
Any LV

Núm. 2701

Medalla
«Ciutat de Felanitx» FELAN ITX

Setmanari d'interessos locals

Dissalde 10 de juny
de 1990

Preu: 65 Ptes.

Teleclub
C. Petra, 9
SANT JOAN 0330   

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 Consolier Gilet i el Birector
General de Juventud, amb ells

veïnats de Son Prohens
Ia rodeila*,--

Dimecres de la setmana passada, a
l'Ajuntament, el Conseller Francesc
Gilet i el Director General deja Jo-
ventut Sebastià Roig, varen mante-
nir una reunió amb un grapat de
veïnats de Son Prohens, a la qual
intentaren explicar l'objectiu i cir-
cumstancies que han envoltat l'es-
tabliment de la petita comunitat
per a la rehabilitació de menors que
des de fa unes tres setmanes fun-
ciona a Can Maxura. Iff-foren,convi-
dats tambis- els- -informadors i 471..as-
sistiren el batle C. Oliver, el tinent
batle G. Mora i els regidors Catalina
Picó, Maria Binimelis, Antoni Gri-
malt i —entre el públic— Paco Gar-
cia i Tomeu sObrador.

L'actitud dels veïnats de Son Pro-
hens, encapçalats pel «batle pedani»
Gabriel Nicolau, fou en tot moment
obertament contraria a que aquesta
experiència s'hagi ubicada al seu
barri i les reflexions del Srs. Gilet i
Roig no els feren canviar de parer.
Els veïnats sostingueren que aquests
infants representaven un perill per
a la zona i que l'establiment d'aques-
ta llar havia fet devaluar automàti-
cament els terrenys de la
contrada.

A les reiterades escomeses verbals
de Paco  Gárcia– qüestionà la
funció mateixa del programa— el Sr.
Gilet puntualitza que el procés que
se seguia amb aquests infants no era
fruit de cap decissió política, sinó
d'una decissió judicial, i que el deu-
re de la Conselleria era posar els
mitjans adients per tal d'aconseguir
una adaptació a un entorn social
normal d'uns infants que per cir-
cumstancies familiars inadequades
s'han vist abocats a una automargi-
nació. Bartomeu Obrador centrà la
qüestió entre el deure de donar so-
lució a una problemàtica que gene-
ra la nostra societat i l'obligació per
part de l'Administració d'informar
el poble de les seves intencions, co-
sa aquesta darrera que no s'havia
tengut en compte.

Gilet accepta que en aquest as-
pecte de la informació s'havien equi-
vocat, però argumenta que els esde-
veniments els havien obligat a tras-
fladar apressadament la llar a Can
Maxura.

El Batle C. Oliver ressalta el deu-
re de donar solucions als problemes
socials i suggerí un termini per veu-
re si realment sorgien dificultats a
Ia barriada. Sembla que, tàcitament,
aquesta proposta fou assumida per
ambdues parts.

Després els assistents foren con-
vidats a visitar Can Maxura, on con-
viuen en plena natura cinc allots i
cinc educadors, en un ambient tran-
quil i relaxat que els permet desen-
volupar una dinàmica existencial
orientada vers una activitat que es-
timuli la capacitat d'observació, re-
flexió i crítica i potencii l'esperit de
collaboració des de la seva condició
de membres d'un grup.

La impressió que treguèrem no
ens permet en veritat atribuir a
aquesta petita comunitat cap mena
de perillositat per a la barriada i
voldríem que els recels que senten
els veïnats s'esb.argissin com més
aviat millor, perquè creim que un
factor que pot contribuir a una cor-
recta adaptació d'aquests allots es
el de sentir-se acollits per la cornu-
nitat humana circumdant.

L'Assemblea
General de la
Bodega

Diumenge passat se celebra l'as-
snriblea general ordinaria de la «Bo-
dega Cooperativa» amb bona assis-
tència de socis i dins un ambient
tibant. La reunió es perllonga per
espai de tres hores, al cap de les
quals nóniés es donà per interrom-
puda la sessió, que continuara de-
ma diumenge a la mateixa hora i
local.

Un cop discutida l'acta anterior el
president Francesc Antich dona la
seva visió de l'estat actual del celler,
amb detall de prèstecs i en-
deutament de l'empresa. La seva in-
tervenció fou interrompuda algunes
vegades amb protestes i acusacions
per part d'alguns socis que desquali-
ficaren les informacions contables,
adduint la falta de tresorer i d'inter-
ventors que avalin els balanços. En
Tomeu Rosselló, que actúa corn a
gerent comentà l'auditoria i exposa
un pla de viabilitat que contempla
la venda d'uns solars, la reconversió
de l'elaboració i embotellament del
vi, una reestructuració laboral i una
ampliació de capital. També es trac-
tà d'una via alternativa consistent
en la transformació de la cooperati-
va en una societat anònima.

Per altra banda un grup de més
de cent sods que sollicitaren una as-

-La bandera blava
Ja sabem que la vida, seguit se-

guit, ens presenta fets que ens posen
de mal humor; pet-6 també cal ad-
metre que adesiara se pren la mo-
lestia de compensar-nos dels mals
glops amb successos que, si més no,
ens donen ocasió de practicar agues-
ta magnifica terapia, que tantes co-
ses trempa, i que es la rialla. I aquí
en tenirn dos exemples.

El primer consisteix en una carta
que el Director General de la Presi-
dência del Govern Balear va enviar
al Bade de Felanitx per comunicar-
nos que dues platges del terme han
obtingut la bandera blava.

Aquesta carta, per fer-nos tot l'e-
fecte, l'hauríeu de veure en l'origi-
nal; perquè, per començar hem de
dir que es escrita en castellà, pert!)
això no és res (tot i essent incon-
gruent); ara, la cosa ja s'embruta
més si tenim en comte que el qui

Atemptat contra
un dels closos de
Can Gayil:=1

A l'Ajuntament s'ha tengut notí-
cia de la destrucció d'un dels clo-
sos del conjunt prehistòric de Can
Gaia, a conseqüència d'uns movi-
ments de terra per als quals sembla
que no es tenia la corresponent
cencia municipal.

El fet ha causat viva preocupa-
ció dins la regiduria de Cultura i

ha estat posat en coneixement
de la Delegació Provincial de Belles
Arts i d'altres organismes compe-
tents en ei ram.

Si ens repugnen les continues
agressions de que es objecte la na-
turalesa, doblement hem de rebut-
jar qualsevol intent de malmetre
els vestigis deixats per les cultures
primitives illenques.

semblea extraordinaria manifesta-
ren la intenció de dur el President
als tribunals, per no haver convocat
l'assemblea solicitada, a la qual cosa
replica Tomeu Rosselló que no s'ha-
via convocada perquè gairebé tots
els temes sollicitats estaven a l'or-
dre del dia de l'assemblea ordinaria
que se celebrava.

l'ha redactada, si s'examinava, pro-
bablement no obtindria el Graduat
Escolar. Deixant de banda que trac-
ta el Batle d'illustríssim, tractament
desmesurat però perdonable perquè
en aquest terreny no costa res fer
bona mesura, l'autor de la carta no
sap si Cala Marçal i Cala Ferrera
són dues platges distintes o una tota
sola. Tampoc no l'encerta respecte
del nom del Batle, ja que li diu Cos-
me Adrover, quan sabem que és
Cosme per?) Oliver.

Qualcú deu recordar que, en
tcmps d'En Franco, un governador
civil (que tenia l'atenuant de no es-
ser d'aquí), va esser objecte de cri-
tiques perquè va confondre Alaior
(de Menorca) amb la població ma-
llorquina d'Alaró. Això era explica-
ble durant una dictadura, caracterit-
zada per un centralisme ferotge; pe-
r?) no té disculpa que, en els temps
de la democracia i de l'autonomia,
tot un senyor Director General de la
Presidència no hagi aprés a destriar
els noms dels batles ni les platges
de Mallorca( sobretot si han gua•:
nyat la bandera blava).

