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Un incendi arrassa unes deu
quarterad3s de pinar garriga 	 la rodei la

císsima en aquesta ocasió de l'hidro-
avió de SECONA. 	 L'Arenal buit

Diumenge devers les 10'30 del ma-
ti se declara un incendi prop del
Hoc anomenat Sa Font d'En Tribu-
nal, entre el colcador de Sa Nuvia i
es Puig des Cero, el qual afavorit
pel vent s'escampa ben aviat fins a
calcinar unes deu quarterades de
garriga i pinar.

Assabentat el centre de bombers
de Felanitx s'iniciaren els treballs
d'extinció amb collaboració amb els
bombers de Llucmajor i Manacor
(SERPREISAL), brigades de SE-
CONA, guardes forestals, Guardia
Civil i Policia Local i l'ajuda efica-

Mentre el Consell Rector de la
«Bodega Cooperativa» fa un cornu-
nicat en el qual diu que degut a
la no presentació de candidatures
per a la renovació dels càrrecs di-
rectius, ha acordat de soHicitar la
intervenció temporal de la coopera-
tiva per part del Ministeri de Tre-
ball, tenim notícia que demà diu-
menge es vol celebrar una assem-
blea general a la qual una candida-
tura encapçalada per Nicolau Oli-
ver Garau intentara fer-se càrrec de
l'entitat.

Aquesta candidatura sembla que
esta inlegra-da Per les —persones se-
giients: l'esmentat Nicolau Oliver,
Joan Forteza, Bartomeu Cerda, An-
dreu Binimelis, Matjí Vidal, Nico-

La vigília de Santa Margalida tin-
gué lloc la inauguració oficial i be-
nedicció del nou centre de primers
auxilis de la Creu Roja.

Assistiren a l'acte el president en
funcions de la Creu Roja i Direc-
tor Autonòmic de les Unitats de
Socors i Emergencia, Monserrate
Carrió, el parlamentari Miguel Oli-
ver Massutí, el Batle de Felanitx
Cosme Oliver, el Rector de la Par-
ròquia Mn. Miguel Serra, el cap de
Personal i de Recursos Humanita-
ris de Creu Roja Manuel Hernán-
dez, el Delegat de Felanitx Vicenç
Blanco, nombroses representacions,
socorristes i joves que presten el
servei en aquesta unitat.

En primer lloc s'hissaren les se-
nyeres al sò de l'himne nacional i
«La Balenguera» i després procedí

El Batle de Felanitx es persona al
Hoc del sinistre i seguí d'aprop les
tasques d'extinció, que es donaren
per acabades devers les 7'30 del cap-
vespre.

Es té la certesa de que l'incendi
fou provocat, i quan s'abandonava
el lloc, uns tres-cents metres lluny
de la zona arrassada es troba una
soca de garrover encesa que havia
estat arrossegada a aquell indret
per propagar el foc.

lau Julia, Miguel Huguet, Miguel
Nicolau, Jaume Nicolau i Antoni
Julià.

Això no obstant no sembla massa
clar que sia aquesta la solució im-
mediata del Celler, entre altres co-
ses, perquè aquesta candidatura, se-
gons comentaris que ens han arri-
bat, no gaudeix de la confiança d'un
ample sector de socis.

No sabem, doncs, a l'hora de re-
dactar aquesta nota, quina sera la
direcció que prendran les coses en
el Celler, tota vegada que encara
resta- pendent una assemblea solli-
citada per un centenar de socis a
la junta que surt i que s'ha trami-
tat per via judicial.

a la benediccto de les installacions
el Rector Mn. Serra. Tot seguit feu
us de la paraula el Sr. Carrió i el
Batle de Felanitx. Es feu entrega
d'una placa de reconeixement al de-
legat local Sr. Blanco, el qual agrai
Ia distinció amb unes sentides pa-
raules i tot seguit talla la cinta
inaugural l'esposa del Batle Catali-
na Rosselló.

