actor
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L'IRYDA i la rahabii:tació dels
camins a zonas devastades

Lentitud exasparant an la repara-
ció de las cArr.at3ras dal LIOPU
CIM

L'IRYDA du gastats fins a la data
uns 175 milions dc pessetes en la re-
paració dels camins rurals del terme
tle Felanitx, dins el capitol habilitat
der tal de subsanar la destrossa oca-
sionada per la pluja torrencial del
mes de setembre de l'any passat.

Aquestes tasques s'han centrai en
cis camins del Clot des Pou de
S'Horta, el Carrel-6 Llarg i els bran-
cals que des d'aquest duen al canai
de Son Negre per dins Son Ramonet
i des d'aquell cap a Campos.

Al barri de Son Valls s'ha refet un
pont i s'acondiciona el camí de Vila-
tranca. I pel que fa al sector de Son
Prohens també s'ha treballat en el
Camí del Pujol.

Així mateix es te la intenció de
repavimentar el camí de Son Negre,
que ha estat molt perjudicat amb el
pas de les maquines que han treba-
Ilat per la zona.

En contrast, la reparació de les
carreteres del N1OPU i el CIM. expe-
rimentaTuna detnora escandalosa i
el C r iteri prioritats seguit en rela-
ció als diferents treballs, —cunetes,
pari ment, desguassos, etc. —, sembla
molt desacertai.

Una plataforma per a S'Arenal
Aquests dies s'instaHava una pla-

taforma flotant a la platja de S'Are-
nal de Portocolom per a ús dels ba-
nyistes. Es tracta de dos comparti-
ments estancs de poliester, units
amb articulació i que tenen una su-
perficie de 36 metres quadrats.

L'artefacte es subjecta al fons
amb uns anclatges i a sobre dura
dos trampolins, de 2 i 2'80 metres
d'altaria, un tobogan i una mena de
gronxadora. S'hi podrà accedir des
de l'aigua mitjançant quatre esca-
les.

També s'ha procedit a balitzar la
platja de S'Arenal, Cala Marçal, i
Cala Ferrera per tal de delimitar les
zones d'Us dels banyistes i els acces-
sos de les embarcacions.

Fi de curs de la coral «Aucellets»
Diumenge passat, després de la

missa del vespre, la Coral «Auce-
Hets», que tan meravellosament il-
lustra musicalment les funcions de
Ia Parròquia, despedi el curs amb un
complit concert que fou seguit per
un públic nombrós entre el que no
hi mancava, naturalment, un bon
percentatge de familiars dels loves
can taires.

El director, En Miguel Perdió,
rebé dels seus deixebles un artistic
obsequi de ceràmica, i l'agrupació
coral, el reiterat i entusiasta aplaudi-
men t de l'auditori.

MIJAC—Felanitx
Ja fa calor, l'estiu es aquí, el curs

escolar ja acaba i el Mijac-Felanitx
vol agrair a totes les entitats, empre-
ses i persones particulars, l'ajuda
rebuda per tal de poder fer possible
totes les activitats del curs 89-90.

Gracies als pares per la confiança
posada en nosaltres, esperam haver
complit el nostre objectiu: esser l'a-
nimador = amic i testimoni pels
vostres fills.

Dit això sols ens resta tancar les
portes del nostre centre i esperar
amb illusió el campament Menorca-
90 que farem si Déu vol, del 9 al 16
d'agost.

Vos deSitjam que passeu un bon
estiu i esperam tornar retrobar-nos
cl proper mes d'octubre.

El grups d'anitnadors

Dia 8 comença el «Memorial
Francisco Lorenzo» d'Escacs

El Club d'Escacs Felanitx té pre-
vist pel proper dia 8 de juny l'inici
de la competició «Memorial Fran-
cisco Lorenzo» en la seva 5. a edició.

La prova es disputara amb el sis-
tema suis a sis rondes i començarà
a les 20 hores al bar S'Abeurador de
la • plaça d'Espanya.

Per a inscripcions es poden dirigir
al bar esmentat (Tel. 582309), o bé
al telefon 652587, els matins i fins

mateix dia 8.

Llar de la Tercera Edat —Inserso
El proper dia 8, a les 5 del cap-

vespre, l'Editorial Labor promocio-
narà una enciclopèdia fent obsequis
als assistents.

EXCURSIO A SA DRAGONERA.—
Per dia 9 de juny. La sortida de Fe-
lanitx sera a les 8'30 i es farà para-
da a Can Pelin. A les 11'15, des de
San Telm se salparà cap a Sa Drago-
nera. Visita a l'illa i retorn a San
Telm per a dinar.

La tornada sera per Estellencs,
Banyalbufar i Valldemossa.

Exposició de pintura a S'Horta
Amb motiu de les festes de S'Hor-

ta, demà diumenge i dilluns dia 4,
romandrà oberta al local de la Rec-
toria vella, una exposició coliectiva
de pintura, amb obres d'Andreu Gor-
diola Borobia, Francesc Gilibets
Castells i dels novells Miguel Adro-
ver Palou i Bartomeu Estelrich Ri-
go.

Club d'Esplai «Albada»
El club d'esplai «Albada» vol

agrair als monitors, ais pares i als
nins, la seva participació en el fes-
tival de fi de curs i a totes les acti-
tats que durant l'any s'han duit a
terme.

Les activitats del present curs aca-
baran cl dimarts dia 19 de juny.

Es comunica als pares dels allots
que vulguin assistir al campament,
que a partir del dilluns dia 4 poden
fer la corresponent inscripció al lo-
cal del Club i sempre ahans del dia
14.

Moites gracies per tot.

Act:v,ta: de !a bibi:QUA:a d3
«La Caixa»

Dimarts c'ia 5 de juny, a !es 1930
IL, a la biblioteca de la Caixa de

projecció de diapositives
sobre «Parcs Nacionals del Mán», a
carre de Toni Ramon.

Tocs hi sou convidats.

Secció Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL

FESTA DE PENTECOSTÉS
Demà diumenge dia 3, festivitat de

Pentecostés, la missa solemne sera
a les 8 del vespre.

RELIGIOSES TRINITÀR1ES
FESTA DE LA SANTISSIMA

TRINITAT
El proper dissabte dia 9, celebra-

rem la festa de la Santíssima Trini-
tat. Per tal motiu, a les 8 del ves-
pre hi haura Missa solemne a la
Parròquia.

La comunitat de Religioses Tercia-
ries Trinitaries hi conviden tots els
fidels. Cantara el Cor parroquial.

vida social
NAIXEMENT

Els esposos Bartomeu Estelrich
Massutí i Anna Maria Mestre Julia,
han vista alegrada la seva llar amb
el naixement d'una nina preciosa
que ha rebut el nom de Maria Mag-
dalena.

