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DEMA DIUMENGE, A LES 21'30, A LA CASA DE CULTURA

Concert de Piano i Violí
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Joana Ferrer Ballester (piano) i
Mix Ferrer Ballester (violi)

AMB LA COL.LABORACIO DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA
JOVENTUT

Teleclub
C. Petra, 9
SANT JOAN 07,?ii 

sir   

Any LV

Núm. 2700

Medalla
«Ciutat de Felanitx» FELANITX

Setmanari d'interessos locals

Dissable 9 de juny
de 1990

Preu: 65 Ptes.

Director: Bartomeu A. Pou Jaume
Redacció i Administració: C. Major, 25 - Tel. 580160

Dipòsit Legal, P.M. 351-1959

Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» - FELANITX      

El CIM ha aprovat prop de 138
milions de pessetes per a Felanitx

DOS FELANITXERS MORTS EN ACCIDENT DE
CIRCULACIÓ

A la plenaria del Consell Insular
de Mallorca, celebrada dilluns dia
4, s'aprovaren subvencions per a la
nostra població per un muntant de
137.888.757 pessetes.

Per una part la Comissió d'Es-
ports que presideix el nostre paisa.
Andreu Riera, i dins el seu progra-
ma d'equipaments esportius per als
municipis, concedi una aportació de
40 milions de pessetes pel projecte
de pista poliesportiva coberta i pis-
cina descoberta a realitzar al com-
plexe de Sa Mola. Aquestes installa-
cions tendran un cost total de 158
milions - 11e pestelês, tteinanera que
Ia part que correspondra finançar a
l'Ajuntament puja a la quantiat de
118 milions.

Aquesta subvenció concedida a Fe--
lanitx per la C. d'Esports del CIM,

que a primera vista podria fer pen-
sar en un tracte preferencial cap a
Ia nostra població, no es tal, tota ve-
gada que —i així ho ha manifestat
el cap de Comissió Andreu Riera—
feia prop de vuit anys que aquest
organisme no havia destinat un duro
al nostre poble per aquesta mena
d'equipaments.

Cal consignar també, pel que fa
a ajudes a l'esport, la concessió
d'una beca de 150.000 ptes. a l'atle-
ta felanitxer Antoni Pala.

Per un altre costat i dins el Pla
d'Obres i Serveis s'han destinat
7r:400:000-ptes. -per a obres-de sa-
nejament i xarxa d'aigua neta a Por-
tocolom i 26.488.757 per a les de sa-
nejament de Felanitx. Aquesta dar-
rera partida correspon ja,a1 pla d'in-
versions de 1991.

Un tragic accident es produí di-
mecres horabaixa a la carretera que
va de Llucmajor a Palma per S'Are-
nal. A causa de la invasió del carril
contrari per un vehicle de transport
de cervessa, un camió pertanyent a
l'empresa felanitxera «Fontanet» que
transportava farina, conduit per Mi-
guel Maimó Bordoy, que portava
d'ajudant a Bartomeu Soler A
ambdós felanitxers, colisiona violen-
tament amb aquell I a la vegada
també topa amb ells un autocar que
portava turistes francesos a Porto-
„colom. „,„„. 	 ,

El balanç de la violenta colisió
fou de tres morts, els dos felanitxers
ocupants del camió de farina i l'a-

companyant del vehicle de cerves-
ses, i tres ferits greus, el conductor
del vehicle causant de la desgracia,
el de l'autocar i un passatger d'a-
quest.

No cal dir la commoció que can-
sa a la nostra població el trAgic suc-
cés, que fou motiu als mitjans de
comunicació illencs del qüestiona-
ment d'una carretera que té una his-
tòria, si hé curta encara, hastant ad-
versa. Encara que sembla que en
aquest cas les causes no es poden

--altitutic„al.seu.,tra.çat.
Lamentam profundament aquesta

desgràcia i ens unim al dolor dels
familiars de les victimes.

Concert de l'Orquestra Simfònica
amb corals

Avui, estrena de u.la hi som tots!» pel pup
«Gent de bulla»

El proper divendres dia 15 tindrà
lloc un esdeveniment musical d'una
especial relevancia. L'Orquestra Sim-
fònica de les Balears, amb el con-
curs de la Coral «Es Taller» i el
Cor Polifònic Universitari de La La-
.guna, ens oferirà l'oratori_xLes
dons» del compositor austriac
Franz-Joseph Haydn (1732-1809).

Veim que en el capitol de veus so-
listes hi figuren la soprano Carmen
Bustamante, el tenor Joan Cabero i
el baríton David Aler. La direceió de
l'orquestra sera, naturalment, a car-
rec del seu titular Lluís Remartinez,
mentre que la Coral «Es Taller» se-
ra dirigida per Francesc Bonnin i la
Polifònica de La Laguna, per Car-
men Cruz.

Aquest oratori fou estrenat a Vie-
na l'any 1801 i el seu text es basa
en un poema de James Thomson.
Per a aquesta interpretació al cine-
ma Felanitx ha estat necessari am-
pliar l'estrada de l'escena per tal de
[lunar cabuda l'orquestra. i els
cors.

Creim que es pot qualificar d'ex-
traordinària l'avinentesa que ens
brinda el Centre Cultural de l'Ajun-
tament de Felanitx en oferir-nos
aquest oratori que la Fundació pú-
blica de les Balears per a la Música
ha tengut l'enzert d'incloure dins
el programa de la Simfònica.

El concert començarà a les 10 del
vespre.

Avui vespre, a la sala del cinema
Felanitx, el grup de teatre «Gent de
bulla» ens ofereix la «premier» (la
pre-estrena fou el 27 de maig a Son
Valls) de la comedia original del
nostre paisà Joan Manuel Chilet «Ja
hi som tots!».

La setmana passada, „amb motiu
d'una entrevista que mantinguerem
amb J. M. Chilet, donarem una im-
pressió de l'obra, per això avui te-
nim interès de parlar del grup que
Ia porta a terme.

«Gent de bulla», després d'alguns
anys d'inactivitat (des de l'any 86
en que representaren «El minor de-
penent del món») tornen a l'esce-
na amb gent veterana i actors no-
yells. Lògicament, uns han deixat
d'actuar però d'altres s'han incorpo-
rat a la colla, be com actors o com
ajudants de muntatge.

Així el repartiment es com apun-
tam tot seguit:

Antoni Vicens en el paper de To -.
meu, Joan Manuel Chilet en els de
Jaume i Miguel, M.a Francisca Bai-
celó en el de Marta, Jose A. Borrue-
co en el de Carter, Antònia Prohens
en el de Maria, Mercè Parapar en el
de Núria, Barbara Perelló en el de

- Rosa, Cati Bisquerra en el de Cata-
lina, Rafel Chilet en el de Guillem,
Jose Adrover en el de Nofre i Mar-
galida Oliver en el de Padrina.

Pel que fa a la part técnica, fi-
gura com ajudant Miguel Angel Chi-
let,. Sebastià Bonet com apuntador
i Catalina Adrover com contrapunt.

La direcció es a càrrec de Joan
Manuel Chilet que, amb aquesta
obra s'estrena en la doble faceta
d'autor i director.