Per?) això no es tot: resulta que lat
carta després de dir que les platgel
aquelles han obtingut la bandera, nc
diu quina bandera és; pet-6 sabem
que vol dir ra bandera que la Co
munitat Europea concedeix a le4
platges distingides.

Nosaltres sempre haviem tenguf
un gran respecte per la idea d'Euro-
pa; però després d'aquesta feta, el
nostre europeisme se n'ha duit una
engronsada molt forta. Perquè, se-
nyors: que una platja com la de Ca-
Ia Marçal, que des de fa una pila
d'anys es una de les més brutes i
contaminades del terme, amb una
taca groga que ja s'ha fet emble-
màtica i ja s'ha integrat definitiva-
ment dins el paisatge, i que antany
va esser catalogada com a platja de
tres orinals, ara rebi la distinció
europea, tot plegat ens fa pensar
que Espanya no era tan diferent
com deien.

Bé, i el segon punt?
El segon punt consisteix en unes

declaracions del Batle de Felanitx
publicades al «Diario de Mallorca»
on proclama que «haurà de treure
el garrot». Nosaltres no sabem si el
se treura o no. Mentrestant haurem
d'esperar l'espai de la setmana que
ve per comentar-ho amb la deguda
extensió.

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

SANTORAL

Diu. 17 Solemnitat del Cos i
Dill. 18 St. Leonei
Dim. 19 St. Romualt

de la Sang de Crist
Dim. 20 Sta. Florentina
Dij. 21 St. Lluís Goncaga
Div. 22 St. Pauli de Nola
Dis. 23 Sta. Agripina

LLUNA
Lluna nova dia 22

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 j festius, a les
9,30, 15,45 i 20,30 h.

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

Felanitx - Portoellom: 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:

Amparo Trueba
Cat. Ticoulat
Francesc Piña
Gaya-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Amparo Trueba

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

580448-581144
Ambulàncies

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

Perfumería Estética TARRAVAL
PLAÇA DE S'ARRAVAL, 8-A

- Gabinete de estética
- Cosmética profesional

CASMARA — EXYMOL
LAB. LAVIDVA

TEL. 582810

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 	 .

155.555 Ptas
49.900 Ptas
37.632 Ptas
17.920 Ptas
6.720 Ptas,
4.000 Ptas

ESTOS PRECIOS INCLUYEN IVA

OKI
IMPRESORAS

TA TRIUM PH-ADLER

MAQUINAS ELECTRONICAS
CALCULADORAS 

l a GRAN FIESTA AceR •
Restaurante PLAZA (El Corso)

PORTO-COLOM, el próximo viernes
22 ce junio, a las 20 horas 

Rogamos pasen a recoger sus invitaciones a

LLEVANT INFORMATICA, C/. Hospici, 30 - FELANITX

FELANITX

Ajuntament
ile Faigazitx

ANUNCI
l'el present es recorda als agrie til-

tors afectats per les inundacions del
passai nies de setenihre, i lier poder
cobrar les sulivencions correspo-
nents, que el prOxiin dia 30 de juny
linalitza el termild per a la repara-

• iO dels desperfecies ocasionats
les torrentades.

Felanitx, 1:i de juny de :990
El Batle:

Cosme Oliver Monserrat

ATILA
Personatge històric a qui no li agra-

dava massa l'herba
AU!
Forma de cridar les aus, en singular.
AURICULAR
Apte per a l'orella i el cul.
AUTARQUIA
Govern dels cotxes.
AUTOBUS
Vehicle urbà de quatre rodes, espe-

cialitzat en frenades brusques.
AUTOCLAU
Clau del cotxe.
AUTODETERMINACIO
Determinació o decisió que es pren

a l'interior d'un autombbil.
AUTODETERMINACIÓ
Paraula que sol produir erupcions

cutànies, especialment a Espanya.
AUTOGESTIÓ
Digestió que fa cada persona.

SE NECESITA DEPENDIENTA,
CON IDIOMAS, para Cala d'Or.
Inf.: Tels. 581984 y 581985

(Sr. Bordo)).

jtjúL ESPOiffili
- ESCOLES ROTOIVES D'ESPORTS -

LLOCS: Camp Municipal d'Esports «Sa Mola»
EDATS: De 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 Ptcs.

Tots els participants seran obsequiats amb dues sortides als
parcs aquatics.

BAR CA'N PERE
Durante la retransmisión de par-
tidos de los Mundiales en directo

se os invitará a una cerveza

- LLOC D'INSCRIPCIO: Camp Municipal d'Esports «Sa Mola»,Diccionari 	 al Conserge.

Totes les activitats són dirigides per un equip de professionals.
PATROCINA: Ajuntament de Felanitx.Foll i 

	GESTIÓ: Lúdic-Sport.
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Festa del Corpus, dia Nacional de Caritat
Demà diumenge, cija 17, solemnitat del Cos i cte la Sang de Crist,

glésia d'Espanya celebra també el Dia Nacional de Caritat a fi d'ajudar,
amb els donatius (leis fidels, a la nombrosíssima multitud d'indigents que
malviuen dins l'àmbit de l'Estat hispanic.

Que entre nosaltres hi ha molta gent que tenen un nivell econòmic
no sols baixíssim, sinó denigrant, ho diuen les estadístiques; i per si qual-
cú ho dubta vat ací lo que declarava el senyor C ruz Rolcián, secretari
general cle Caritas espanyola, a la revista «Vida nueva» en el número del
28 de maig de 1988.

El Sr. Roldán afirmava que a Espanya teníem 8.000.000 de persones
amb uns ingressos mensuals que no arribaven a 12.500 ptes., i afegia; «Y
de ellos, en total indigencia, con menos de 5.000 ptas. hay 720.000 (que
representan el 9 por ciento de la cifra), y entre 5.001 y 10.000 hay 3.048.000
personas (que asciende al 38 por 100 de pobres), que viven en una po-
breza severa con menos de 10.000 ptas. existen nada menos que 3.768.000
personas, y esos ocho millones de pobres representa el 22 por cien de la
población. Quien realizó el estudio fue un equipo de investigación socio-
lógica con verdadero rigor —Equipo EDIS— y fue subvencionado por
la Dirección General de Acción Social».

Si be de dos anys ençà es pot haver modificat alguna d'aquestes da-
des impressionants, no s'ha de pensar que el problema es a punt de so-
lucionar-se; hi ha moltes raons per creure que les anomenades bosses de
pobresa creixen cada dia més enmig de la societat espanyola.

Per tot això l'Església, a la diada del Corpus, recorda a les comuni-
tats cristianes que una celebració eucarística, per a ser com cal, ha de
ser una festa de solidaritat amb els pobres, però no amb paternalismes
humiliants, sinó amb esperit profètic de denúncia i amb voluntat ferma
de com-partir i com-patir, per tal de promocionar i dignificar els qui pa-
teixen tots eis mals de la injustícia.

I ja que la gran festa eucarística ciel Corpus Christi i el Dia Nacio-
nal de Caritat, per decisió dels nostres bisbes, són coincidents, sera opor-
tú rellegir un paràgraf d'una encíclica, la Sollicitudo rei socialis, del papa
Joan Pau II, que diu així: -

«El Senyor, mitjançant l'Eucaristia, sagrament i sacrifici, ens uneix
amb ell i ens uneix entre nosaltres amb un vincle riles perfecte que qual-
sevol unió natural; i units ens envia a tot el món per a donar testimo-
niatge, amb la fe i les obres,- de l'amor de Déu, preparant la vinguda del
seu Regne i anticipant-lo enmig de les foscúries del temps present. Els qui
participam de l'Eucaristia som cridats a descobrir, mitjançant aquest sa-
grament, el sentit profund de la nostra acció en el món a favor del desen-
volupament i de la pau».

CLINICA DENTAL

Dr.1Miquel BennAsar Obrador
MEDICO ESTOMATÓLOGO

Formación continuada en la Universidad del Sur de California.