Enviam la nostra més cordial fe-
licicitació als novells pares.

PRIMERES COMUNIONS
Dies passats a la capella de Villa-

Cortona de l'Apostòlic Center de Be-
thesda (Maryland), a Washignton,
va rebre per primera vegada l'Euca-
ristia, el nin Tornas Nadal Rigo
Haug, fill del nostres paisans An-
dreu Rigo Sureda i Marianne Haug.

Diuemnge passat horabaixa, a l'ac-
te eucarístic comunitari que se cele-
bra a l'església parroquial de Sant
Miguel, varen rebre per primera ve-
gada l'Eucaristia els següents nins:

David Roque Medina, Margalida
Pastor Moden, Sebastiana Oliver
Manresa, M.a Antònia Salom Capó,
Francesc Barceló Andreu, M.a Jesús
Carda Domínguez, Rafel Vidal Jor-
quera, Pedro Muñoz Martínez, Sonia
Almodóvar i Margalida Ballester
Roig.

Els enviam a tots ells, així com als
seus pares, la nostra més cordial en-
horabona.

NOCES D'OR
MATRIMONIALS

Diumenge passat celebraren les
noces d'or matrimonials els esposos
D. Jaume Mestre Vaquer i D.a Mar-
galida Pujol Andreu. Amb tal motiu
assistiren, juntament amb els fami-
liars, a una missa d'acció de gracies
que concelebraren el P. Antoni Oli-
ver i Mn. Teodor Suau a l'església
de Sant Alfons.

Després, juntament amb els fami-
liars i amies se euniren en un di-

: nar en el restaurant «Don Leone)»
i de Cala d'Or.

A les moites felicitacions rebudes
pel matrimoni Mestre- Pujol hi unim
la nostra més cordial.

Que per molts anys.
1•••■•■••••••••■■■■•■•• 	

Da lm ¡es apoviacions
•3 nsg,esit.?

En contestació a la carta al Di-
rector apareguda en el «FELANITX»-
de dia 19 de Maig, ens plau manifes-
tar que el producte de l'Assignació
Tributaria es distribueix de la for-
ma següent:

El 96'29 gel es destina a la mateixa
diòcesi.

EI 2'22 % passa al manteniment
de facultats.

L'1'75 % s'aplica als seligiososles.
A la Conferência Episcopal Espa-

nyola, hi va a parar un 0'63 %.
A la Santa Seu el 0'07 %.
I el 0'04 % restant va destinai a

institucions extrangeres.
Les 65 Diòcesis espanyoles rebe-

ren l'any passai 13.628,637.419 pesse-
tes que destinaren a:

Activitats pastorals 8'89 %.
Retribucions de 20.000 sacerdots

82'71 %.
Seminaris diocesans, (61 de ma-

jors i 56 de menors), 1'40 %.
Conservació de temples, ciels quals

22.106 eren parròquies, 7 %.
Les despeses ocasionades pels

viatges del Papa, beatificacions i ca-
nonitzacions, són satisfetes per les
institucions, diócesis o conferències
episcopals interessades, amb altres
medis com poden esser: collectes es-
pecials, aportacions voluntaries, etc.

Cada any es distribueix a les es-
glésies un full convidant als fidels
a collaborar, amb aquest medi de
l'assignació tributaria, als sosteni-
ment de l'església i es detalla la dis-
tribució del producte de l'any ante-
rior.

Parròquia de Felanitx

MERCAT ARTESANAL i d'objectes
usats a Cos Concos.
Els interessats en vendre-hi, po-
den cridar al Tel. 581160. Bar Es-
portiu.

n SE LLOGA BAR-RESTAURANT a
primera fila a POrtoeolom.
Informes en aquesta administració

vENDE DEtim sPoRT COPPA.
Prccio a ColIN - enir.
ti teresa dos , aeudir a Autos Bai-ce-

lo (Porto- (;olom).

SE OFRECE CHICA, para ayudante
de cocina o limpieza. En Felanitx.
Informes, C/. Luna, 4 (preguntar
por Juani)

■••■•■••

SE NECESITAN CIIICOS/AS para
trabajar en Playa Cala Marsal.
Informes, Tel. 581567 (noches)



FELANITX

Fires I Fastes da Nana
PROGRAMA

DISSABTE DIA 2 . DE JUNY
De ben mati volem enrarmilar la plaça i vos vonvidam a que

ens ajudeu.
A les 16. PARTIT DE FUTBOL. D'ALEVINS entre C.D. S'HORTA i

C.D. SA COLONIA. Al guanyador li serà entregat un trofeu donat per
Ia BANCA MARCH.

A les 17. Concurs »QUATRE RODES». Organitzat per la Ferreria
»Adrover-Roig, C.B.». Se disputaran uns trofeus donats per varies
entitats i l'ExceHentissim Ajuntament de Felanitx.

A les 22. OBERTURA DE L'EXPOSICIÓ DE PINTURA que correra
a càrrec dels artistes: ANDREU GORDIOLA BOROBIA, TOMEU ES-
TELRICH RICO, XESC I ROSSINYOL I MIOUEL ADROVER.

A les 2230. Verbena a la Plaça on actuaran els conjunts »BO-
NET DE SANT PERE» i '.MURDER IN THE BARN».

DIUMENGE DIA 3 DE JUNY
Cercaviles amb tambors i cornetes de PORTO COLOM i les XE-

REMIES.
A les 10'30. Missa solemne concelebrada. Dira l'homilia el nos-

tre amic NADAL PALMER, rector de CALA D'OR.
Hi assistira l'EXCEL.LENTISSIM AJUNTAMENT DE FELANITX.
A continuachl . V1 ESPANYOL en el SALO PARROQUIAL, per gen-

tilesa del BANC CREDIT BALEAR i en el mateix temps vos convida
a la nova reohartura del nou local.

Després visita a l'Exposició de Pintura i a la Fira.
A les 15'30. Partit de futbolet entre la selecció .REINA SOFIA

A. i «REINA SOFIA B..
A les 16. Partit de .BASOUET. entre la selecció A i B.
A les 17. Gimnàstica RITMICA a càrrec de les alumnes del Col-

legi.
A les 18. A la plaça Jocs Infantils:

CARRERA DE MONOPATINS
CORREGUDA DE CINTES
GINKAMA
TRANCADISSA D'OLLES

-A 4es- 22. ...FOLKLORE- AIRES MerLOROUINS. i .RAPSODIA ES-
PANYOLA DE likESTRE JAUME COMPANY..