Li desitjam, —a Joan Manuel—
així com al grup «Gent de bulla», un
bon exit.Centre Cultural - Ajuntament de Felanitx

Concert de l'Orquesta Simlénica de les
Balears i Cors

DIVENDRES DIA 15, A LES 22 H. AL CINEMA FELANITX

«LES ESTACIONS»
DE F. J. HAYDN

Coral «Es Taller» i Cor Polifònic Universitari de
La Laguna



SANTORAL

Diu. 10 Sagr. Cor de Jesús
Dill. 11 St. Bernabe
Dim. 12 St. Onofre
Dim. 13 St. Antoni de Padua
Dij. 14 St. Anastasi
Div. 15 Sta. Miquela de

SS. Sg.
Dis. 16 St. Francesc de Regis

Quart minvant dia 16

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_	 .	 .
TAXIS FELANITX

Parada Mercat Tel. 581922

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

Jaume Rotger
Ampero Trueba
Cat. Ticoulat
Francesc Pifia
Gayh-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines j Ponds
580051, 580080 1 580365
Sólo urgencias 582200
Funeraria Felanitx

580448-581144
Ambulkncies

581715 - 580051 - 580080
Serve! mèdic d'urgències 580254
Gub.rdia Civil 	 580090
Bombers	 581717
Servei de Grua, Tel. 581145
Centre primers aubdis
Creu Roja 	 582885

Elf ¡Hotel Estoril
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

Centre CeAlaral *Manient ð Fe:anitx
AVUI DISSABTE, A LES 9'30 DEL VESPRE, AL CINEMA FELA-

NITX el grup de teatre GENT DE BULLA, posara en escena
el vaudeville

«Ja hi som tots!»
original de JOAN MANUEL CHILET

A LES 20 H., A LA CASA DE CULTURA
INAUGURACIO DE L'EXPOSICIÓ DE TREBALLS DE

l'Escola de Pintura d'Andreu Maimó
i l'Escala de Cerámica de Maria Ramis

MM. •••■•••••1. ••■■■•.- 	 +Ma IV. ,./lb

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

Platos variados
Huevos de codorniz
Pizzas
Paellas especiales
y platos por encargo para llevar

Mapgalida Cldrover llull

va morir a Felanitx, el dia 1 de juny de 1990, a l'edat de 58 anvs,
havent rebut els sauts Sagraments i la I3enedicció Apostòlica

Al cel sia

El seu espòs Pere Canet (Director Mutua Felanigense); fill Jaunie (metge); tilla politica

Catalina Oliver; mare politica Catalina; nets Margalida i l'ere i els filtres familiars, vos demanen

que encomaneu la seva anima a Deu.

Casa mortuèria: Urbanització Sa Punta - Portocolom

FELANITX

FELAN TTX
Setmanari d'intt ressos locals

PREU DE SURSCRIPCIn
Semestral: 1.625 ptes.
Semestral a fora: 1.775 pics.

Ajuntament
felaaitx

CAMPAÑA  DE DESRATIZACION
Por el presente se hace público

que cuantas personas tengan necesi-
dad de desratizar sus fincas rústi-
cas, podran obtener gratuitamente
el producto adecuado personándose
en la Casa Consistorial, Negociado
de Información, en haras y días de
of icina.

Felanitx, a 24 de abril de 1990.
El Delegado Municipal de Sanidad,

Gabriel Mora Vaquer
ANUNCI

Es fa públic que les llistes dec-
brais, corresponents a la rectifica-
ció del Cens Electoral Ordinari refe-
rides a I'l de gener de 1990, estaran
en periode d'exposició pública du-
rant els dies compresos de 11 al 15
de juny, en el Negociat d'Estadistica
d'aquest Ajuntament en flores dc 9
a 14, podran ser comprovades pets
interessats i en cas d'irregularitats,
bé 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 OS DEL VOT EN FUTURES
CONFRONTACIONS ELECTORALS.

Felanitx, 28 dc maig de 1990.
El Batte,

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 período de exposición pú-
blica durante los días comprendidos
del 1 al 15 de junio, en el Negocia-
d() de Estadística de este Ayunta-
miento en horas de 9 a 14, podrán
ser comprobadas por los interesados

en caso de irregularidades, bien

P°'  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
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155.555 Ptas
49.900 Pias
37.632 Ptas
17.920 Ptas
6.720 Ptas
4.000 Ptas

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 	 .

GMNIMIS ••••■••=1 ....11•1■2■11•11MiK•111•1114.

SE LEEN LAS CARTAS DEL TA-
ROT, de 5 a 7 de la tarde.
Tel. 580798

SE VENDE PEUGEOT 505 GRD
PM-S. Precio a convenir.
Informes, Tel. 580648
(de 9 a 15 h.)

VENDO BARCA y MOTOR fuera
borda. 22 palmos, buen estado.
Informes, Tel. 582548

BUSCO CASA PARA ALQUILAR.
URGENTE. En Felanitx.
Informes, Tel. 583323

SE VENDE BARCA de 4 m. con mO-
tor Sole Diesel 6 HP. Documen-
tada.
Informes, C/. Mar, 38 - Porto-Ch-
om, Tel. 824854

VENDO PLANTA BAJA en Porto Co-
lom, con fachada a tres calles,
Mendez Núfiez, Navegación y Ma-
rina.
Informes: Tel. 580481 (llamar no-
ches)

	■■•:1■

ESTOS PRECIOS INCLUYEN IVA

l a RAN FIESTA AceR
Restaurante PLAZA (El Corso)

POR 1 - 0-COLOM, el próximo viernes
22 cie junio, a las 20 horas

Rogamos pasen a recoger sus invitaciones a

LLEVANT INFORMATICA, C/. Hospici, 30 - FELANITX

OKI
IMPRESORAS

TA TRIUMPH-ADLER
MAQUINAS ELECTRONICAS

CALCULADORAS

AnàIíss Cliniques
Joana Gardas Grimalt

FARMACEUTICA ANALISTA

Carrer de la Mar, 11 - FELANITX
Tel. (Fax) 581614

Análisis:
GENERAL DE SANG I ORINA

MOSTRES MICROBIOLOGIQUES

POTABILITAT D'AIGUES

CONTROL DE MANIPULADORS
D'ALIMENTS, ETC.

treIgagtstit

Fundat per
Climent Garau

i Arbona

VENIDO EIVIBARCACiON
Glastron Coral 800

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

y otros accesorios.

Precio 6.500.000 ptas.
(impuestos incluidos)

Facilidades de page 	 Inf. Tels. 657388 y 657389

FELANITX
••••••1111•11111Mill■

Can Maxura t..s una casa de camp
de Son Prohens, que es troba a qua-
tre kilúmetres de Felanitx.

No ta gaire ha estat Ilogada per
Ia Conselleria Adjunta a Presidència,
encara que la gestic') s responsabi-
litat de la Direcció General de Jo-
ventut. Alla sún atesos, desde fa
unes setmanes uns sis menors. No
són, com podreu imaginar, infants
qualsevols. Aquests allots han de
menester una atenció especial i els

,:ncarregats de proporcionar-se-la
són un grup d'educadors que
volupen el programa disenvat pel
Servei de Menors de la Direcció Ge-
neral de Joventut.

Es el propi Director General de
Joventut. D. Sebastià Roig, qui ens
explica més details sobre el progra-
ma esmentat i sobre les activitats
que es duen a terme en aquest pro-
jecte.