Les comunica la apertura de la ilueva sec-
ción de 114.NTETICA !DENT %I.,
(Blanqueamiento), y nuevo tratamiento
mediante Implantes'dentales en - protesis
fija.
C/. MAJOR, 33 Pral. D	 Tel. 582423	 FELANITX

Directamente del constructor
Pisos en Porto-Colom 1.a línea

VISTA PANORAMICA. 3 HABITACIONES, 2 BAS/OS, COCINA Y
COMEDOR-SALA DE ESTAR. ACABADOS La 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).

INTEGRACIÓ SOCIAL
- 

La nostra societat produeix en el
	

Marco Marchione amb un acudit
seu si mccanismes de diversificació, presenta gran part de la problema-
discriminació i marginació, i, a la ve- tica: la d'aquell toil que es pensava
gada, fruit de contradiccions, pro- ser un gra cie blat i, per això, tenia
dueix també eines per intentar sol- por a les gallines. En el siqUiatric
ventar tota aquesta problemàtica. se'l cura, però després d'un temps

A quasi be tots els adolescents que torna ingressar client al metge: «jo
presenten problemes socials, podem ja som normal, però aqui defora les
observar uns condicionaments so- gallines no ho saben».
cials i familiars que influiran pode-	 El tema es complex i requereix un
rosament en la seva actitud: fami- esforç i comprensió per part de tots,
lies desestructurades amb proble- i més en una situació actual en que,
mes econòmics, de droga, maltrac- de cada cop mes, primen els interes-
tes, alcoholisme, manca d'afectivitat, sos individuals, i ens empenyen cap
atur, discriminació social... Tots a una manca de solidaritat.
aquests condicionaments faran que

	 La integració dc les persones i de
aquests futurs homes i dones ten- grups marginais nomes sera possible
guiri d'ells mateixos una imatge tan clins aquest context de solidaritat i
negativa que no puguin creure en de mutua comprensió.
una possibilitat d'exit. Dins la comu-	 Delegació de Serveis Socials
nitat seran refusats i a aquesta dis-	 Ajuntament de Felanitx
criminació la interioritz.aran com a
discriminació personal, produint-se VENDO PLANTA BAJA en Porto Co-
una nufla autoestima. A partir d'a-	 lom, con fachada a tres calles,
quí el risc social és present. 	 Mendez Núñez, Navegación y Ma-

Sicólegs, pedagogs, treballadors	 rina.
socials i tot un ventall de professio- 	 Informes: Tel. 580481 (llamar no-
nals han treballat des de ja fa temps 	 ches)
per tal de dissenyar estratègies d'in-
tegració.	 SE LEEN LAS CARTAS DEL TA-

No cal dir que els resultats no 	 ROT, de 5 a 7 de la tarde.
són esperançadors. 	 Tel. 580798

VENDO EMBARCACION
Mastron 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 pago	 Inf. Tels. 657388 y 657389

Vehículos de ocasión
FIAT UNO 45 S 5P
FIAT UNO 70 SL 5 P
CITROEN FURGONETA C-15 E
RENAULT 18 GTD
VOLKSWAGEN POLO COUPE 1.3

OPEL MANTA 2.0 I
FIAT UNO 45 S 3P
FIAT UNO TURBO i.e
LANCIA DELTA 1.6 i.e
RENAULT 14 GTS

PM-AJ
PM-AW
PM-AS
PM-AL
PM-X

PM-AH
PM-AJ
PM-AH

PM-Z
PM-AU

(SABADOS MAÑANAS, ABIERTO)

C11■■■•■-■ concesionario Oficial   

AUTOS MARTORELL S A7 S. A.

Carrer del Socors,6. Tel. 5813 48. Felanitx.
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La «GanJera glua» per a dues
platges felanitxeres

La Comunitat Europea ha conce-
dit el distintiu de «Bandera blava»
a les platges de Cala Marçal i de Ca-
la Ferrera del nostre terme. Annesta
111(4166 COIlliilliC:tda at nostre
Ajuntament a Final, de la sclmana
passada pel Director General de la
Presidencia del Govern Balea.

El g7ap «Gant de Bula» a Son
Negre

Avui dissabte, a les 10 del vespre,
en el Centre Cultural de Son Negre,
el grup de teatre «Gent de bulla»
posara en escena l'obra de Joan Ma-
nuel Chilet «Ja hi som tots!».

Concert de Mique! Vicens a Ciutat
Dimecres passar, el nostre paisa,

el pianista i compositor Nliquel Vi-
cens Ca p(), va donar tin concert en
CI Cercle Mana rit u

El prograina fou integrat per pe-
ces originals, el «Concert de Galat-
zó», la balada «Castell de Sa ntueri»
i «Romeria» (a Sant Salvador».

Tres escoles a la Casa de Cultura
Dissabte passat a la Casa de Cultu-

ra quedaren inaugurades dues mos-
Ires de treballs realitzats pels alum-
nes de dos tallers artístiès felanit-
xers: l'estudi Andreu Maimó i el Ta-
ller de Ceràmica «Call Vermell» que
dirigeix Na Maria Ramis. Pel pri-
mer s'exhibeixen obres de deu au-
tors i pel que fa a la ceràmica hi fi-
gura peces de tretze alumnes.

Per un altre banda però també
clins aquest «fi de curs» coordinat i
patrocinat pel Centre Cultural, l'Es-
cola de Música «Pare Aulí» oferirà
el pròxim dijous dia 21, a les 9'30
del vespre, un concert en el que in-
tervendran set alumnes de clarinet,
un de trompa, un de piano i un grup
de guitarres.

Concert d'orgue
El dia del Corpus, abans de l'ofi-

ci de norabaixa, al voltant de les
19 hores, al temple parroquial de
Sant Miquel, l'organista d'aquesta
església En Mateu Oliver Boronat,
oferirà un breu concert d'orgue,
amb peces de Bach, Albinoni i Wal-
ton.

JuzgaJo de Paz da Felanitx
Este Juzgado comunica al público

que sus oficinas permanecen abier-
tas de 9 a 14 horas, de lunes a vier-
nes, en el local sito en passeig Ra-
mon Llull, 25 -

Campionat de Futbolin
Bar Can Pere

La final del campionat de futbolin
celebrat en el Bar Can Pere de Por-
tocolom, que se disputa el passat
dissabte dia 9, resultà molt renyida
degut a la gran qualitat dels juga-
dors. La classificació final fou com
segueix:

Ir. La parella formada per Sebas-
tià Xamena i Pere Coves.

2n. Parella Guillem Orell - Mique!
Angel Barceló.

3r. Parella Santiago Gutiérrez -
Manuel Zamora.

Enhorabona a tots.

Un nou centre d'òptica
Dissabte passat horabaixa fou

inaugurada la nova tenda del Cen-
tre Optic «Florida», ubicada al nú-
mero 5 del carrer de Jordi Sabct.

Aquest nou establiment, que dis-
posa de les tècniques mes avança-
des dins el ram de la óptica, s'ha
installat en un local renovat d'acord
amb uns canons arquitectònics i de-
coratius de rigorosa avantguarda.

Desitjam exit al nou centre òptic.

Creuada de l'Amor Divi
FESTA DEL CORPUS

Avui dissabte, la Creuada de l'A-
mor Diví celebrara la seva festa ti-
tular —Corpus Christi— a l'església
de Sant Alfons.

A les 7 del capvespre hi haura so-
lemne Eucaristia, que presidira el
P. Domingo Andreu, superior de la
comunitat, qui dira la homilia. Tot
seguit acte de consagració a Jesús
Sagramentat.

Cantara la Capella Teatina.
Es convida a tots els associats i

fidels a aquesta celebració així com
també a la processó eucarística que
sortira de la parròquia demà diu-
menge horabaixa.

Cursets de Cristiandat
El proper dimarts dia 19, a les

9'30 del vespre, hi haura una Ultreia
extraordinaria a l'església vella de la

Rectoria, amb assistência de cursi-
llistes de Palma i pobles voltants.

Convidam tots els qui vulguin as-
sistir-hi .