DILLUNS DIA 4 DE JUNY
A les 10. Missa per tots els difunts de la Parroquia de S'HORTA.
A continuació mostra de cotxets teledirigits. Hi podran prendre

part tots els nins.
Ales 17. PARTIT DE FUTBOL'entre els FADRINS I CASATS de

S'HORTA.
A les 20. Missa i homenatge als vells.
A continuació hi haurà un refresc pels nostres MAJORS i assis-

tents a càrrec des CREDIT BALEAR DE S'HORTA.
Després BALLS POPULARS amb els conjunts:

.AIXf BALLA MANACOR.
I GRAN FI DE FESTA          

Vehículos de ocasión   

FIAT UNO 45 S 5P
	 PM-AH

FIAT UNO 70 SL 5 P
	

PM-AJ
CITROEN FURGONETA C-15 E

	 PM-AH

OPEL KADETT 1.3S 5P
	

PM-X

OPEL MANTA 2.01
	

PM-AJ

PEUGEOT 205 XR
	

PM-AK

RENAULT 5 GTL 3P
	 PM-AD

RENAULT 5 TL
	

PM-Y

RENAULT 18 GTD
	

PM-Z

VOLKSWAGEN POLO COUPE 1.3
	

PM-AU   

Concesionario Oficial      

AUTOS ARTORELL,S.A. 
Carrer del Socors,6. Tel. 5813 48. Felanitx. 

Per una Mallorca digna
Ja no es sa Dragonera ni es Trenc; ja no es s'Albufera ni

Mondragú. Avui no es tracta de salvar un determinat espai:
tota	 la que demana una nova mobilització. Mallorca i la dig-
nitat del seu poble necessita que cridem: prou d'urbanitzacions!

El mallorquins no podem permetre que Montblanc, sa Cano-
va, s'Algar, Son Bauça, Alcanada... i fins un centenar d'espais
más, desapareguin per l'afany d'enriquiment d'uns pocs i la com-
plicitat dels nostres governants.

Ens jugam el futur. Es el moment de decidir quina illa volem
i quina illa deixarem als nostres fills. 0 venem boci a boci la nos-
tra terra per fer-hi xalets, o la protegim d'una vegada perquè ens
agrada i l'estimam així com és.

Recorda que sovint els pobles han canviat el curs de la seva
història. Aquesta manifestació es la nostra oportunitat: contri-
bucix. a fer-ho possible.

El Dia Mundial del Medi Ambient sera un dia històric a Ma-
llorca.

MANIFESTACIO
PROU D'URBANITZACIONS!

Dimarts 5 de Juny
Plaça d'Espanya (Palma] 20 h.	 Ilf.,/Gbut
Final festiu al Parc de la Mar       

VENDO EMBARCACION
Mastron Coral 800

2 motores Mercrusier de 230 HP.
con emisora, ancla con motor eléctrico

y otros accesorios.

Precio 6.300.000 ptas.
(impuestos incluidos)

Facilidades de paso 	 Inf. Tels. 657388 y 657389                          

Restaurante CESAR
PORTO-COLOM

Banquetes, bodas, comuniones,
aniversarios, etc.

Especialidad en Carnes a la brasa    

Les comuicamos nuestro nuevo n.° de Teléfono: 825302              

Fontanería JUAN MUKI07
Comunica su nuevo domicilio y teléfono:    
C. F.klITAIIITX, 4
	

TEL. 582684 	 FEL.kNI'IA  



   

Análisis Clínicos
POLICLINICA LLEVANT  

VIA ARNESTO MESTRE, 36
	

Tel-, 58 22 33 
•MIN■M         

GM,	

S	 FELANITX

aPrebe c an»
El cap visible de la Sala, el Sr.

Batle, manifesta, a unes declara-
cions a un mitja cie comunicació,
que li feia molta gracia sentir que
cl Port era mort.

La primavera ha arribat i totes
les - transformacions naturals han
tcngut l'oportunitat d'expressar-se.
Aquesta «metamorfosi», —deguda a
l'incontrolable desig inconscient de
l'home—, a un servidor, també, li fa
molta gracia; i ho dic així, perqu
quan algú té quelcom que li fa no-
sa ho tira dins la garriga, o a la vo-
rera de la carretera, o enmig del car-
rer i després diu, «mira quina por-
queria hi ha per tot».

L'olivú de les mates ha tret flor
en forma de borses de plastic, espe-
cificant un poc més, en borses de
ferns; les porrasses s'han fet amunt
i de llurs espigues han eixit Ilaunes
de cervesa i de refresc; les verdes

herbes que fan de capell a les rels
dels arbres s'han vist afavorides per
botelles de cava i d'altres begudes
Je cell grau. Gracie's, ci?

La Marc Natura ha disposat, tam-
ne, d'una manta d'un gruix consi-
derable perqu- cl loas marítim no
;!$ constipi. Segons quiries persones
cellaboren perqu , el ions no estigui
mort, deixant llurs iots fondejats en-
mig del Port, d'aquesta manera quan
hi ha un .poc de maror i el fons va
carregat de pits», les cadenes dels

vaixells mouen la manta perqwé so-
ta aquesta hi entri un poc de Ires-
cor. A més, la vicia animal també es
preocupa ciels seus fills, els corbs
marins i les gavines tendran «katius-
kas» i «xubasqucros» per si hi ha
res de nou; els peixos duran una
Ilanterna per veure-hi millor.

Enguany potsef - que no hagin sor-
tit mols esclataSsangs, però han
sortit cases per tot arreu; un bon
plat de cuina podra ésser, horn amb
cases, cases torrades o al caliu.

Iclb sí Sr. Batle, tot fa rialles, més
endavant podreu llevar la teulada
de la Sala i posar-hi una gran vela i
eis dies que hi haura plenaria fer pa-
¿ ;: r un tiquct i així pareixerà que
som al circ. Riurem tots plegats!

Com voste sabra, el seu partit, al
larrer•congres que feu a Sevilla, va

explicar al punt número vuit, la in-
tenció, d'una vegada, per conservar
els espais verges i en general la Na-
tura, sup5s que ho digué per estar
al mateix nivell dels paissos curo-
pees, i ara sups jo, tots els del
món; per lo vist, ad pareix que tot
aixe.) Cs diferent i per lo tant fa Ha-
nes.

Avui en dia, tot-horn es preocupa
pel medi ambient, per la conserva-
ció cie la Natura, per la protecció
tots aquells animals, aus, espécies i
iloc:s que estan en perill d'extinció,
ja que tots vivim dins el mateix
«cercle», es a dir, la Terra. Tot ens
pertany a tots.