—Quin tipus de programa s'ha

r)er Can Maxura?
- Maxura pretén sot- un pro-

u;	 quo contesti a les necessitats
'oca, ,v2s plantejadcs per allots de

1!-13 anys, aproximadament.
—Quines e2ra.:teristiques tenen

els manors atesos?
—Aquests menors venen d'uns am-

bicnts familiars molt inadequats.
Alguns han estat maltractats i com
a conseqüència han hagut d'adaptar
Ls seves respostes quotidianes. El
resultat es que, després, aquestes
mateixes respostes creen series di-
icultats als allots quan s'han d'a-

daptar a l'entorn social.
- pot oferir Can Maxura a

aquests allots?
—Basicament, es vol oferir un

ambient acollidor i familiar on l'ai-
lot pugui comunicar-se i conviure.

—Quins objectius, en !Mies gene-
rals, persegueix el programa?

—L'objectiu d'un ambient reduit
com aquest no es altre que facilitar
que el menor rebi i interioritzi ele-
ments basics d'interrelació i que re-
gistri nous codis i jerarquies de va-
lors. Aquesta tasca Os molt lenta,
però amb dedicació i en un ambient
adequat arriba a csser efectiva.

—Quines activitats es desenvolu-
pen?

—Les activitats diaries planifica-
des s'adregen a dos aspectes. D'una

banda han (Vessel - atractives pel me-
nor i per l'Htra I i han de suposar un
esforç personal.

--Amb aquesta dinàmica es pre-
ten, entre altres coses, que si-

actiu i amb capacitat cle refle-
xió, critic per.i) també que potencii
l'esperit de collaboració, etc.

Un ambient tranquil, relaxat i en
plena natura, facilita a l'equip d'edu-
cadors unes fonts d'aprenentatge ex-
cellents: l'experiencia activa, rob-
servaciá directa i el pertanyer a un
grup.
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SI•: NECESITA EN CALA
NIUJEll para 	 (platos com-
binados)
Inf.: Te1.1i57(J12

N'ENI)() PIS() EN PALMA. Entre
(:. Industrin y Pla. Progreso.
Prccio: 5.390.00) ¡)tas.
Inf.: Tel. 580583.

—	
N'ENDO 0 CAMBIO 2 cuarteradas

en Sa Fratiquesa. por parcela
rústica, ccrea de Felanitx.
Precio: 2.900.009 Inf.: Tel. 581158:1.

E'S CEIICA UN IIONIE per cuidar
1.111 jardi, 2 bores a la setmana,
a 2 Km. de Felanitx.
Inf.: Tel. 813931) (de 9 a 2)

La Ilar d'atenciti 	 menors Can itilaxere
Conversa arr 	 I Director ReHera: ee la Joventud, Sebestià Roig

Restaurante CESAR
PORTO-COLOM

Banquetes, bodas, comuniones,
aniversarios, etc.

Especialidad en Carnes a la brasa

Les comuicamos nuestro nuevo n.° de Teléfono: 825302



PORTO-COLOM
Casas adosadas, directamente

del 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 COMUM CON PISCINA
- ANTENA PARABOLICA, ETC.
— TODO EN PRIMERAS CALIDADES

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

Bodega de Felanitx, 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
hores en primera convocatòria i a les 10 en segona, a la Casa de
Cultura, amb el següent ordre del dia:

1.—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 convocatória es perllongarà 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.

Felanitx, 29 d'abril de 1990

Vist i plau: El President - El Secretan i

FELANITX

Den* concert de piano i viol( a
Ia Casa de Cultura

El Centre Cultural de Felanitx en
collaboració amb la Direcció Gene-
ral de Joventut ens ofereix per de-
ma diumenge un concert de dos mil-
sics novells, els germans Felix i Jua-
na Ferrer Ballester, dos joveníssims
instrumen t istes que obti nguercn

1987 el «Premi d'Interpretació»
de l'Ateneu de Maó ..

Joana Ferrer, a més dels estudis
regulars de piano, reb classes de la
concertista japonesa resident a Deia
Romiko i el seu germa Felix cursa
actualment especialitats de violí a la
universitat de Madison, capital de
l'estat de Wisconsin (EE.UU.).

Un torpede en aigües de
Portocolom

Dissabte passat i en aigiies pròxi-
mes a la bocana de Portocolom, fou
localitzat un torpede d'uns quatre
metres de llarg, de color taronja,
que fou remolcat fins al moll rle la
Duana.

L'artefacte, que se li suposa un
pes de dues tones, pel que denota
el seu color, no portava carrega ex-
plosiva i possiblement fou una dei-
xa dels darrers exercicis realitzats
per unitats de l'OTAN en aigües del
mar balear.

La Guardia Civil custodia la tro-
balla fins que elements de les For-
ces Armades el carregaren mitjan-
çant una grua i el se'n dugueren a
Palma.

Mn. Teodor Suau, nomenat
director:del CETEM

El nostre ben volgut paisà Mn.
Teodor Suau, que fins fa poc i du-
rant molts anys ha exercit el càrrec
de Rector del Seminari Major de
Mallorca, acaba de ser nomenat Di-
rector del Centre d'Estudis Teolò-
gics, CETEM.

Precisament aquest dies sabem
que ha sortit a llum un nou
de Mn. Suau. Es tracta d'un estudi
sobre l'evangeli de Sant Marc, titu-
lat «La tomba buida», editat per l'A-
badia de Montserrat clins la collec-
ciú «Sauti».

S'Estol d'Es Gerric6 a Galícia*
Dimecres de la setmana que ve

surten cap a Galicia els components
de s'Estol d'Es Gerricó per tal de
participar al festival de danses que
ha de tenir Hoc a Lugo el pròxim
cap de setmana.

El grup felanitxer participara a
Ia trobada que es farà a la Plaça de
Santa Maria i també al festival que
tendra floc a l'auditori d'aquella ca-
pital gallega. També seran presents
a la recepció que l'Ajuntament ofe-
rirà als grups participants. La tor-
nada està prevista pc' diumenge
a la nit.

Exposicions a «Arts Raval»
Des del passat 26 de maig es tro-

ba oberta a la galeria «Arts Raval»,

una mostra de pintura naif haitiana
(República Dominicana).

I a partir de demà i fins dia 26
s'anuncia una mostra d'olis i murals
del pintor i ceramista català Xavier
Caba i Company.

Aquost artista, que es professor de
ceràmica a l'Escola d'Arts i Oficis de
Sabadell, ha residit molt temps a
França, on ha exercit d'illustrador
gràfic a importants editorials galles.
També ha assolit un gran prestigi
com a retratista.

Club Altura
Diumenge dia 17 tenim previst

anar a l'illa de Sa Dragonera. Com
sia que queden molt Poques places,
les persones interessades convé que
s'inscriguin prest.

La sortida cap Andratx sera a les
8 del mati.

També volem avançar el projecte
que tenim de fer el Torrent de Pa-
reis el dia 15 de juliol, una marxa
que acaba a la desembocadura on se
celebra el concert anual de la Ca-
pella Mallorquina. La sortida de Fe-
lanitx seria damunt les 7 del mati.
Més envant donarem més details.

Per a rues informació, adreçau-vos
al telèfon 580589.

Demà, ball de bot a Ca's Concos
L'Escola de Ball de Cas Concos,

organitza per demà diumenge dia 10,
a les 7 de l'horabaixa, una ballada
amenitzada per S'Estol des Picot.

Tothom hi es convidat.