Secció Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL

FESTIVITAT DEL CORPUS
Demà diumenge se celebrarà la

testivitat del Cos i de la Sang de
Crist. A les 730 del capvespre, a l'es-

parroquial se celebrara missa
solemne i a continuació sortirà la
processó amb el Santíssim Sagra-
ment que seguira l'itinerari de cos-
turn.

Es convida a participar-hi tots els
fidels, homes i dones. Hi haura cera.

vida social
PRIMERES COMUNIONS

Diumenge passat dematí, a la par-
ròquia de Sant Miguel, va rebre per
primera vegada l'Eucaristia, la nina
Trinidad Maimó Martin.

El mateix dia, a l'església de Sant
Alfons la reberen el nin Jaume To-
mas Vicens i els germans Albert i
M.a Eugenia Shuhaibar Ticoulat.
I al santuari de Sant Salvador,

també el diumenge horabaixa, la va
rebre el nin Gabriel Barceló Gracia.

Els enviam a tots la nostra enho-
rabona, que feim extensiva als seus
pares.

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

SE OFRECE SEÑORA para traba-
jus dc limpieza.
Informes, Tel. 582859.
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SE OFRECE PEON para construc-
ción.
Informes, Tel. 582859.

OCASION, VENDO FORD FIESTA
PM-AL en buen estado.
Informes, P. Ramon Lluli, 20.

SE NECESSITA JOVE PER FER
DE XOFER. Servei militar com-
plit.
Informació, Tel. 581120.

SE VENDE DERBI SPORT COPPA.
Precio a convenir.
Interesados acudir a Autos Bar-
celó (Porto-Colom).

TENGO PARA ALQUILAR PISO en
Porto-Colom. Amueblado y con la-
vadora. Meses julio y agosto.
Informes, Tels. 581956 y 824081.

SE PRECISAN OFICIALES Y
APRENDICES ALBARILERIA.
Informes, Tel. 581467 (noches).

VENDO JARDIN con árboles fruta-
les. Camino des Castell, asfaltado.
Informes, Tel. 824394 (noches).

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

SE VENDE SOLAR de 92.") m2.
en Urb. La Fe
Inf. 'I'd. 581956

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

informació  

Curso de Informática
VERANO 90

Iniciación a la Informática
Cursos de BASIC y PASCAL

Para más información:
Tel. 581282 (tardes de 5 a 8) excepto

sábados y domingos.

Bodega de Felanitx, Sdad. Coop. Ltda.
CONVOCATORIA ELECCIONES A CONSEJO RECTOR

O

	PARV'EL PROXIMO DIA 1-7-90
1 .:ie acuerdo con lá Asamblea General Ordinaria de día 10-6-90,

por la que se convoca Asamblea General para la Renovación de
Consejo Rector, se hacen público los plazos de presentación de
candidaturas y .cie candidatos para la confección de las listas y
papeletas electorales.

a) Las listas serán abiertas.
b) Las diferentes candidaturas deberán presentarse en las

oficinas de la Cooperativa en horas de oficina (7 horas
a 14,30 horas) hasta el día 25 de junio del ario en curso.

C) A las 14,30 horas del citado día, 25-6-90, se publicarán en
el tablón de la Cooperativa las diferentes candidaturas
presentadas.

El Consejo Rector 

Dr. Bassam Alfred Shuhaibar
DOCTOR EN ODONTOLOGIA

POSTGRADUADO EN owroDoNcIA - COL. N" 318

Horario: Lunes a viernes, de 16'30 a
20'30. Previa cita.

c...Miquel'llordoy, 22
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Anàlisis Cliniques
Joana 6arcias Grimait

FARMACEUTICA ANALISTA

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

Anàlisis:
GENERAL DE SANG I ORINA

MOSTRES MICROBIOLOGIQUES

POTABILITAT D'AIGUES

CONTROL DE MANIPULADORS
D'ALIMENTS, ETC.

Fundat per
Climent Garau

i Arbona

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 lš1 lli;: Esctiela de Porto-Coloin, contra ria mente a lo
an unclad() anteriormente.

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

Profesor: BENJAMIN GIMENEZ

MO LESVO\
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
Teléfono Particular 580846	 FELANITX
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4rebe ment»
A l'estiu, sota l'ombra dels pins hi

fa bon seure a la fresca; encara no
hi ha tant de ti-ui com en el juliol o
l'agost. Cada horabaixa a la mateixa
hora, aquell homenet yell, treu la ca-
dira al carrer, encén un cigarret i
dóna voltes a la seva imaginació,
més que imaginació, records, memò-
ries, fets, tota una vida per amunt i
per avail.

Ell ha estat un de tants romantics
que, dins una època, han viscut l'en-
cant i al mateix temps la ignorancia
del que avui es diu progrés; ignoran-
cia que traduïda a les lletres d'aquell
temps fou llibertat. Si, llibertat de
bon de veres, llibertat d'ésser un ho-
me esclau del seu propi ser, lliber-
tat d'ésser part mateixa del seu en-
torn, llibertat per gaudir de tot allò
que en aquell temps era llibertat

Ope/ Corsa 3p. 1.0
Opel Corsa 4p. 1.2
Ope/ Corsa GL 5p. 1.3
Opel Corsa 3 p. 1.0
Seat Ibiza Diessel
Seat Ibiza 5p. 1.5
Seat 131 Fam.
Fiat Uno 5p. 1.3
Ford Fiesta 3p. 1.0
Ford Escort 1.3
Ford Escort XR3
Renault R-18 D
Renault R-5 GTL
Renault R-6
Citroen Visa 4p.
Citroen BX

• 1 \juma
.......onor..111...b •

OPEL -E3!
Nlirrys prrexperm/xla

tant natural com espiritual. Ell no
tenia per qu:! Iluitar contra lo natu-
ral; quan «aquest» venia, vius!, quan
se n'anava, gracies per tot!

Si!, aquelles caminades per anar a
prendre un bany a Cala Marçal o a
s'Arenal, sempre el mateix però, no
tornara mai Ines! Si, em fa gracia,
quan tornàvem, tots arribàvem amb
les cames plenes de pols, de terra
roja; entravem dins ca nostra i la
Ilimonera que hi havia al corral ha-
via deixat perfumada tota la casa.
A vegades ens aturàvem al Rivetó
per comprar a qualsevol d'aquells
que pescaven mol ió, mai el compra-
vem, sempre el te regalaven. I anant
cap a s'Algar ..., si, ja me'n record!,
si bufa de llevant, olor d'ase mort.

Núvols plens de recordances pas-
sen successivament per la «cervelle-
ra» d'aquell homenet veil. Mira al
seu cigarret i després d'una bona
xuclada, venga fum i nies fum. Una

PM-AM
PM-AH
PM-AJ
PM-AT
PM-AF
PM-AN
PM-K
PM-AH
PM-AD
PM-U
PM-U
PM-U
PM-S
PM-W
PM-U
PM-AB

AUTOMO VILES

FELANITX

mitja rialla que, segurament, surt de
dins el seu cor, és un resum irònic
del que es per a ell el present. La
mort, qu �, té més ara o demà?; si
tota la vida has estat un romantic i
ara no ho pots ésser, benvinguda si-
guis... Aquell homenet, cada hora-
baixa, espera i espera, mentrestant
..•Is seus estimats i romantics records

deixaran amb molt bona boca.
I nosaltres què? Quants n'hi ha de

romantics? Tres, deu, cent, mil...?
Romantic, paraula que vol dir,

amant, «estimador». Sensació de
sentir-se diferent, sensació de no te-
nir temps per res. Sentiment que et
Lleixa el cor entabanat, sentiment on
Palegrança es converteix en Ilagri-
ma. Romantic es tenir una escala de
valors humans mes elevada que el
normal. Romantic, tant sols vol dir,

amor.
Quasi sempre Mallorca ha estat

una Illa romàntica per molts motius.
Ara unes llàgrimes que haurien d'és-
ser de goig i d'orgull es tornen !là-
grimes d'impotència. Mallorca cami-
na cap a la fi del romanticisme, Ma-
llorca camina qui sap cap on...