Per tot aim), si els qui tenen la pe-
lia pel inanec no són eis primers en
donar exemple o en defensar-ho, el
més normal es que la gent pensi que
el qui fa rialles no sigui cl Port, si-
nó vostè ja m'entén. Així com
vosté es pot sentir ofès per qualque
persona, pensi que les seves decla-
racions, també, han pogut ofendre
qualcú, ja que hi ha molta gent que
treballa i lluita per aconseguir que
Mallorca «sigui, neta.

Antoni Joan i Albons

Diccionari
Foll

ACUBAR-SE
Fer el numeret
ADOB
Boda a l'inreves, o sigui divorci
AGRICULTURA
Cultura amb un cert gust d'agre
ALCOVA
Cambra petita d'usos molt variats i

clivertits
ALEMANYA
Dues millor que una
ALMOGAVER
Mestre d'escola que ensenya català
ALMOIXERIF
Xerif cricarregat de cobrar les al:

moines
AMBAIXADOR
Cap de missió diplomàtica que nor-

malment baixa les escales
AMBULATORI
Lloc on es fa cua en compliment

d'alguna penitència

SE VENDE PLANTA BAJA 'con lo-
cal muy céntrico. En Felanitx.
Informes, Tel. 580919

MENEM

Restaurante Los Pinos
AVDA. CALA MARÇAL, 12 - TEL. 825123	 PORT6:-.COLOM

Platos variados

Huevos de codorniz
Pizzas

Paellas especiales
y platos por encargo para Ilevar

1■1..

41•11Y

hwer r itix
SECCION MERCERIA - LENCERIA

Cintas --:Adornos bordados - Escudos - Aplicaciones - Hilos de coser - Tiras bordadas
ApliqUes metal - Adornos brillantes - Hombreras

Adornos lentejuelas - Cremalleras - Broches - Dedales - Tijeras - Corchetes - Agujas
Alfileres - Botones - Hebillas - Cintas y cordones

Adornos para el cabello - Lazos elásticos de todo tipo

ALTA LENCERIA Combinaciones - Juegos camisón y bata - Pijamas raso y batista
Conjuntos sujetador-braguita

Artículos de regalo
Asimismo forramos botones, ponemos remaches a las prendas y todo tipo de
complementos para el vestido.

PROXIMA INAUGURACION



Bodega de Felanfix, S.C.L.
CONVOCATORIA

Es convoca l'Assemblea General Ordinaria dels Socis de la
Bodega Cooperativa S.C.L. per dia 10 de juny de 1990 a les 9,30
bores en primera convocatòria i a les 10 en segona, a la Casa de
Cultura, amb el segiient ordre del dia:

L—Lectura i aprovació de l'acta anterior.
2.—Informe d'Auditoria i Pla de viabilitat a 31 del 12 de

1988.
3.—Propostes del Pla de Viabilitat.
4.—Presentació del balanç de 1989.
5.—Assenyalar període electoral per la Renovació del Consell

Rector.
6.—Precs i preguntes.
Aquesta convocatòria es perliongara . els dies 17 de juny i 24

de juny, en cas que no s'hagin solventat, i aclarit tots els punts
de l'ordre del dia.

Dels dies 28 de maig al 8 de juny en dies laborables i de les
18 h. 'a 'les 20,00 h. tots els &xis interes-sats podran consultar la
documentació de la present convocatória.

FelaMtx, 29 d'abril de 1990
Vist i plau: El President - El Secretari

FELANITX.

Avantatge de Ilavors

El nmiki hsé Cola TO conac
«... a mis enemigos, que tanto
iie han avudaclo en mi carrera.» (1)

Quan En Borges casa amb Na Maria Kodama, Ii vaig cscriure i a punt
d'enviar l'enhorabona a Suissa, m'arriba la notícia de la mort d'ell, que
(secretament) esperava el Premi Nobel de Literatura. Altre tant pensava
ter amb En Cela, sabent que, sense cremar cap nau, habia trobat la seva
Marina. Sort que no N,•aig començar la carta, hauria pogut canviar el curs
de la història. Perqu les «meigas» no són veritat... perõ n'hi ha. Això
es segur, i En Cela ho sap, perquè es gallec, i més ara amb Na Maria que
és gallega. Que a falta de sueca (com és moda) bo es el Nobel, malgrat
suec.

Vaig conèixer intellectualment En Cela com tothom. Havia sortit «La
familia de Pascual Duarte», i jo tenia encara molt . fresc el record del que
havia vist per l'agost de 1936, quan tenia dotze anys, escoltant Radio Ma-
drid, d'amagat, a ca l'apotecari Puça, i el conco En Tomeu romania, tan-
eat, amb altres companys, a la cuina de La Sali Després de l'escarru-
fament de la lectura, em vaig proposar ilegir tot quan sortís de la ploma
d'aquell escriptor, que publica lo primer de tot a l'Argentina, però ningú
ho sabia. Arreplegava tot el que trobava, i així el diumenge 21 d'agost de
1966, vaig retallar del,.diari «La Nación» el seu. article. 0(Posible) despe-

..dida del camino». Tenia . en marxa la preparació de la «Setmana de la'His-
panitat» amb els meus alumnes, fundadors d'Agrupació Mallorca, i havent
organitzat el concurs literari «Hispanidad», aquell mateix diumenge vaig
decidir escriure al Sr. Cela, demanant-li una foto autografiada per a dar-la
de premi al guanyador. Pensava que un secretari posaria la foto dins un
sobre, al correu (tot lo més) i prou. Res d'això. Grossa fou la sopresa
quan m'arribà una carta de «Papeles de Son Armadans», amb dues línies
que deien: «Con un pie en el avión, pongo la foto solicitada en la maleta,
y en Buenos Aires nos vemos», i firmava Camilo Jose Cela». Ja era tocar
cl eel amb un dit, per() quan ens trobarem al Hotel Nogaró de Bones
Aires, i digue que em volia dar personalment la foto, perquè volia conèixer
qui havia escrit aquella carta ... Cordes que vaig tenir ganes de fugir,
però xerrarem per espai de més de dues hores. Quan me dona la foto, ja
rn'havia donat més que el Nobel per a mi. El mateix vespre assistia a una
conferència seva a la Conselleria Cultural de l'Ambaixada d'Espanya, i l'en-
lema protagonitza(rem) l'escandolet de «Toreo de salón» quan tracta el

capitol «Domus merdw» i aquelles  senyores alsurades començaren a buidar
el salo (l'actes ciel diari «La Prensa», cil n'amolla una de les seves i els que
restavem sense motar romperem en mamballetes. M'arriba a destriar (no
estava tan gras com ara) o distingir (diria per estufera) entre el públic
que el seguia. Havia abandonat l'escola, havia abanclonat ca meva,.enlluer-
nat per aquella manera d'empra r . un castellà que nomes coneixia per es-
crit, parlant de lo més brut ... mes senyoriu encara. No vaig poder dur-lo
a San Pedro, tenia massa compromissos en pocs dies.