Escola de Ball de Felanitx
Diumenge passat, l'Escola de Ball

de Felanitx, que dirigeix Na Joana
Puigrès, va participar a una ballada
popular que se celebra 'a Vilafranca.

Escola de Ball Infantil i Juvenil
de Felanitx

AGRAYMENT

Rotger vol donar les
gracies a tots els alumnes de l'Es-
cola, als seus pares i a d'altres per-
sones que ajudaren al seu lluïment,
per la seva coliaboració a la festa
de fi de curs, així com per l'interès i
entusiasme demostrat pels primers
al llarg del curs.

Vigilia de les Espigues a Pollença
.

Dissabte que ve dia 16, la Vigilia
d'Espigues se celebrara a l'església
parroquial de Pollença.

La sortida de la Secció de Felanitx
sera a les 21'45 de la plaça del Con-
vent.

Les persones interessades en as-
sistir-hi es poden inscriure en el
convent de la Caritat.

Creuada de l'Amor Divl
FESTA DEL CORPUS

El proper dissabte dia 16, la
Creuada celebrara la seva festa titu-
lar, —Corpus Crhisti— a l'església
de Sant Alfons.

A les 7 del capvespre hi haura
Eucaristia solemne amb homilia i
acte de consagració a Jesús Sagra-

Liar de la Tercera Edat - Inserso
Fl DE CURS.—Divendres dia 15, a

les 6 del capvespre, berenada i pre-
sentació de la nova Junta de Govern.
Inauguració de l'exposició dels tre-
balls dels diferents tallers.

Sorteig «Paga extra» de
«Sa Nostra»

En el darrer sorteig «Paga extra»
per a pensionistes efectuat per la
Caixa de Balears, va ser agraciada
D.a Magdalena Vidal Comas, cie la
plaça d'Espanva, 16 de Felanitx, amb
25.000 ptes.

vida social
PRIMERES COMUNIONS

Dissabte passat horabaixa, a la
parròquia de Sant Isidre de S'Hor-
ta, reberen per primera vegada l'Eu-
caristia els germans Laura i Carles
Pizarro Forteza.

El diumenge, a la celebració euca-

rística comunitaria celebrada a l'es-
glésia parroquial de Sant Miguel, la
'aren rebre els nins següents:
Antoni Oliver Dalmau, Isabel i Jo-

sé V. Martin Gallardo, José Juan
Gúnicz Gómez, Esteban Alfaro Co-
mas, Laura Rodriguez Molina, Susa-
na Alzar Duran, Elvira Benito Ben-
¡loch, Joan J. i Antonio Picó Bleisa,
Yolanda Martin Gómez, Alejandro
Ruiz Guerrero, Estefania Mora Sáez
i Joana M.a Juan Valens..

El mateix dia, al santuari de Sant
Salvador la va rebre la nina Isabel
M.. Llull Rosselló.

Rebin els nou-combregants la nos-
t•a més cordial enhorabona, que
teirn extensiva als seus pares.

NECROLOGICA
Divendres de la setmana passada,

descansa en la pau de Déu, a 58
anys i després d'haver rebut els sa-
graments, D. Margalida Adrover
Llull. Al cel sia.

Reiteram el nostre més sentit con-
dol a la seva familia i d'una mane-
ra especial al seu espòs D. Pere Ca-
net, fill D. Jaume i filla política D.a

Catalina Oliver.

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

informació 1 cal
I mentat. Cantara la Capella Tcatina.

Es convida tots els creuats i fi-
dels.

El P. Director



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 ICADETT 1.3S 5P 	 PM-X
OPEL MANTA 2.01 	 PM-AJ
PEUGEOT 205 XR 	 PM-AK
RENAULT 5 GTL 3P 	 PM-AD
RENAULT 5 Ti. 	 PM-Y
RENAULT 18 GTD 	 PM-Z
VOLKSWAGEN POLO COUPE 1.3

	
PM-AU

Concesionario Oficial

AUTOS MARTORELL S. A.
Carrer del Socors,6. Tel. 5813 48. Felanitx.
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¿,MOS V.A 	 PLANIFICAR
SEGONS IA) (,)FE ES POBLE VOL?

En es bane o caixa on te guarden
es cloblers o se cuiden de cobrar-te
sa pensió, quan demanes un estat de
comptes el te donen ben contents,
ben satisfets i ben clar.

ICIllpS Cil es Sindicat, quan
s'havia acabada sa verema i fet es vi,
vcnut o, al manco en part, presenta-
ven en es socis sa memòria, o sia un
estat de comptes ben escrit, ben de-
tallat i clar. N'hi havia que no ho
entenien pers com que ho tenien es-
exit podien comparar-lo amb es
d'anys passats o demanar-ho a qual-
que amic seu i s'enteraven més o
manco de sa marxa d'es Sindicat.

Ses gestions bones i dolentes que
ses directives havien fet ho modal-
ca l-en, llevaren s'ordre a sa caixa que
les duia es comptes i deixaren de
presentar s'estat dc comptes. S'han
canviat varies directives, cada una
d'elles quan la nomenen se'n duu un
gran aplaudiment, quan és destituï-
da, una gran critica, però cap ha
tornat donar aquella memòria.

Es rnateix President des Govern,
cosa que no s'havia fet mai, cada
any se presenta davant es Parlament
co on clebat que s'anomena «el es-

SE LLOGA BAR-RESTAURANT a
primer' lila a Portocolom.
Informes en aquesta administraci6

tado de la nación» perquè li puguin
dir lo (tile ha fet malament o lo que

L, CICkal de ler. Aix .) cree tituc es
Lill 	 pes poble i al manco mos
t era ni.

Es nostro govern o sigui s'Ajunta-
ment ha agafat ses normes des Sin-
dicat, si ho vols saber ja ho cerca-
ras. Ells saben que es comptes estan
be i ja basta; ells saben lo que és
bo pes poble i ja basta.

I mos demanam. ¿Per que no pre-
senten un estat de comptes i s'atu-
ren a pensar que es lo que li convé
Ines en es poble? (perque pubic ho
som tots), perquè no fan ses coses
tie inés necessitti: i cercar sa ma-
nera que couvé inés en es potpie?
()wins cl'anys mos pegam per tenir
un Pla d'Urbanització, una Via de
Cintura (no un career ( 'escape que
dins pocs anys tampoc mos servi-
rá), unes bones depuradores per
poder tenir es Port net i sense olors,
amb una residencia per veis, etc.

Es clar que se poden fer més co-
ses i que tots n'estarem contents
pet -6 fer lo més necessari, no lo que
couvé a segons qui. Perõ es felanit-
xers lo que sabem fer millor són
mamballetes.

¿Que hem de passar de tot i viure
en es nostro aire? En principi això
va be però a la Ilarga tots en sortim
ruai parats, es que hi guanyen i es

- que no.
Es nostro pubic comença, segons

diven a n'es Sitjar, unes cases da-
munt un turonet o no se poguessin
embassar quan plovia molt, prop
d'una font, sa de s'Arraval per si
necessitaven aigua. Ses cases les
construien d'esquena a sa tramun-
tana per defensar-se des mal temps,
es a dir, ja planificaven i entre tots
anaven rent.