Postdata: La vida es un do de la
Natura. Malalties, problemes, desen-
ganys, etc. ..., tot s'arregla amb una
altra paraula, LLUITA. La vida sen-
se lluita no té sentit. Quan guanyem
Ia lluita i siem veils, tendrem el gust
de fer una rialla irònica com la d'a-
quell homenet veil. Ens sentirem
acabats però orgullosos d'haver llui-
tat, i si tot va be, d'haver guanyat.
La tasca es llarga.

Antoni Joan i Albons

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

Passeig Ramon Llull, 12
Carrer de Campos, 51 - Tel. 581521

 	 Compruébelo.



6 	 FELANITX
	■121•Calh11,1121■11-	

LOS PERROS
La ley dice:
Los perros tienen que estar cen-

sados en el Ayuntamiento en que re-
side el dueño del animal. Es obliga-
torio que tengan la cartilla sanita-
ria. Existe la ogligatoriedad de lle-
I.arlos a vacunar periódicamente en
prevención de enfermedades. En la
cartilla sanitaria, entre otras cosas,
debe figurar el nombre, la raza y las
características del perro y las fechas
en que ha sido vacunado, así como
los datos personales del dueño. Ta-
les vías de identificación son impres-
cindibles y obligatorias, hasta el
punto de que su falta da lugar a san-
ciones importantes. Los perros sin
tarjeta ni chapa no pueden circular.

El perro es responsable de los da-
rios que cause y será su dueño quien
responda por esos perjuicios pagan-
do, por ejemplo, las correspondien-
tes indemnizaciones.

Desde hace un par de arios —no
recuerdo ahora su fecha exacta—
existe una Orden Gubernativa, por
Ia cual los perros grandes para cir-
cular por las vías públicas deben
llevar bozal e ir sujetos con una ca-
dena a la mano del conductor; los
pequeños solamente con dicha ca-
dena.

Por las calles de Felanitx y Porto-
Colom circulan muchos perros que
no llevan ni chapa de identificación
ni cl correspondiente bozal y com-

pletamente sueltos. Los perros en ta-
les circunstancias son un aran pe-
ligro para las personas.

Si algún perro causa daños, —que
ha ocurrido muchas veces—, ¿cómo
puede identificarse si no va provisto
dt_s la correspondiente chapa? El per-
judicado, en tales casos, carga con
todas las consecuencias ya que, sin
tal identificación, no puede exigir
Ias responsabilidades a que hubiere
lugar, al dueño del animal.

¿Por que las Autoridades no hacen
cumplir tales disposiciones, en espe-
cial, la Orden gubernativa que pro-
hibe, como se ha dicho, que los pe-
rros grandes circulen por las vías
públicas sueltos y sin el correspon-
diente bozal? ¿Es que las Autorida-
des de Felanitx no están enteradas
de tales disposiciones? Si no lo están
deben enterarse y hacerlas cumplir
que es su obligación.

¿Para qué sirven las Leyes si no
las hecen cumplir? La leyes se pro-
mulgan para que se cumplan y las
Autoridades tienen la obligación de

hacerlas cumplir.
Digo todo lo que antecede porque

no hace mucho tiempo que llegó a
mis oídos que un perro había mor-
dido a una persona y, además, por-
que hace unos dias que en plena ca-
Ile se abalanzó sobre mí un perro
negro de gran tamaño, que si no me
tumbó fue porque pude apoyarme
a la pared. Gracias a Dios no me
causó daño alguno, pero el susto fue
mayúscu lo .

Espero que las Autoridades fela-
nigenses, para evitar sustos y males
mayores, darán las órdenes oportu-
nas a la Policia Local o a quien fue-
re, para que tomen las medidas
oportunas a fin de que todos los pe-
rros que incumplen tales obligacio-
nes scan recogidos y considerados
como vagabundos.

Jttan Estelrich Barceló

SE V ENDEN PISOS EN Po wro-
coLom. Parte Aduana. Facilida-
des.
Informes, Tel. 575683

El 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

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    

I=F

!Piper rtielanitx
SECCION MERCERIA - LENCERIA

Cintas - Adornos bordados - Escuaos - 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        



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

Restaurante CESAR
PORTO-COLOM

Banquetes, bodas, comuniones,
aniversarios, etc.

Especialidad en Carnes a la brasa

Les comuicamos nuestro nuevo n.° de Teléfono: 825302

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 COMITÉ

TEL. 657345C/. S'ESPALMADOR

BUNNYS PIANO BAR
TODAS LAS NOCHES

música en directo
CON EL GRUPO

«XAMBA»
VIERNES Y SABADOS, APERITIVO SORPRESA PARA TODOS

CALA FERRERA

ESCOLA DE NATACIÓ
Goimbs «Esport Es Port»

JULIOL i MIST
— CURSOS DE NATACIO A PARTIR DE 4 ANYS.
— APRENENTATGE I PERFECCIONAMENT D'ESTILS.

NATACIÓ PER ADULTS.
— NATACIÓ PER A LA CORRECCIO DE COLUMNA.

Porto-Colom
«Piscina Porto Mar»
INFORMACIÓ:

GIM NAS

Esport Es Port
C/. Ses Sivines, s/n.
Tel. 825183
PORTO-COLOM

Cala d'Or
ZONA VERDE PUBLICA

«Punta Grossa»
INFORMACIO:

Boutique FLOP!
C/. S'Espalmador, 1, Local 6
CALA D'OR

DIRIGIDES PER PROFESSIONALS
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Una primera impressi6 sobre l'ebra
«Ja hi som tots!»

Concert magnific de Fax I Juana Ferrer

Crec que podem rebre amb opti-
misme aquesta darrera aventura
teatral de «Gent de bulla». La pre-
sentació de «Ja hi som tots!» dis-
sabte passat al Cinema Felanitx
ens ho autoritza. No es que vol-
guem suposar que es tracta d'una
obra mestra ni d'aprop. Ni l'autor

,director, ni els interprets, des de les
seves respectives situacions de sim-
ples aficionats, cauen en la tempta-
66 de pretenir-ho i aixi ho manifes-
ten a l'escrit de presentació que
distribuiren a l'entrada. El seu ob-
jectiu no va més enllà de fer passar
una estona divertida al respectable
i, en que no ho diguin, de passar-li
ells mateixos a la vegada.

El plantejament ens sembla per-
fecte i el procediment també, per-
.que l'autor, lluny de recórrer als
tant prodigats recursos de la cari-
catura vulgar i grollera, ha sabut
entreteixir una història senzilla
amb un llenguatge correcte i gentil
que, tot junt, ajuda al seu propòsit

d'una forma modèlica.

L'esquema és el classic ciel gene-
re vaudevillesc i el ritme d'acció,
que al començament pot semblar
un poc lent, s'anima progressiva-
ment i assoleix resultats molt reei-
xits cap al tercer acte amb la
inserció de l'equívoca doble perso-
nalitat del protagonista.

Quant a la interpretació, es la
que correspon a un grup d'aficio-
nats que nomes du uns mesos d'as-
saig. Es nota la major desimboltura
dels que ja feren el mossatge en
anteriors representacions i es de
destacar sobre tot la compenetra-
ció de Margalida Oliver amb el pa-
per de padrina. Joan Manuel Chilet
domina prou he la comesa de per-
sonatge i com a debutant en la di-
recció en surt prou airós.

En resum, molt bona impressió
la d'aquesta primera representació
de «Ja hi som tots!».

Coratge, «Gent de bulla».

Diumenge passat el Centre Cultu-
ral de Felanitx, amb el concurs de
la Direcció General de Joventut i Jo-
ventuts Musicals, ens depara l'ocasió
d'escoltar un concert que ens inte-
ressa doblement, ja que a més de
l'alt nivell assolit pels interprets s'ha
de comptar amb la seva extraordina-
ria joventut. Els germans Felix (vio-
11) i Joana Ferrer Ballester (piano),
amb 19 i 17 anys, donaren testimoni
d'una preparació i d'unes actituds
;Artistiques certament remarcables.