Havia abandonat la «Setmana de la Hispanitat». Igual la ferem. Una ve-
gada acabada encara se'n parlà un parell dc mesos (i encara ara). Fins i
tot donarem «La del soto del parral» amb els «Amigos de la Zarzuela» de
Bones Aires, quaranta-set persones i el piano de ca nostra, i els crits de la
meva -dona quan els meus alumnes el carregaven per dur-lo al teatre.

Era més de mitjan desembre i jo era al Consolat d'Espanya, donant
compte de tot el que havíem fet (que ja ho sabien pel delegat que havien
enviat). El Cónsol don Francisco Javier Palazón (que haureu sentit anome-
nar), un gran amic, em demanà quin temps feia que no anava a Espanya.
—«Treinta años»— li vaig dir. —«Hombre! pues ya es hora de volver. ¿Y
(le que parte de España es Ud.?» —«De ninguna» vaig respondre. «He
nacido en Buenos Aires, pero soy tan español como los del Virreinato del
Río de la Plata». —«Vaya . chasco, hubiese apostado a que Ud. era español».

habría perdido, según" se mire, pues me siento español completa-
mente». —«Razón de más, Ud. viaja a España el 4 de enero, con un char-
ter que prepara la Embajada, para retribuir atenciones de amigos que
hayan hecho algo por España, como su «Semana de la Hispanidad». La
veritat, era merit dels meus alumnes, per?) no hi poclien anar tots (que
amb el temps han desfilat per Felanitx ...). Se pensaven que no era ver
el que jo contava de Mallorca.

Arribat a Palma, vaig cridar En Cela per teléfon. Tenia un fill estu-
diant a Madrid i partia cap alla. Dia 16 dc febrer de 1967 ens dedicava un
altre Ilibre «A Antonia y Miguel», que passarem tot lo dia en aquell casal
de La Bonanova. Era una edificació de línies molt modernes a la que s'hi
entrava pel soterrani. Es començà pel celler, perquè aquella mitja bota de
roure on llescàvem el formatge i el cuixot, no hauria entrat per cap porta
ni finestra. De teules aficades de punta a la paret, En Cela davallava bo-
saes de vi argentí, mentre xerràvem i escoltàvem tangos d'Edmundo
cm, gran amic seu, i mes tard del Rei.

A la biblioteca, llibres i mes llibres. Damunt la taula de treball, aquella
vella ploma font tota eixancada de fer feina, i les fitxes de «cojones» que
haurien d'enriquir cl seu «Diccionario secreto». A la paret, un quadret mos-
trava un manament clefs regidors de Cort, fent que l'arno que l'exhibia,
refit-as de la murada de la mar un moneiot que es dedicava a l'onanisme
«Debieron ordenar que se le proveyese de una mona, pero los concejales
no tienen puñetera idea». Era la sal d'En Cela.

A la terrassa tenia els «Centauros danzando» de Picasso, dominant la
badia de Palma. A la taula, havent-hi argentins, se dinava de cam, amb
una sucosa salsa roja, que els ulls m'espirejaven, i mes quan vaig reparar

Per P. Xamena

1907
Gener, 1.—Era el Batle l'amo En Guillem Puig (Conservador).
Gener, 6.—A la Caritat, vestició i professió de novícies i monges.
Gener.—Ara fan l'empedrat del canil del Calvari.
Gener, 27.—Diumenge. Queda constituida definitivament la societat

«Cámara Agricola Felanigense».
Febrer.—A Felanitx hi havia cios malalts de pigota.
Febrer, 7.—Dijous Harder. A la parròquia ofici amb sermó. Predica

D. Bartomeu Gaya.
Febrer.—Es bessó d'ametla va a 95 pts. el quintar.
Febrer.—Balls de carnaval en el «Centre Republica» i en el teatre.
Febrer.—Existia el costum de tirar tests dins Ics cases els vespres

dels darrers dies.
Febrer, 17.—Vingueren a Felanitx uns senyors amb cios automòbils i

convidaren a colcar-hi D.. Miquela Carrie, de 102 anys.

en la taca roja que jo lluia a la camisa blanca ... Sort de la corbata! que
no va rebre i era bastant ampla per tapar la tasca. Aquella camisa queda
que molt 136 podia passar per un quadre de Miró, que juntament amb
En Tapies havien decorat la casa.

El sol ja se ponia quan partirem cap a aquell pisct del carrer dels
Oms N.° 15.

El seu ofici d'escriptor no li ha permés molta correspondència, pet-6
Poe o molt contesta tot el que reb, si val la pena. Cada vegada que hi he
anat, he passat bones estones a ca seva. Record que per fer companyia a
aquell quadret del monciot, Ii vaig enviar un cartell de quan se corrien a
San Pedro carreres de potranques, que amb Iletres grosses pregonava:
«6 GRANDES POLLAS 60. El que pels mallorquins és «collir», en caste-
lia, no ho és pels argentins. I si a les carreres de potranqucs no les anome-
nau a Espanya com ho feim aquí, no és culpa nostra. Per això deja En
Cela: «Aqui las gastamos de a una, y con esfuerzo. Pero en San Pedro, de
a media docena ... vaya pollas!». A «Sa Llonja» em presenta En Joan Miró,
cumplia 85 anys, i exposava. Era 1978.

La darrera vegada que ens trobarem ara ha fet dos anys, anàrem amb
En Toni Grimait a visitar-lo, i a la porta sorti una dona que vaig confondre
amb l'«ama de llaves» ... La raó és que aquella senyora no sortia tant a
les fotos com En Cela. No hi hauria perill avui de cottfondre dona Marina
Castaño, surt a les fotos tant com ell. En Grimalt ens fat una foto ple-
gats. Els quadres d'En Miró de la paret sortiren beníssim, i fou millor
perquè a nosaltres no ens veuen tant la panxa. Temps de «Cristo versus
Arizona».

Estic pensant on haura penjat En Cela el diploma del Nobel, o si
l'hara arraconat dins un calaix, tanmateix ja tothom sap que el s'ha fet
seu. Per a mi que ja era seu fa molts de temps, i no és per bravejar. El
conec de quan contava que son pare li vaticinava: «Hijo mío, acabarás
mendigando un duro en los cafés ...».