En aquell temps encara hi havia
porcs senglars i ceros, no se parlava
dc zoaa vertia perquè tot ho era, ana-
yen constraint caes i augmentaven
ets habitants, quasi tots pagesos i
collien molt de gra. Per tenir bon
vendre-10 construiren un local on
feien rnercat ties gra, li deien Sa
Cortera, el feren a un desnivell i es
pis quedava més alt que es carrer
per tenir bon carregar o descarre-
gar s'ase, ho havien pensat bé i cre-
gueren que era lo minor pes poble.
Com que ,ja eren una bona partida

qualcun n'hi hauria que no li anava
pci' assumptes particulars.

I'et - actuelles saons es més senyors
tenien cai 1c1() i podien mirar sa
gent de partdamunt, lo normal era
una somera algerina. De cada dia
més gent i més eases. Deixaven pla-
ces on podien fer es mercat des bes-
tiar procurant que hi hagues aigua
on abeurar-lo (S'Abeurador), es a
dir, ho planificaven per, sense dava-
llar cies carretó, poder abcurar sa
bístia.

(1)(tss(t (1 hi wig. (;)

SECCION MERCERIA - LENCERÍA
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



CASMARA — EXY MOL
LAB. LAVIDVA

Perfumeria Estitica S'ARHAVAL
PLAÇA DE S'ARRAVAL, 8-A 	 TEL. 582810

- Gabinete de estética
- Cosmética profesional

13ruc • cl
Reztaurante

Carrer del Vapor de Santueri (Ca'n GayA) PORTO-COLOM Tel. 83 34 55 (de las 800 a las 11'00 h.)

Menú especial para
bodas, banquetes,
comuniones

Y cada dia
Restaurante abierto:

MEDIODIA 13 h.: Miércoles, jueves,
viernes, sábados y domingos.

NOCHES 19,30 h.: Martes, miércoles, jueves,
viernes y sábados.

1

Bruegel
Cala Dor

6	 FELANITX

Cartes al director
(Ve de la pàg. 5)

Es pubic anava progressant, deci-
diren fer una escola i la construiren
damunt sa Cortera, perquè ets allots
poguessin aprendre a llegir i fer
comptes. Com es de suposar, tant
sols hi podien anar es ales desen-
feinats.

Amb es temps en feren una de ben
planificada a Sa Torre, amb més ca-
buda, perqu'e de cada dia hi acudien
més allots.

Ja un poblc més gran amb so ma-
teix número d'habitants que avui.
Com que en es republicans, o sia ses
esquerres, es fer s'escola Graduada
les havia anat be, decidiren fer un
mercat i no anaren de bromes. En-
cara ara no n'hi ha cap de poble de

Mallorca que el tengui com es nos-
tro. Es noble ho tenia necessari.

A no tots es felanitxers els inte-
ressava o, al manco ho demostraren,
perquè quan s'Ajuntament els
mana ajuda l'hi negaren. No queda
mes remei que dcmanar ajuda en es
mes humils, jernalers, pagesos, boti-
guers, petits empresaris i tots hi

,aportaren es seu gra d'arena. S'ex-
i

sa 22queta i es plans perquè
es fe!anitxers diguessin sa seva opi-
nio.

Es Mercat va ser fet pes felanit-
xers i encara ara n'estan contents.
Hi hagué una epoca que a s'inicia-
dor d'aquesta obra cl posaren com

pobre de sopes, arribant a dir
que era un lladre, farsante, etc. Su-
llen esser es que volien fer gracia en

es Senyor. Ara mos fa un bon servi-
ci, corn que ás una obra feta a cons-
ciência i per persones conscients de
lo que feien, mos demostra que es
nostros padrins cren bons felanit-
xers.

Pes poble, n'hi ha suficient, no-
mes mos es petit cinquanta dos dies
en s'any, però s'Ajuntament te altres
locals i solars. Aqui és quan pensam
sabra aquest Ajuntament de coalició,
planificar sobre lo que más convé en
es poble. O s'han de fer ses coses
per fer-se?

Urz felanitxer jubilat

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

SE VENDEN PISOS EN PORTO-
COLOIM. Parle Aduana. Facilida-
des.
I n formes, Tel. 5751;83

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

SE VENDE P1SO en Porto-Colom.
Magnificas vistas.
In formes, Tel. 575163 O 299361.

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

••■••

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
Yamaha 250 E.
Yamaha TZI1 - 80
Vespa 75 - Xl. PNI-13B
Sanglas 400-E

— Velomotores varias marcas

EXPOSICION Y VENTA

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

Y MOTOS

Dr. Bassam Alfred Shuhaibar
Doctor en Odontología - Postgraduado en Ortodoncia - Col. n.° 318

C. Miguel 13ordoy, 22 Telefono 58 26 23 FELANrrx

HORARIO: Lunes a viernes de 1630 a 20'30. Previa cita
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Tombats a la molsa

NIF
Qui més qui menys ja haura rebut on petit plastic de color blau mari,

procedent del Ministeri d'Hisenda, on hi Figuren nom, llinatges i número
del DNI, al qual sc li ha afegit una lletra dc l'alfabet. És el NIT, el
Número d'Identificació Fiscal amb que ens han obsequiat les autoritats
tributaries.

El NH? no tendra cap utilitat fins el proper mes dc setembrc, en que
haura d'expressar-se, indicar-se i comunicar-se obligatòriament, per poder
realitzar operacions comercials, bancàries i fiscals.

Determinades persones s'han quedat bastant sorpreses quan han vist
que el NIF, del que tant en parlaven els mitjans de comunicació d'ença
que les autoritats fiscals el donaren a con.ixer, no és altra cosa que el seu
propi número de DNI mes una lletra majúscula de l'alfabet. En realitat
z;quest número ja s'utilitzava en les etiquetes autoadhesives que la ciele-
gaciú d'Hisencla corresponent ens feia arribar puntualment cada vegada
que la primavera arribava a «El Corte Inglés», que les primeres falzies co-
mençaven a xisclar i que s'obria el periode per a presentar la Declaració
de la Renda de les Persones Físiques.

Què significa, pel ò aquesta lletra afegida? En realitat no es tracta
d'altra cosa que un delator, un codi que es capaç de detectar qualsevol
alteració deis números del DNI, ja sigui perquè s'han escrit incorrecta-
ment, o be perquè s'ha'alterat el seu ordre. Podem afirmar, doncs, que el
NIF no Cs altra cosa que un DNI perfeccionat.

D'ença que es dóna a conèixer la nova clau identificativa, diferents
veus s'han aixecat contra el NIF, per considerar-lo com una manera més
que tendra Hisenda per controlar-nos cada dia mes i millor. S'ha dit de
tot i molt, fins el punt que n'hi ha hagut que han afirmat que amb el NIF
es viola la intimitat de les persones, ja que estarem obligats a donar-lo a
conèixer en qualsevol transacció comercial o financera i, per tant, Hisen-
cia coneixerà perfectament tots els nostres moviments, en un món que
funciona en una mesura molt gran mitjançant operacions comerciais o
financeres (cobrar, pagar, deure, prestar...). Els defensors del NIF, pel
seu costat, fonamenten en la Iluita contra el frau, la utilitat ciel numeret.