A la primera part ens oferiren la

«Sonatina» n." 3 en Sol menor de
Schubert i la «Sonatina» de Dvorak
i a la segona la «Serenata melanco-
niosa» de Chai kowky, «Malaizuefia»
de P. Sarasate i «Escenes de ballet»
de Deirot.

Val a dir que en totes les inter-
pretacions estigueren inspiradissims
i demostraren una sensibilitat molt
singular i una tècnica prou acurada,
que manteniren en tot moment l'a-
tenció dels espectadors que, al final,
aplaudiren llargament de bon grat
els joves artistes.

Mutua Felanigense de Accidentes de Trabajo
Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria,

que tendrá lugar el sábado dia 30 de junio, a las 12 horas en pri-
mera convocatoria y de no haber número suficiente a las 12,30
en segunda, en el local social, plaça de S'Arraval, 6 (Felanitx),
para tratar de los asuntos relacionados en el orden del dia.

ORDEN DEL DIA:
— Examen y aprobación de la Memoria de 1989.
— Examen y aprobación de la Cuenta de Gestión, Gastos e

Ingresos de 1989.
Examen y aprobación del Balance de 1989.
Examen y aprobación de los Presupuestos de 1991
Renovación reglamentaria de cargos.
Ruegos y preguntas.

Felanitx, 12 de junio de 1990
El Presidente - Guillermo Jujadas



INTERESANTE 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 II 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  caw., J           

Análisis Clínicos
POLICLINICA LLEVANT

VIA ARNESTO MESTRE, 46 	 Tel. 58 22 33
•■••

¿pacida
en toda
Ia gama.
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• 1 .Julia AUTOMOVILES

Carrer de Campos. 51 - Tel. 581521 	 FELANITX
Concsionarlos Oficiales Opel

GENERAL MOTORS
Mejores por experiencia
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FELANITX 

SERENiTAT MATEU

l utocares

S. a.

Autocarcs lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580296 • 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas

• El pasado sábado se represen-
tó por el grupo teatral «GENT DE
BULLA» la obra del amigo J.M.
CHILET titulada «JA HI SOM
TOTS», que arrancó numerosas car-
cajadas al personal que casi Ilenaba
el patio de butacas del ex-cine «Fe-
lanitx», pese a que los Mundi4les es-
tán ahí. La obra, un tanto enreve-
sada, tiene momentos muy brillan-
tes y demuestra el talento del autor,
que hace gala de una desbordante
imaginación, es más, aprovecha la
generosidad de su doble papel para
demostrar sus grandes dotes inter-
pretativas. Tdclos los componentes
de la función rayaron a buen nivel,
pero merece destacar sin duda el pa-
pel de «Sa Padrina» a cargo de MAR-
GALIDA OLIVER. Para hoy sábado
estaba prevista una nueva puesta en
escena en el Centro Cultural de «Son
Negre». Los que no la hayan visto
tienen una nueva oportunidad..

• El pasado miércolês, ei  buen
amigo MIQUEL VICENS, un imUsieo
con gran experiencia —muchos lo
conocen como el «alma-mater» de
«LOS TRASHUMANTES»—, tenia
previsto dar un CONCIERTO de
PIANO en PALMA, concretamente en
el «CIRCULO MALLORQUIN».

• También el miércoles el grueso
del «EQUIPO-AD felanitxer bajo las

instrucciones, siempre aconsejables,
ciel «Marquis De La Rose», se reu-
nieron en el «PUB S'AUBA». El mo-
tivo era un pantagruélico almuerzo
que serviria dc aperitivo al partido
trascendental entre ESPAÑA - URU-
GUAY.

• Junto con las cámaras de
T.V.F. estuvimos en la inauguración
de la nueva tienda de «OPTICA FLO-
RIDA», que ofrece, con los mayores
adelantos, los más completos servi-
cios de óptica y audiofonia.

• Y una buena noticia, si es cier-
ta claro, han obtenido BANDERA
AZUL las playas de CALA MARSAL
y CALA FERRERA. Ya veremos.

• La galerista manacorina afin-
cada en Felanitx M.a CARME FUS-
TER, bajo el titulo «SUPERPOSI-
CIONS», hasta el 10 de julio, EXPO-
NE en «BACCHUS PULA» y por pri-
mera vez, sus muestras pictóricas.
Le deseamos mucho éxito.

• Mientras, en su galeria «ARTS
RAVAL», aqui en nuestra Ciutat, el
magnifico pintor XAVIER CABA
COMPANY expone sus óleos y mu:
rales. Se trata de un magnifico pai-
sajista, que sabe captar la realidad
con la mayor perfección, incluso me-
jor que una cámara fotográfica.

• Y a los amantes del CICLIS-
MO, les recuerdo que HOY se
disputa la 3.a ETAPA de la CHA-
LLENGE COMARCA DE LLEVANT
que organiza el «CLUB CICLISTA
FELANITX». La llegada sera aproxi-
madamente hacia las 16'45 h. en el
PASEO RAMON LULL. Esperamos
que sea una buena oportunidad para
los felanitxers ARTIGUES, TIMO-
NER, OLIVER, MUÑOZ, etc... para
mejorar su clasificación, ya de por
si buena.

JORDI GAVINA

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

Ês ja temps de fer a saber als
meus lectors que cada dia més, bal-
dament no els ho aparegui, em sent
del tot esmaperdut i ple d'angoixa.
Perquè a la meva infantesa, quan
aquell home atlètic de mirada pe-
netrant i veu de canó de tanque, es
dedicava, pel nostre be, a fer de dic-
tador, estàvem tots acollonats, re-
mulls de suor freda i cagats de por.
Però ara no. Ara, i cada vegada més,
gaudim de més i més llibertat i de
més i més mitjans per fer canviar
les condicions socials del que ens
envolta. Avui l'opinió de qualsevol
de noltros es tan poderosa que es-
carrufa pensar el que se'n pot esde-
venir d'un ximple desig encara que
horn l'amolli en veu baixa quan va
tot-sol per foravila. Per qualque co-
sa vivim en democracia. Es el poble
el qui comanda.

Ja he dit que cada cop més aquest
monumental poder que té qualsevol
persona a voltes ern posa la carn de
gallina perquè veig que un no-ningú
de no res, si no té un poc de conei-
xement, seria capaç de fer anar en
orris els projectes mês Ilampants.
I d'això, d'això precisament, es del
que vaig a tractar tot seguit.

Fa dues setmanes vaig engospar a
un diari d'aquets que no diven men-
tides la carta breu però punyerrt
d'un tal Mateu, professor d'egebér-
futur mestre d'infantil. Estava fet
un Nero. Quasi cridava. Es queixava
de quatre pardalades que no tenien
massa importancia. Se veu que això
de la Reforma el duia un poc tras-
tornat perquè, si va dir ver, xerrava

G

molt fort. A lo millor tenia raó per-6
ara ho deixarem de part.

El que vull dir i clic es que si un
home qualsevol pot fer canviar el
curs dela història, ves que no podrà
fer un mestre d'escola, amb el seu
gran poder de convocatòria i el gan-
xo social que ara tenen. No es com
abans que se morien de fam. Avui
es moren de pena i van poc pel mig.
Es perquè tenen por de fer mal, tre-
molen quan veuen que amb el més
insignificant gest barrinen feines de
regidors i fan tornar bojos els ban-
quers. Per aim') em vaig permetre el
luxe d'escriure-li un paperet per fer-
li sebre que valia la pena que fóra
prudent. A tots en perjudicaria que
la seva opinió fes desaparèixer o mo-
dificas a favor seu la nova 'lei de la
que tant esperam els europeus i, en
particular, els felanitxers d'Espanya.

P. Art igues

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

LIQUIDACION
TOTAL, en

ESPARTERIA
c. Mur, 26

traspaso de local

RASCAL El especialista en el
transporte urbano Capaz de transportar
625 Kgs en un volumen de carga de 3 ml
O. si o prefiere, 8 cómodas plazas.