No crec en «meigas», per() n'hi ha. En Jorge Luis Borges també m'hon-
rava amb la seva amistat, i pue entendre l'opinió d'En Cela sobre ell. Ara
que estava destinat a tenir un Nobel de Literatura per amic, esta ben vist.
I no es per bravejar

Miguel Antoni Enginyer
(1) «Obra completa» - Tom I - Ed. Destino - 1962.



Anàlisis Cliniques
Joana Garcia Grimait

FARMACEUTICA ANALISTA
Carrer de la Mar, 11 - FELANITX

Tel. (Fax) 581614

Anàlisis:
GENERAL DE SANG I ORINA

MOSTRES MICROBIOLOGIQUES

POTABILITAT D'AIGOES

CONTROL DE MANIPULADORS
D'ALIMENTS, ETC.

Fundat per
Climent Garau

i Arbona

BAR CA'N PERE poko-com
ler. Campeonato de Futbolín

por parejas y mayores de 16 arms
1°. premio 	 8.000 pts.
2°. 	 »	 4.000 pts.
3 0 . 	»	 2.000 pts.

Inicio campeonato
DIA 2 DE JUNIO a las 2130 h. en el mismo bar
INSCRIPCIONES: BAR CA'N PERE. CALLE ASUNCION, 7. POR-

TO-COLOM. TEL. 825306.

NOTA: LAS BASES DEL CAMPEONATO ESTARAN EXPUESTAS
EN EL MISMO BAR. PARA LA CELEBRACION DEL CAM-
PEONATO, SE REQUERIRA UN MINIMO DE 12 PAREJAS
INSCRITAS.

Cafeteria - Restaurante

ES LLEVANT
Comunica que permanece abierto todos
los días de la semana.

Especialidad en Paellas y Pollos.
Tapas variadas.

Tel. 582361

El Hotel,lEstorill
DE PORTO COLOM

ANUNCIA:
Que en su comedor con más de 200

plazas de capacidad, le organizamos el
banquete o fiesta que Ud. piensa ofrecer

Y nosotros le regalamos el servicio
de autobús desde Felanitx o S'Horta

MENUS desde 1000 ptas.
Información: Tels. 825278 y 824701

FELANITX

dzae

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• El glosador felanitxer RAFEL
ROIG fue uno de los invitados a los
famosos «sopars» a «IBEROTEL».
Un «tiberi » que organiza la revista
«PERLAS Y CUEVAS» cityincenal-
mente en combinación con la cade-
na hotelera. Se aprovecha la ocasión

para que varios periodistas entrevis-
tcn a los personajes invitados para
Ia ocasión. En ésta la cosa «va anar
Ines de gloses que d'altra cosa». Na-
tural, diria «Corclellina».

▪ El pasado sábado a «Sa Case-
ta de Sa Sabatera» hi va haver sa-
rau per llarg. ROSTIT A BALQUE-
NA. Del que dieron buena cuenta
los audaces comensales. A saber:
Toni «Herrnida» Roig, 2 «Bergas
boys» 2, Rito «bon voyage», Capó
«vuelva usted mañana con los otros
papeles», Bordoy «le conviene de-
clarar», Mas «el nervioso», Xabier a
caballo entre Felanitx y Ciutat, y
Cerdá «postman». Vamos, lo mejor-
cito de la comarca.

• Hay que hacer llegar la más
sincera felicitación a NICO, ex-
jugador del C.D. Felanitx y director
del bar «CRISTAL», y a su simpáti-
ca señora JOSEFA, por el aconteci-
miento que ha alegrado su feliz

existencia. Ha nacido su primer y
esperado hijo , que recibirá en las
aguas bautismales el nombre de
JULIA. ¡ENHORABONA!

• En el «HARLEM JAll» co-
menzó la cosa bastante bien. «SAM-
BA ROCK» y MAGIA. Para este fin
de semana tienen programado al
conocido grupo «SAMAMBAIA»,
toda una garantia. Para el próximo,
(THE CROX». Y para mediados de
junio PABLO «EL MAGO». Todo in
live.
I Bueno, el «CINE PRINCIPAL»

cerró por VACACIONES. ¡Qué le
vamos a hacer! La cosa no da para
más.

• Recibo una nueva postal del
amigo poeta JOAN MANRESA, en
esta ocasión desde LINZ (Austria).
¡Otte bonito! Conozco bien la tierra.
Allí estuvo Joan entrevistando a la
cantante OFRA HAZA. Por cierto
me cuentan que el programa «CAN-
ÇONS DE LA MEDITERRAN IA »
que emite T.V. Balear los martes
está la mar de bien, yo por la hora
todavia no lo he podido ver.

3 En la «MILLA D'INCA» dispu-
LJ.la el pasado sábado el atleta le-
lanitxer TONI PENYA consiguió
vencer lo mismo que la cadete
LETICIA FERRA (Joan Capó).
I Y a continuación algunos

PROYECTILES:
UNO.—Las numerosas quejas que

recibo por el «baden» de la gasoli-
nera vendo a PORTO-COLOM, tras
el cru-ce de Cala Murada, motivo de
incontables accidentes.

DOS.—El «fracaso» del DESEM-
BARC a CATALUNYA, organizado
por la Comissió de Cultura de l'A-
juntament de Palma.

TRES.—Que «ULTIMA HORA»
pida la cabeza de COLAU LLANE-
RAS. Oscuros intereses. Antes tan
amigos...

CUATRO.—Que la sección «CO-
MARCA DE MANACOR» de «D.M.»
sea más Manacor que otra cosa.

CINCO.—Que únicamente dos
Lie cada cinco trabajadores estén de
acuerdo con el control sindical de
los contratos.

JORDI GAVINA

Dr. Bassam Alfred Shuhaibar
DOCTOR EN 01)ONTOLOGIA	 POSTGRADUADO EN ORTODONCIA - Col. n." 318

Participa la apertura de su
CLINICA DE ORTODONCIA

(Prevención y corrección de imilposiciones (lentarias)

en C. Miguel liordoy, 22 	 llorario: Lunes a viernes de 16'30 a 20.30
Tel 6fon o 58 2(1 23 FELANITX 	 Previa cita



 

BASQUET 

El Syrius, sense problemes

madonna
Pre - mama

• PRENDAS DE VESTIR DE 0 A 18 MESES.
• TRAJES BAUTIZO.
• LISTA REGALOS PARA BAUTIZOS.
• AMPLIA SELECCION DE CUNAS,, COCHECITOS, etc.