La veritat és que no crec que n'hi hagi per a tant. Ni el NIF servira
com a arma definitiva en la Huila contra el frau fiscal, ni tampoc no al-
terara massa la nostra vida privada. Cerf es que ara hem de 'doriar-lo a
conèixer a les entitats financeres i comerciais amb les quals hi realitzem
_alguna operació, pert, tal vegada no hem hagut de donar fins ara el nos-
tre DNI per a totes aquestes mateixes operacions? Per ventura no ens han
demanat cl DNI quan hem hag -ut de signar una instancia, hem comprat
uns llibres a credit, hem signat en contra de l'OTAN o hem passat la nit
-en un hotel.? No hem estat controlats sempre? Clar que si. Passa que ara
al DNI se li ha incorporat un dispositiu de control però res més. Per que
aquests que tan: es queixen del NIF, potser no s'han queixat mai del
DNI? No sentien que la seva intimitat no era respectada quan havien de
donar-se a conèixer mitjançant el número del DNI?

A mi no em fa gracia cap ciels dos numerets. De fet sempre m'ha em-
pipat haver de demostrar qui som mitjançant una cartolineta plastificada
plena de ditades, sempre m'ha empipat haver de dir «jo som el del DNI»
i no «el del DNI som jo».

El NIF, un número més per afegir a la nostra coliecció de números:
telèfon, seguretat social, matricula del cotxe, casa, pòlissa d'assegurances,
compte corrent, contribució urbana,... Números, sols som números. La-
mentable.

Antoni Roca
Ramon Turmeda

JULIO!. ESPORTIU
- ESCOLES ROTATIVES D'ESPORTS -

LLOCS: Camp Municipal d'Esports «Sa Mola»
- EDATS: Dc 6 a 15 anys

Aprenentatge, practica i perfeccionament dels següents esports:

— VOLEIBOL
— BASQUET
— FUTBOLET
— BADMINTON
— JOCS ESPORTIUS

HORARI: De dilluns a dijous, de 17'30 a 20'30 h.
— PREU D'INSCRIPCIÓ: 3.000 Ptes.

Tots els participants seran obsequiats amb dues sortides als
parcs aquatics.
- LLOC D'INSCRIPCIO: Camp Municipal d'Esports «Sa Mola»,

al Conserge.
Totes les activitats són dirigides per un equip de professionals.
PATROCINA: Ajuntament cle Felanitx.
GESTIC): Lúdic-Sport.

Plenàries
Dissabte passat se celebra una ple-

naria extraordinaria del Consistori,
Ia qual podem qualificar de mara-
thoniana, ja que comença a les 9 del
mati i no acaba fins passades les 2
del capvespre.

No podem ara mateix donar comp-
te dels acords presos en aquesta
scssió perquè no en tenim referen-
cia directa, però entre els 32 punts
de la minuta hi figura va l'adjudica-
ció dels serveis temporals de plat-
ges, del servei de recollida de ferns,
l'aprovació del projecte del local de
la Tercera Edat de S'Horta i la de
noms per diversos carrers de Fela-
nitx. També i en el punt 9 hi figu-

BAR CAN PERE
PORTO-COLOM

Final Campeonato de Futbolín
Hoy sábado a las 21'30

CLINICA DENTAL

Dr. Miguel Bennása0Obrador
MEDICO ESTOMATÓLOGO

Formación continuada en la Universidad del Sur de California.

Les comunica la apertura de la llueva sec-
ción de ESTETICA DENTAL
(Blanqueamiento), y nuevo tratamiento
mediante Implantes dentales en protesis
fija.
C/. MAJOR, 33 Pral. D 	 Tel. 582423 	 FELANITX

Comisión de Fiestas de Porto-Colom

ESCUELA DE VERANO

Baile de Salón
Tangos, Cha-cha-cha, Pasodoble, Vals,

Foxtrot, Samba, etc.
MATRICULA: 6.000 ptas.

CURSO ESPECIAL DE

ROCK AND ROLL
MATRICULA: 3.000 ptas.

Todos los sábados del 16 de junio al 11 de agosto
HORARIO: Baile de salón, de 19 a 21 h.

Rock and roll, de 21 a 22 h.

SALON DE BAILE: Avda. Cala Marçal (frente Autos Barceló)

INFORMES E INSCRIPCIONES: Restaurante «Los Maricos»,
Avda. Cala Marçal, 18, o media hora antes de las clases, a partir
de dia 16.

Profesor: BENJAMIN GIMENEZ

rava la resposta a mês de 200 pre-
guntes formulades pels grups de
l'oposició PSOE i Coloms a la Sala,
que quedaren pencients a la sessió
del passat dia 4 d'abril.

Per climecres dia 6 hi havia con-
vocada la plenaria ordinaria del mes
de juny amb una minuta de 17
punts.

EXTRAVIADOS LENTEs G n A -
DUADOS, tipo INDO. Sc grati fica-
ra su devoltición.

INFORMES: EN ESTA ADMON.
••••-■••

BUSCO EN A LQUILER CM:11E111A
Z011a mercado o alrededores.
(amines, 'lei. 580004 (a i partir de
las 8 de la noehe)



HOTEL CALA GRAN
ofrece

GRAN VARIEDAD DE MENUS A PRECIOS DIFERENTES

para

BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES

HOTEL CALA GRAN, CALA D'OR, AVD, DE LA PLAYA, 2 TEL: 65 71 00 - 65 71 41 -6571  01

INTERT,SANTE OFERTA
FORD FIESTA CL. 1.1. 3 y 5 p.	 86.450 DESCUENTO
FORD FIESTA SPORT 1.6 	 50.000 DESCUENTO
FORD FIESTA C. 1.8 DIESEL 	 50.000 DESCUENTO
ESCORT CL-1.300, MARK Il 1.3, GHIA 1.3,

ORION CL. 1.4 	 200.000
ESCORT MARK 1.6, XR3 i, RS TURBO,

CABRIO COUNTRY, ORION MARK 1.6 150.000 DESCUENTO
ESCORT ORION GHIA 1.6 	 107.730 DESCUENTO

0 AIRE ACONDICIONADO LIBRE DE CARGO
ESCORT ORION 1.6 i

DESCUENTO 80.000 CON AIRE ACONDICIONADO DE SERIE
DESCUENTO 180.000 SIN AIRE ACONDICIONADO

ESCORT ORION, GHIA y COUNTRY 1.8 DIESEL 	 100.000

Servicio oficial Motor Felanitx, C.B.
Alonso Rodriguez, 5 Tel. 580331          

•
AUTOMO VILES

Carrer de Campos. 51 -Te l. 581521 	 FELANITX
Concesionarios Oficiales OpelEt 	  GENERAL MOTORS
Mejores por experienciaOPEL

GIVIE
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tocares

GRIMM a.

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Terminó la temporada futbo-
Iística. El C.D. FELANITX, pese a
jugar una fenomenal 1.a. parte, no
pudo despedirse con una victoria.
Tampoco le hubiera hecho mucho
provecho. Pero con la victoria había,
existía, una remota posibilidad de

salvación. Con dos puntos más se
hubieca ocupado la plaza del Cons-
tancia,pur mejorogol-average» direc-
to, v ci caso de que el Santa Pousa
• Cade-Peguera se fusionasen, puede
que sólo sean tres los equipos que
;.lesciendan a Preferente ... Pero ya
digo, esto es hilar muy fino, y poco
probable, porque todo depende de
ics designios de la Federación.

a Pero yo vi cosas positivas en
• partido. Por ejemplo jugadores de
la cantera de la talla de SAGRERA,
que además de jugar bien demostró
su sobirbio disparo, BORRAS que
apunta detalles, ROIG que ya cono-
cc el oficio, FELIPE que marca go-
les y sabe moverse. Jugadores que
pueden muy bien jugar en cualquier
categoría con garantías, si es que
IlLga el caso y el fútbol felanitxcr no
desaparece ...