MIDI Un vehiculo polivalente con 11
versiones distintas Capaz de transportar
1195 Kgs en un volumen de carga de
hasta 6.9 m 3 O. si lo prefiere, 8 cômodas
piazas con espacio para el equipaje.

• 1 año de garantia y el servicio gratuito GmE Assistance

iCompruébelo:j



Bar
Quiniela del
Mundial 90

Sorteo entre todos los acertantes de:
1 VIAJE A IBIZA
1 JAMON SERRANO NAVIDUL
3 BALONES DE CUERO

	1.0 clasificado 	

	

clasificado 	

	

clasificado 	

	4. clasificado 	

	

clasificado 	

Nombre 	

Dirección 	

Población 	  Tel. 	

Rellene esta quiniela y deposítela en el buzón del bar CA'N

PERE, calle Asunción, 17 Porto-Colom, antes del dia 1 de julio.

FELANITX	 9

futbolet
Ahans dc cada partit es guarda un

minut de silenci a la membria del
pare del jugador juvenil Joan M.
Maimó.
BENJAMINS
M. OLIVER, /3 -

RECREATIVOS LLEVANT, 0
SENSE OPCIÓ

L'equip M. Oliver demostra la se-
va superioritat davant l'equip de
Rec. Llevant, que no va sebre reac-
cionar davam el seu adversari.
M. OLIVER, 7 -

PELUQUERÍA KISKA, 4
FALTA AMBICIO

Molts de gols per un partit de tan-
ta rivalitat, que en tot moment eis
dos equips demostraren.
CAFET. LLEVANT, 3 -

REC. LLEVANT, 1
GRAN VICTORIA

Lo millor; Miguel A. Riera i Ni-
colau Forteza. Lo pitjor; el tedi del
partit.
ALEVINS
PELUQUERÍA KISKA, 10 -

CAFET. LLEVANT, 3
SUPERIORS

Gran partit, on etmarcador o diu
tot.
PIPIOLOS II, 6 -

BAR-orETS ARCS», 0
SOBRAREN GOLS

L'equip Bar . «Ets Arcs», va jugar
molt bé la primera part, no obstant
la segona l'equip de Toni Prohens
s'assenta en el camp i aconseguí la
victoria.
ESKORBUTO, -

PINT. FELANITX,
SORPRESA

L'equip Eskorbuto, clona la sor-
presa després d'imposar-se a un
equip que es pensava jugaria millor.

PICATORE N.° 2 i PETIT REI

CICLISME

Hoy se disputa la 3.a etapa,
de ia La Challenge comarca
de Levante.

boy sábado se celebrará en Fela-
nitx esta etapa.

Se dará la salida a las 1530 horas
en el Pasco Ramón Llull.

El recorrido de la prueba es el
siguiente: Felanitx (Ctra. 401) - Cru-
cc del Bosque (Ctra. 401-4) -
Son Forteza (Ctra. 401-5) - Manacor
(Ctra. C-715) - Ses Basses (Ctra.
511) - Felanitx.

La llegada sera en el Paseo Ramón
Llull se estima que los primeros co-
rredores llegarán sobre las 16'45 ho-
ras.

La distancia del recorrido es de
50 Km.

Organiza el Club Ciclista Felanitx.
De momento las clasificaciones an-

dan así:

Clasificación de la carrera
1.0 Miguel Tous Alsina, Club de

Arta.
2." Lorenzo Vives Puigrós, Club de

Manacor.
3.° Bartolomé Galmés Manresa,

Club de Manacor.
Los mejor clasificados del Club

Felanitx.
916 Francisco Artigues Sagrera

10.0 Guillermo Timoner Obrador
13.3 Guillermo Oliver Taberner
14." Pedro Muñoz Noguera

Pedal

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

L'AJUNTAMENT HA DE SER MES
EXIGENT AMB ELS

MALEDUCATS
Sr. Director:
1.i vuil fer arribar unes conside-

racions que ens varem plantejar un
grup de persones despres d'haver as-
sistit a l'assemblea del Celler Coope-
ratiu de diumenge passat. I no són
precisament sobre les qüestions que
es tractaren a Ia reunió, sine) més
aviat marginals.

A la Casa de Cultura, des de fa
molt de temps, hi ha uns retols que
indiquen que es prohibeix fumat
dihs el saló. Es una prohibició molt
encertada, lógica, i que gairebé tots
els ciutadans hem respectat. I dic
gairebé, perquè no són absoluta-
ment tots els que l'acaten. Diumenge
passat, començant per persones que
formen part de la mateixa junta rec-
tora i seguint pel públic, integrat
per socis del Celler, no es va fer cas
de l'esmentada prohibició. I això es
intolerable. La Casa de Cultura es
pagada amb doblers de tots els ciu-
tadans i no es pot permetre que s'en-
sutzin les seves installacions amb
fum, cendres i llosques que per tot
arreu escampen els fumadors.

Un altre assumpte que tractarem
fou el de les deixalles dels firers.
També es inadmissible que cada diu-
menge quan aquests han aplegat, els
carrers i places quedin fets un oi.
No es demanar la lluna exigir que
les deixin dins una capsa o un sac
de plastic a la vorera del carrer.

Crec que l'Ajuntament té al seu
abast la manera d'exigir un compor-
tament educat davant els dos casos
exposats. En el primer, cl de la «Bo-
dega», posant-lo com a condició per
deixar-los el local. Si no eis agrada,
que celebrin les assemblees a la sala
de premses de la seu del Celler. En
el segon cas exercir un control mi-
nim i negar el trast al qui no ha res-
pectat la normativa.

Cal que l'Ajuntament sia més exi-
gent amb els maleducats.

Atentament.
Joan M. Adrover

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— Yamaha XS-400

Yamaha DT-LC-80
Yamaha DT-80
Vespa 125 c/c.
Sanglas 400 E
Vespinos
Yamaha RD-125

— Velomotores varias marcas
EXPOSICION Y VENTA

Taller
Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 580258
ALQUILER DE COHES

Y MOTOS

L'ORATORI DEL CALVARI
Sr. Director del Setmanari «FE-

LAN ITX
Des cle la nieva coud lek) dc fcla-

nitxer que vaig intervenir en les tas-
ques de restauració de l'oratori del
Calvari, que tan eficaçment va sa-
ber coordinat - la Creuada de l'Amor
Divi amb el beneplàcit i recolzament
entusiasta de la Parroquia, aleshores
regida per Mn. Manuel Bauca i des-
prés per Mn. Bartomeu Miquel, i
amb la collaboració i donatius d'un
amplissim sector del noble felanit-
xer, record amb motta satisfacció el
plantejament que es feu tot seguit
per iniciativa dc Mn. Miguel, per tal
de celebrar en aquella csglesieta uns
determinats cultes durant l'any. A
rrks de la benedicció ciels fruits i
festa de Ia Creu pel mes de setem-
bre, s'hi celebraren unes misses
quar64Mals que ben mirat s'hi es-
caieri prou hé a l'oratori del Sant
Crist. Això era un motiu i un aHi-
cient que aidaven al propòsit de
mantenir el lloc en bones condicions
i evitar (lite tornas degradar-se com
abans.

Pet-6 les coses han canviat, fa uns
quants anys que l'oratori esta aban-
donat. Ja - no s'hi diven misses en
quaresma ni pel mes de setembre.
Menys mal que no ha deixat de fer-
s'hi el Via-Crucis el dia del Ram
—molt ben organitzat per cert i en-
mig d'un silenci impressionant—.

És una Hastima que després de
l'esforç cottectiu que significa la res-
tauració i posterior reparació *del
camí, ara tot s'abandoni.

Som *toits els felanitxers que ens
agradaria rebre una explicació sobre
el particular.

Atentiiment,
Miguel

Agraïment
La fa milia Niai nui-Gela bert,

(lavant les no in Incises ma ni l'es-
tacions de 'condol rebudes
amb mollo de la mort de \li-
(jun 1ainó Bordos' i en la
impossibilitat de correspon-
dre-les totes personalment, ho
vol fer per mitja d'aquesta
nota i d'una forma molt espe-
cial vol agrair els testimonis
de sblidaritat rebuts de part
del professorat i alumnes de
I 'Institut

A tots; molles gracies.