	 Sábados tarde abierto 	
C/. Barón Sta. María del Sepulcro, 11
Tel. 716906 - 07012 PALMA

Restaurant BONO
GRAN SOPAR «BUFFET);

Mis de 20 plats diferents, exquisits
AMB MUSICA DEL

«DUO BOREALES»
ARTISTES SUD-AMERICANS

VEUS, PIANO, GUITARRA, SAXO

Tot això por 1.000 pts.
BONA MUSICA, BON SOPAR

RESTAURANT BONO Dissabte dia 2 juny 1990

FELANITX 	 9

1' FUTBOL
Z.' DIVISION

Falanitx se despidió de ia
categoria ¡undo bien al fútbol

Manacor, 4 - Felanitx, 2
Aceptable entrada en «Na Cape-

Ilera».
FELANITX Parera, Matías, Riera,

Roig, Llu11 (Sagrera min. 89), Juan,
Vade11, Felipe, Mut, Pont y Adrover.

ARBITRO: Caballero Alvarez. Muy
mal. Mostró tarjetas amarillas a
Llodrá, Pastor, Nadal, Gomila, Ma-
tías, Roig, Felipe y Adrover.

GOLES: 1-0, min. 5; Onofre a
pase de Tent. 1-1, min. 35; Adrover
-aprovechando una indecisión de la
defensa local. 2-1, min. 41; Pepin, de
-gran disparo. 2-2, min. 61; Mut al
transformar un penalty. 3-2, min.
72; Riera aprovechando un rechace
de la defensa. 4-2, min. 80; Feme-
nías, de penalty.

COMENTARIO: Partido de rivali-
dad comarcal en el que el Felanitx
se jugaba la única posibilidad de
poder conservar la categoría si con-
seguía veneer al líder eqiupo de Ma-
nacor.

El partido fue muy disputado por
ambos equipos, que jugaron al . ata-
que y crearon numerosas ocasiones
de peligro.

No hubo complejos ante el líder,
el Felanitx jugó bien, y hasta pudo
dar la sorpresa, pero tal vez le faltó
fondo físico. Parera estuvo muy
bien bajo los palos, deteniendo al-
gunos balones envenenados. Sin
desmerecer la labor de R. Juan, si
bien todo el equipo luchó hasta el
desmayo... No pudo ser. Se dijo
adiós a la categoría, pero dejando
estela de ser un buen equipo que
se ha, visto-perjudicado por la mala
suerte. Insistir en la inundación del
campo, en las numerosas lesiones,
etc... no sirve de nada. Ahora el do-
mingo se cierra el telón liguero
trente al CALA D'OR, después Dios
dirá...

EL RESERVA
1. 2 REGIONAL

PTO. POLLENÇA, 1
CAS CONCOS, 4

BRILLANTE DESPEDIDA
El Cas Concos conservó de forma

bastante digna la categoria. Y lo

hizo poniendo broche de oro a una
irregular temporada. Veneer por
goleada en campo contrario es bas-
tante elocuente. Tras pasar por mo-
mentos inciertos el Cas Concos re-
cuperó la fuerza inicial y pudo sal-
var la situación holgadamente.

¡Enhorabuena!
2.a REGIONAL

MONTAURA, 2 - S'HORTA,
LA CATEGORIA SE CONSERVA

Pese a la derrota en el feudo del
Montaura, equipo bien situado en
la tabla, el S'Horta se limitó a cum-
plir el expediente. Una floja tempo-
rada, con muchos «baches» de jue-
go, pero que finaliza sin que el
S'Horta pierda la categoría. Para la
próxima temporada se tendrán que
planificar las cosas mejor, cosa har-
to difícil si nos atenemos a los pro-
blemas que afectan a la mayoría de
clubs. De todas formas estar ahí, es
va importante.

SE 'V ENDEN PISOS EN PORTO-
COLON!. Parte Aduana. Facilida-
des.
In formes, Tel. 5756K3

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

SE VENDE PISO en Porto-Colom.
.Magnificas vistas.
In formes, Tel. 575163 6 299361.

LIQUIDACION
TOTAL, en
ESPARTERIA
C. Mar, 26
por traspaso de local

JUNIORS MASCULINS.
FINAL «JORGE JOAN».
PARTIT DE TORNADA.

SYRIUS PATRONAT, 89
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 57

Tal com se podia preveure el Sy-
rius Patronat guanya amb facilitat
Ia final del «Jorge Juan» dc júniors.
3a havien superat de 25 punts als
felanitxers una setmana abans i ara
pràcticament repetiren la diferencia.

En atac, el Joan Capó va estar una
mica més encertat que l'altra dia,
però la distancia entre els dos
equips es grossa. Com deiem fa una
setmana, l'alçada dels jugadors del

Avui se disputa el IV Trofeu
de Golf «Sa Nostra» al
camp de Vall d'Or

Avui se celebrara, a les instaHa-
cions del Club de Golf «Vall d'Or» el
IV Torneig de Golf Trofeu «Sa Nos-
tra» en la modalitat «Greensome»,
una prova que podem considerar
consolidada després de les tres pri-
meres edicions i davant el fet de
que enguany són més de 100 els de-
portistes inscrits.

En aquest torneig es disputen sis
trofeus d'argent.

TENC PIS PER A LLOGAR a Porto-
Co lom, amb mobles. .A estrenar.
Informes a aquesta Admínistracio

Patronat i el seu magnifie tir són
stificients.

Damia Amengual va ser cl jugador
més efectiu en atac (17 punts) i en
el rebuts (11). Bernardi aconseguí
capturar 8 rebuts i Pere J. Fullana i
Mateu Julia anotaren 14 i 11 punts,
respectivarncnt. Va ser el darrer par-
tit que aquesta temporada jugaven
els equips del club local i ja era ne-
cessari que la competició s'acabas.
Alguns jugadors semblaven ben sa-
turats de bàsquet i un descans els
en torrarà les ganes.

- 	 LARRY CISTELLES

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

SE NECESITA PERSONAL DE OFI-
CINA. Trabajo en Cala d'Or.
Contrato mínimo, 6 meses.
Informes, Tel. 657709 (de 4 a 6
tarde)

VENDO FINCA RUSTICA de 10.000
m2 c'óit casa y árboles frutales.
Zona 3óxi Prohehs. Y SOLAR de
400 m2 Con casa a medio edificar
en zona Puig,vert.
Infor4ies, Tel. 580623

Directamente del constructor
Pisos en Porto-Colom la línea

VISTA PANORAMICA. 3 HABITACIONES, 2 BAÑO S, COCINA Y
COMEDOR-SALA DE ESTAR. ACABADOS 1.a 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).



hasta 3 recib
casión te regala

os.
De entrada, sólo el 10%,

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.