• PARIS bien vale una misa, si-
no que les pregunten a JAUME

D'AUBOCASSER y a XESC RIERA,
que tuvieron la satisfacción de cono-
cer la «Ciudad de la Luz» en prima-
cent La mismita que cantaba el in-
sustituible MAURICE CHEVALIER.

• Las fotos dan fe del EXITO
obtenido por RAFEL «SIMONET» y
sus MUCHACHOS en las FIRES i
FESTES de MANACOR, donde desfi-
laron con paso marchoso al son de
LAS CORNETAS y TAMBORES.

• Puede resultar interesante el
CAMPEONATO DE FUTBOLIN que
se está disputando en el «BAR CAN
PERE» de PORTO -COLOM.

• Este fin de semana en Cala
Egos, en el «HARLEN JAll», hay el
grupo inglés afincado en Felanitx
..<THE CROX», mientras en «TEN-
TOL», la discoteca felanitxera de
Nlanacor, está prevista una gala con
el amigo TOMEU PENYA.

• ¡Prepárense amigos! Vamos a
,.ener TODO un MES de FUTBOL a
zo-gó. Hasta en la sopa.

• Les recuerdo que HOY SABA-
DO se ESTRENA la obra dc JOAN
MANEL CHILET titulada «JA HI
SOM TOTS!», interpretada por el
grupo teatral «GENT DE BULLA»
en el ex-cinc «Felanitx», a las 21'30
empezará la función. No se la pier-
Jan.

• Y a continuación algunos PRO-
YECTILES:

UNO.—¿Saben cómo les Haman a
L•stos jóvenes peninsulares con «po-
as luces» y el «cassette» a toda

pastilla? Pues los llaman «LOLAI-
LOS». Justo en el clavo.

DOS.—Oue la gente no hava com-
predict() qtAC 10ti coche:; grandes sir-
ven de poco en «Las I LLES». Todo
lo contrario.

TRES.—Que el Gobierno no hava
L. t -eído conveniente hacer una cam-
paña publicit.aria en pro dcl trabajo.
Que es sano, en el rondo.

CUATRO.—Que hayzt «parados» y
nadie hable de «vagos» por natura-
leza.

CINCO.—Lo que ganaríamos los
sufridos contribuyentes si se les pu-
diese administrar fuertes dosis de
somníferos a los politicos.

SEIS.—Que los padres sean cul-
pables, más que nadie, de la poca
,:ducaciCm de los hijos.

y SIETE.—Que la PLANTAFOR-
MA per a BANYISTES sea cosa del
Sr. Bonet.

JORDI GAVINA

VENDO MOTOR FUERA BORDA
Yamaha 8 H.P. y un Johnson 15
H.P.
Informes: Tel. 582862

VENDO CASA planta baja, en C/.
Molinos, 1, frente depósito de
agua.
Informes, Tel. 581479 y 825145

,1.1■•=1■■■■•■■

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

apacl ad
en toda
Ia gama.

Directamente del constructor
Pisos en Porto-Colom ia línea

VISTA PANORAMICA. 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS, 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).

MIDI Un vehiculo polivalente con 11
versiones distintas Capaz de transportar
1195 Kgs en un volumen de carga de
hasta 6,9 m3 O. si lo prefiere, 8 cómodas
plazas con espacio para el equipaje

• t año de garantia y el servicio gratuito GME Assistance

RASCAL El especialista en el
transporte urbano Capaz de transportar
625 Kgs en un volumen de carga de 3 m 3.
0, si lo prefiere, 8 cómodas plazas.



En CLUB
PUNTA REINA

Complejo Turístico
de Cala Mandía,
Se alquila local

para prensa y fotografía

Información Telf.: 75 76 57

Liga Futbolet Sénior
Verano 1990

PARA INSCRIPCIONES:

CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES «SA MOLA», HASTA
EL DIA 26 DE JUNIO. TEL. 582264

LOS EQUIPOS ESTARAN FORMADOS POR 7 0 10 JUGADORES.

EL COMIT8

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

Opel Corsa 3p. 1.0
	

PM-AM
Opel Corsa 4p. 1.2
	

PM-All
Opel Corsa GL 5p. 1.3

	
PM-AJ

Opel Corsa 3 p. 1.0
	

PM-AT
Seat Ibiza Diessel
	

PM-AF
Seat Ibiza 5p. 1.5
	

PM-AN
Seat 131 Fam. 	 PM-K
Fiat Uno 5p. 1.3
	

PM-AH
Ford Fiesta 3p. 1.0
	

PM-AD
Ford Escort 1.3
	

PM-U
Ford Escort XR3
	

PM-1,
Renault R-18 D
	

PM-U
Renault R-5 GTL
	

PM-S
Renault R-6
	

PM-W
Citroen Visa 4p.	 PM-U
Citroen BX
	

PM-AB

 	 Comprudbelo.

•Julia AUTOMOVILESL Passeig Ramon Lull, 12
FELANITX

OPEL S 	
Winn% pwexpenen•ia

Carrer de Campos, 51 - Tel. 581521

FELANITX

Poet) público en las gradas de «Es
1'orrent6», pese a ser un partido de
rivalidad comarcal, pero menos.

FELANITX: Parera, Matías, Riera,
Roig, Llu11, Juan, Felipe, Borras
(Otero), Mut, Pont y Sagrera.

ARBITRO: Parera. No tuvo pro-
blemas hasta el final, en que cxpul-
_-6 a Seminario V amonesto a Juan.

GOLES: 1-0. Minuto 17. Buen dis-
Faro de Felipe, desde fuera del area.

1-1. Minuto 47. Chut de Loren que
Seminario desvía, con algo de fortu-
na, al fondo de la red.

1-2. Minuto 61. Gol de Torreblan-
ca, tras primorosa jugada de todo
el equipo.

1-3. Minuto 67. Golpe franco (Free-
to e .jectitado por Torreblanca.

COMENTARIO: Encuentro de ri-

ciertamente devaluada por
las circunstancias: el Felanitx está
descc:dido desde hace varias jorna-
dos, mientras que el Cala d'Or, por
su cómoda clasificación, no se ju-
$2aba absolutamente nada. Tarde so-
leada y muy poco público en las gra-
das.

Pest: a estos conclicionamientos, el
particlo foe in te resan te, con mornen-
Los realmente brillantes. El conjunto
local dominó :.rripliamente en la pri-
mera mitad, arrinconando a su rival,
Y consiguiendo llegar al descanso
con merecida ventaja en el marca-
dor.

La segunda parte sería la cruz
Ia moneda. El Cala d'Or marcó prác-
ticamente al inicio y el Felanitx se
vino abajo, quedando a merced de

Futboiet
Infantil Juvenil

Acaba la lliga, on el campió torna
csser per segon any consecutiu BAR
«ETS ARCS», amb els següents juga-
dors: Chapi, Galmes, Juanito, Car-
los, Ortega, Gori, Vaca, Talavante y
Mairnti «picatore». Dissabte passat,
s'efectua la corresponent entrega de
trofeus. Volem agrair la participa-
ció i la gran organització demostra-

los visitantes, que lograron dos go-
les más, apuntándose la victoria con
todo merecimiento. Como dato anec-
Jático, diremos que el Felanitx sólo
presentó un jugador en la reserva, el
portero Otero, que salió en la se-
gunda parte como jugador de cam-
po.