SE PRECISA PUERICULTORA
PERSONAL AUXILIAR para tra-
hajo en guarderia.
T(:Is. 833623 (de 19 a 21 h.).

ES LLOGA FURGONETA PER
FER TRANspowrs N'ARE;

Inf.: Tel. 58:1148

ES DONEN CLASSES DE BATE-
M:\ l'If,: Tel. 5831•18

SE PRECISA SRA. o MITA. respon-
sable para atender servicio domés
tic°. Meses j l'ho, agosto y septiem-
bre. En Porto-Colom. Con referen-
cias.
Inf.: Tels. 58'2782 (horario laboral)
v 824493 (mioches).



Renault Ocasión je regal
hasta 3 recib Os.

De entroda sólo el 10%.
Elige tu nuevo coche, de cualquier marca

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

Te damos hasta 4 arms para que puedas
pagar el resto cómodamente, en 48 recibos,
sin sentido.

Y con 3 recibos de nxjalo.
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, ademas con el control de
seguridad que RENAULT OCASION
realiza en todos sus modelos y hasta
con Garantia de 1 afio, efectiva en
cualquier punto de la Red RENAULT.
Con toda facilidad, con toda
garantía, con toda seguridad,
decídete en RENAULT OCASION.

Te esperarnos en:

Concesionario: FRANCISCO MANRESA, S. A.
FELIINITY. r , . th, raffrej, y In (VS T.I. • swim ft5 	 F,I.nitx. 5 -

a
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Noms per a una vintena de carrersWools a la Sala
EL RIDICUL COM A NORMA

Dimccres tornarem tenir Plc i co-
mença amb una intervenció del Sr.
Grimait que no tenia res d'original
per-6 que sorprengué per venir d'un
membre del PP que a vegades té
moments de Ilucidesa. Dimecres pre-
cisament es mostra opac quan ence-
tà el Ple acusant a COLOMS A LA
SALA d'obstrucció i de posar els
mitjans per aturar el pressupost per
l'any 1990. Digué, entre d'altres fre-
nesis, que els COLOMS havíem pre-
sentat unes reclamacions al pressu-
post que no eren tais i que s'havien
contestat per «consideració» al grup.
El nostre portaveu va contestar in-
dignat que les «consideracions» al
grup estaven més que demostrades
pel PP, recordant l'intent d'acusació
de terroristes que al Ple passat que-
da clar que el misser encarregat de
la porqueria ni tant sols'ho dugué al
Jutjat per no tenir consistencia l'a-
cusació i no fer el ridícul. També
recorda al Sr. Grimait que si no fos-
sin reclamacions ben segur que no
les haguessin tramitades, seguint
l'exemple de les peticions, reclama-
cions, denúncies, recursos, ... que,
com sabeu, per «consideració» al
grup no tramiten. Per acabar el nos-
tre portaveu recorda que si el grup
del PP acceptàs les propostes que es
feien al pressupost, segur que no hi
hauria reclamacions. El Sr. Grimait
acala el cap i no contesta.

Una altre qüestió que es va deba-
tre va ser el plec de coadicions per
a la contractació de l'ajuda domici-

liaria als necessitats. El Sr. Grimalt
digué que això es feia perquè si, que
l'Ajuntament no tenia cap obligació
d'atendre les qüestions social i tor-
na a fer cl ridícul perquè el Sr. Gri-
malt tocaria saber què diu l'article
25.2.k de la Llei 7/85 Reguladora de
les bases de règim local i l'article 16
de la Llei d'Acció Social de la Co-
munitat Autònoma de les Illes Ba-
lears. Esta clar que a això ho ignora
quan al pressupost per a 1990 hi fi-
gura per «beneficencia» una partida
de 5,5 milions, o sigui el 0'39 % del
pressupost que al final, si es conce-
deix la subvenció demanada al CIM,
que pot pujar a 2'7 milions, junta-
ment amb l'INSERSO que, segons
ens digueren al Ple aportara 3'5 mi-
liens, resulta que l'Ajuntament no
destinarà ni una pesseta a les qUes-
lions socials dins l'any 1990. Es real-
ment llastimós que això passi a Fe-
lanitx i que el Regidor Delegat d'Hi-
senda digui que ells fan beneficèn-
cia. dallant, al manco no laden el ri-

I per acabar un altre ridícul prota-
gonitzat pel grup del PP. El nostre
grup presentà una moció per la qual
instàvem a l'Ajuntament a emprar
paper reciclat a les dependencies
municipals, per tal de collaborar en
Ia preservació dels boscos... Els del
PP votaren a favor de la urgencia
de la moció, però després no vota-
ren a favor de la proposta, hi ha-
gué un vot a favor, abstencions i
vots en contra. Ni saben que es una
moció urgent, ni paper reciclat, ni
un Ilam! La segona moció que pre-
sentarem no prospera la urgtncia
pel ridícul de la votació de la prime-
ra i no va tirar endavant la nostra

A la plenaria del passat dia 2 de
juny, de la que ferem una breu alu-
sió a l'edició passada, s'aprova do-
nar noms a diversos carrers de Fe-
lanitx, Cas Concos i Portocolom.

Pel que fa a Felanitx, a les zones
de Tramuntana i Gregal (proximitat
de la Via Argentina) es donaren els
noms de Joandapó, Imprem ta Reus,
Manacor i Puig de S'Envestida. A la
zona de Sa Tanca d'en Romaguera i
carretera de Porreres, els de Mn.
Bartomeu Barceló i Porreres. I a la
banda de Migjorn, a l'entorn del car-
rrer de Santanyi, els de Sa Comuna,
Binifarda i Bartomeu Amengual.

A Ca'S C011COS es donà nom a tres
travessies dels carrers Mateu Obra-
dor i Sant Nicolau, que són Es Por-
cassar, Sa Caveia i Canonge Roig i el
que porta al camp de futbol es dira
del Puig Gros.

I, per últim a Portocolom es dona
nom a les quatre vies que des del
carrer Assumpció condueixen a la
mar: Ses Sivines, del Ciprell, de l'A-
ladern i del Romani. A una traves-

proposta de que els objectors de
conciència felanitxers poguessin fer
a Felanitx el servei social substituto-
ri, en cas de no declarar-se insub-
misos, collaborant en les tasques
dels serveis municipals. Aixe, no in-
teressa, com no interessa atendre
les qüestions socials de Felanitx
i aixi estam amb la inconsciencia
per bandera i el ridicul com a nor-
ma.

sia del carrer de Cala Marçal que no
en tenia se li ha posat el nom de la
Llampuga. A la part de Sa Capella
s'han nominat una travessia del car-
rer Tamarells amb Aviador Orté i
una del carrer de l'Ancora amb car-
rer Nou. A Cala Marçal la via que
discorr ran de la platja a ma dreta
mirant cap a la mar, s'anomena de
l'Oratjol i a la Urbanització de Sa
Punta s'han posat els noms de pi- in-
cep de Viana i Tancat de Sa Torre
a dos dels seus carrers.

LICENCIADA DARA CLASES DE
REPASO en Porto-Colom, a partir
del 1.° de julio. Inglés: EGB y
BUP. Català, Latin, Lengua Espa-
ñola y Frances: EGB, BUP y
COU.
Informes, Tels. 580763 y 824260.

SE NECESSITA CUINERA a Cala
d'Or de 2 a 3 hores cada dia.
Mes d'Agost.
Informació, Tel. 580363.

TENGO PARA ALQUILAR APAR-
TAMENTO primera línea en Por-
to-Colom, junto al Faro. Meses
julio y septiembre.
Informes, Tels. 560033 y 581829.

ES DONEN CLASSES DE REPAS
de Llatí, Grec i Llengua Espa-
nyola.
Informació, Tel. 582043.
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DE DESCUENTO
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.

feiF
HAGALO EN RENAULT
Le esperamos en: 	

o RENAULT FELANITX

otrippgrik viwnh MATEt, 3% m 1090