'1 El resb3, en 48 meses,
Te damos hasta 4 años para que puedas

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

Y con 3 recibos de regalo.
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 Garantía de 1 año, efectiva en
cualquier punto de la Red RENAULT.
Con toda facilidód, con toda
garantía, con toda seguridad,
decídete en RENAULT OCASION.

Te esperamos en:

Concesionario: FRANCISCO MANRESA, S. A.
FELANITN: CI. de Cmqns, Km. O.  • Tels. 519 RA - R5 - Ct rIME: Ctra. Felanitx. 5 • Tel. 651393

Renault

• 1 0 FELANITX
.....m.a1111111111•1

Wools a la Sala
LES CABORIES DEL NOSTRES
REGIDORS: LA DARRERA,
UNA PLATAFORMA PER,A
BANYISTES DEL SR. BONET

No ens equivocarem gens si deim
que cada Regidor del PP te una cu-
rolla, un capet de fil que el manté
cegat per altres coses. Alguns d'ells
ja han aconseguit el seu únic fi, que
arriba a l'obssessió. Vegem el mal
de cap d'alguns d'ells, històries his-
tèriques que creuen que els immor-
talitzarà per haver aconseguit això,
cl que les desvetlla cada dia.

Al Batte, del primer dia l'ha pre-
ocupat la paga i així ho ha manifes-
tat per tot arreu, per això el pressu-
post de cada any el que sempre hi
ha es l'augment de la seva paga, la
resta no té massa importatiCia i com
que per tenir una bona paga de Bat-
le potser no el recordin, no fa poc
ha aconseguit que li fessin una pla-
ca en memòria i veneració d'ell, mal-
grat que al final els promotors de la
idea no fossin els pagadors de la pe-
dra-recordatori, ell ja té placa de
pedra que si dura tant Corn la creu
de «los caídos» ja pot estar satisfet.

El Sr. Mora ja sabeu gue . fa tres
anys que diu que farà la reforma del
Mercat i de moment està a punt de
fer un desastre. En tres anys ha dei-
xat que el Mercat es convertís en un
lloc infecte i sense la més minima
garantia sanitaria. Aquesta ha estat
Ia seva cabòria i d'ell no 'es pot dir
que hagi fet gran cosa métit Eris hau-
ria anat millor que noiné's
cuidat de les rates. •

Al Er. Bennasser ara li ha pegat
fort a cll la cabòria i vol fer un Po-
liesportiu passant per damunt totes
i cada una de les regles establertes.
No despensa i la seva felicitat passa
per muntar aquest escaléxtric que
no es pot muntar de cap de les Ma-
neres.

La Regidora de Cultura Sra. Picó,
ja va fer un ou de dos vermells quan
va fer l'exposició de tres milions i
mig, que encara hem d'aclarir si l'ha
de pagar ella o els felanitxers. A això
ens ho diran al Jutjat.

Però el que ha estat el més rapit
de tots i sense dir res ha aconseguit
burlar totes les regles legals que hi
ha, ha estat el Sr. Bonet. El Sr. Bo-
net ens ha sorprés amb la seva jo-
guina aquesta setmana mateix. Una
jugueta nova que dóna goig una
PLATAFORMA PER A BANYISTES
de cinc milions i mig de pessetes.
Mirau com ho ha fet a això. Dilluns
es va installar la plataforma a S'Are-
nal i dilluns a vespre la Comissió
de Govern aprova el Plec de Condi-
cions per a fer un concurs per a con-
tractar una empresa per comprar
la Plataforma. Esta clar que el con-
curs està adjudicat i s'ha produït
una injustícia perquè els que con-
cursin no tenen cap possibilitat de
guanyar. Però aquí no acaba la his-
tòria, a més no hi ha doblers per pa-
gar la plataforma del Sr. Bonet.
Hem de dir que no es el primer cas
de compra o contractació que abans
de fer-se el concurs ja estava adju-
dicat, però normalment esperaven a
mostrar la compra a clue s'hagués,
fet el concurs, perC) el Sr. Bonet no
ha pogut estar més i ens ha mostrat
Ia seva cabòria. Hem de suposar que

Ci Sr. Bonet sap que l'haurà do pa-
yur de :a seva butxaca.

I es oue són com infants!
Nota de darrera hora: Aquest clis-

sabte a les nou del mati hi ha Plena-
ria Extracrclinaria Sorpresa. Un ciels
punts a tractar sera les contestes del
Batle a les dues centes deu pregun-
Les fetes pel nostre grup. Es lamen-
table que cl Batle cerqui estratégies
rares quan ha de respondre a pre-
guntes i ara fa més d'un any i mig
que no contesta a res. Convidam tot-
horn a escoltar les respostes del bat-
le, sempre ha estat un espectacle el
sentir contestes de tot color i que
quasi mai contesten a la pregunta.
De totes maneres dissabte' que ve, si
no hi ha res més important us ofe-
rirem un resum de les més sibilli-
nes.

SE VENDE CASA en Porto-Colom,
en C/. Algtf (salida a: dos calles).
Informes, Tel. 209686 (noches)

ALQUILO PISO en Via Ernest Mes-
tre.
Informes, Tels. 580436 y 825184

SE NECESITA PEON para taller
carpintería.
Informes, Tel. 581245

SE VENDE PLANTA BAJA con lo-
cal muy. anti-jet?. En Felanitx.
Informes,' Ti. 580919

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION

-- Yamaha 250 E.
Ya ma ha TZ II - 80
Vespa 75 - XL PN1-Bli

• Sanglas -100-E
— Velomotores varias marcas

EXPOSICION Y VENTA

Taller
Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 580268
ALQUILER DE COHES

Y MOTOS

EXTRAVIADA PULSERA ORO, con
grabación «Maria». Se gratificará
devolución.
Informes en esta Administración.

ALQUILO CASA EN PORTO-CO-
LOM, meses verano. 3 dormitorios
dobles y terraza.
Informes, Tel. 560045

SE OFRECE MUJER para trabajar
por horas. 0 para servicio domes-
tico todo el dia. Y CHICA para
guardar niños.
Informes, Tel. 582381

1 11 CY'r LI /n
DE DESCUENTO
Cara at verano y a las altas
temperaturas, Renault le ofrece
un 20% de descuento en piezas
e ingredientes si usted realiza
cualquiera de las siguientes
operaciones:

1-Vaciado, limpieza y llenado
del circuito de refrigeración.

2- Revisión y carga del cir-
cuito de aire acondicionado.

3- Cambio de aceite y filtro.
4-Cambio bujias y

pastillas frenos.

eIF
HAGALO EN RENAULT

	Le esperamos en: 	

o RENAULT FELANITX

OFERTA VALIDA RASTA EL 3% DE 1990