Joan Canyelles

da pel Comité de Futbolet dc Fela-
nitx.

La classificació queda de la se-
giien t manera:
1. BAR «ETS ARCS» 	 14 p.
2. INS. FONCAL 	 12 p.
3. RENAULT FELANITX 	 8 p.
4. PINTURAS FELANITX	 4 p.
5. CRITTERS 	 2 p.

I a continuació oferim els resul-
tats que s'obtingueren en les lligues
Benjamí i Alevi:
BENJAMI
PELUQUERIA KISKA, 10 -

CAFET. LLEVANT, 2
ALEVI
PIPIOLOS II, 12 - ESKORBUTO,
BAR «ETS ARCS», 2 -

PELUQUERIA KISKA, 5
CAFET. LLEVANT, 4 -

PINT. FELANITX, 3
M. T. (Júnior)

fit FUTBOL
3.° DIVISION

iiga cruel, Elide.
Felanitx, 1 - Cala d'Or, 3 

MOBLES[
Disponemos de los
nuevos modelos de

muebles de terraza y
jardín para este verano.

Visítenos sin compromiso 

EXPOSICION Y VENTAS

Avda. R. Argentina, 24 B - Tel. 580549
Telefono Particular 580846

	
FELANITX   

Fontanería JUAN MUÑOZ
Comunica su nuevo domicilio y teléfono: 
C.:FARTARITX, 4	 TEL.-582684

	
FELANITX 



Renault Ocasión te reaa la
hasta 3 recibOs,

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.

El resto, en 48 mews
Te damos hasta 4 años para que puedas

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

La sorpresa final.
RENAULT OCASION te regalo 3 recibos si pagas
tu coche en 4 arias y otras ventajas si lo financias
en menor tiempo.

Y con 3 recibos de regalo.

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

Te esperamos en:

Concesionario: FRANCISCO MANRESA, S. A.
FELANITX: Ci. de Campos, Km 0'5 - Tels. 581984 - 85 - 	At Pil6E. C.fra. Felanitx, 5 Tel. 657393

10 FELANITX

Coloms a la Sala
EL PLE: ELS BARS DE LES
VERBENES, EL POLIESPORTIU
I EL CAMP DE GOLF

El ple començà a les nou, sense
públic ni periodistes. Al llarg de la
sessiú que nosaltres deixarem a les
dues de l'horabaixa per esgotament,
passaren uns nou ciutadans i tres
corresponsals, però sense aguantar
la totalitat de la sessió, perquè es
difícil aguantar prop de sis hores,
tot per la caparrudesa de fer un Ple
cada mes o quan hi hagi temes d'in-
terès. La convocatúria d'aquest Ple
no respon a la urgència de cap dels
assumptes tractats perquè dimecres
pasast hi hagué el Ple ordinari, que-
da clar que la convocatòria només
respon a caparrudesa i a manca del
sentit del ridícul.

Com cada any es subhastaran els
bars del Parc per les veitenes. Com
cada any demanarem al Ple de dis-
sabte que es subhastassin tots els
bars de la mateixa manera i que com
cada any la Coca-Cola i El Zagal no
fossin privilegiats: els bars surten a
subhasta per 200.000 ptes. i els dos
esmentats només en paguen 20.000
sense cap casta de concurs. El Sr.
Grimait accepta que això era una in-
justicia, però no ana envant la nos-
tra proposta de que tothom sigui
igual. De totes maneres digué que
si hi havia més ofertes pels Hoes que
ocupen aquests dos privilegiats que
s'estudiaran, perquè argumentaren
que la Coca-Cola china banderetes a
les curses, i d'aquesta Manera l'A-

juntament li agraeix que faci propa-
ganda de la seva beguda als actes de
les festes. Ja ho sabeu, tothom que
vulgui fer ofertes per ocupar aquests
llocs per Ines de 20.000 ptes. i ban-
deretes de propaganda tendra dret
a acabar amb aquests privilegis del
temps d'En Franco. Esperam que
hi hagi moltes d'ofertes que, al cap
i a la fi revertiran a l'Ajuntament.

Al tema del Poliesportiu del qual
ja n'hem parlat tantes vegades, hem
d'afegir que els del PP aprovaren
fer la inversió de més de 140 mi-
lions sense tenir el projecte, cap
Regidor del PP ni de cap grup seria
capaç d'aprovar una inversió d'a-
quest muntant sense conèixer amb
punts i senyals de què es tracta, pe-
rò els del PP tenen clarividência i
endevinen el futur. Tainbé hem d'a-
fegir que el Sr. Grimait ameneca als
Regidors de l'oposició d'inculpar-los
si no anava endavant el seu projecte.
El nostre grup, davant les amenaces
per la qüestió urbanística que saben
ben be els del PP que no es pot
construir, exigí que si el Poliespor-

tiu es tirava endavant incomplint les
ordenances urbanístiques, l'Ajunta-
ment no tendra dret a exigir el seu
compliment als felanitxers i que el
nostre grup promocionara l'imsub-
missió urbanística.

Altra vegada el tema del camp de
Golf evidencia la manca de rigor ur-
banístic a l'Ajuntament quan es de-
nuncia l'incompliment del Pla Par-
cial en la construcció de les 340 pia,-
ces turístiques sense llicencia, quan

s'ha aplanat un puig per implantar
les edificacions, quan el Pla Parcial
exigeix el no fer excavacions dc mes
d'1,50 m. i des del . Port es veu un
so-rat de mes de 10 m. amb un im-
pacte ambiental que contradiu l'Es-
tudi d'Impacte Ambiental. Tot un
exemple de la realitat dels camps de
golf que són urbanitzacions camufla-
des que incompleixen les normes
més elementals urbanístiques i la
implicació del grup del PP quan no
fa res perquè això no passi.

La setmana que ve, seguirem amb
el Pie.

EN PORTO-COLOM ALQUILO PISO
amueblado, 1.a línea, 3 dormito-
rios, bario, sala-comedor, terrazas.

Informes, Tels. 580201 y 581643

VENDO FINCA RUSTICA de 10.000
m2 con casa y árboles frutales.
Zona Son Prohens. Y SOLAR de
400 m2 con casa a medio edificar
en zona Puigvert.

Informes, Tel. 580623

Diccionari
Foll EA 

ANGLES
Relatiu a un gran magatzem

ANGOST
Mes posterior al junliol i anterior

al sentembre
ANTICATALANISTA
Es diu d'aquella persona a qui no li

agrada el nom de Catalina

ANTONOMASIA
Vulgarment Toni Macià

ANUL.LAR
Dit de la ma que serveix per decla-

rar sense efectes qualsevol acte
APARCAR
Deixar el vehicle en un lloc, espe-

rant que se l'emporti la grua
AQUARIUM
Centre penitenciari per a peixos
ARGENTINA
L'últim que apagui el llum
ASCENSOR
Home que practica l'ascensura

Análisis Clínicos
POLICLINICA LLEVANT

VIA ARNESTO MESTRE, 36	 Tel. 58 22 33

. — • , 4",»,

DE DESCUENTO
7f.•

Cara al 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.•elf

HAGALO EN RENAULT
Le esperamos en: 	

NAULT FELANITX

OFERTA VALIDA IASTA EL 3% DE 1990