Els assistents pogueren visitar
les installacions —fetes segons pro-
jecte de l'arquitecte José Luis Mos-
teiro Sans— i després foren obse-
quiats amb un refrigeri.

Volem esmentar la collaboració
que presta en Jaume Martorell de
l'Empresa Autos Martorell, conces-
sionari de FIAT, qui ha sufragat
uns jerseis pels joves que fan ser-
vei en el centre.

El darrer cap de setmana, se va
produir un fet que no pot passar
inadvertit a cap bon observador de
Ia realitat felanitxera. Doncs el fet
es simplement que els felanitxers i
cn general els estiuejants del Port
han girat l'esquena decididament
als dos Arenals de sempre.

—I això vos pareix molt impor-
tant?

—Naturalment que es important.
L'adhesió dels felanitxers a S'Arenal
dels homes i al de les dones, res-
pectant més o mancó la divisió de
sexes, havia estat, des de sempre,
incondicional i incombustible. Per
PVC que un haja estat atent a la
nostra história, no s'havia produït
mai un absentisme com el que en-
guany s'observa a S'Arenal. Que ho
valorem de manera positiva o nega-
tiva, ja es qüestionable; però la rea-
litat es la que hem dit.

—Potser la gent s'ha estimat més
anar-se'n a banyar en Es Babo.

—Res de Babo. En Es Babo, hi

Robatoris

Un home ferit
trescopetada

Aquestes setmanes passades els
robatoris han estat a l'ordre del dia
a Felanitx, Portocolom i gairebé tot
el terme. El Cafè des Mercat, la bo-
tiga Sol Jove, el bar de Ca N'Usso-
la, una casa del Carritxó i nombro-
sos xalets de Portocolom han rebut
la visita dels lladres.

Però el succés més lamentable re-
gistrat en aquest sentit fou el que
es produí la matinada del dimarts
a un xalet de la urbanització de Sa
Punta de Portocolom, en el qual en
sorti greument ferit d'escopeta el
propietari, el senyor alemany
Wambolt Lanzo.

Segons els comentaris escoltats,
als voltants de les 5 de la matinada,
l'ocupant del xalet, que dormia, se
n'adona de la presència d'un indi-
vidu que intentava entrar en el xa-
let. Sorti a la terrassa amb una Ilan-
terna per a inspeccionar Pentorn i
rebé la descàrrega que motivà el seu
trasIlat a la UCI de Son Dureta, on
resta en estat greu.

Fins a la data no tenim notícia de
que les investigacions policiais so-
bre el cas hagin donat cap resultat.

passa exactament el mateix ferle>.
men que a S'Arenal.

—Be, doncs, ¿quina explicació
donam, a un fet tan insòlit?

—Quan un canvi afecta tantes per-
sones, podem pensar que les moti-
vacions són diverses. Una explicació
podria referir-se al vent de Ponent,
que va bufar amb certa insistencia,
amb les molèsties conseqüents.

—Doncs, potser el vent...
—No, no es aquesta l'explicació

valida. El vent de Ponent bufa ca-
da estiu, un dia o un altre, i mai de
la vida ha provocat absentismes.

—I una altra explicació?
—La que circula amb niés insis-

tencia i la que ha fet desplaçar els
banyistes cap a la única platja al-
ternativa, que es S'Algar, es l'estat
de degradació a on han arribat les
aigiies del Port, i que ha saltat fins
i tot a la premsa d'àmbit estatal. I
es que no hi ha més cera que la
que crema: les aigües del Port, de
cada any són més brutes, més con-
taminades, més espesses, més insa-
lubres, etc.

—La torrentada del setembre pas-
sat no va ajudar gens a compondre
les coses.

—Efectivament; pero els proble-
mes del Port, molt abans de la tor-
rentada, ja havien estat advertits
denunciats. No cal esser biòleg,

(Passa a la pàg. 8)

Ajuntament de Felanitx

Nota del Delegado
Local de Sanidad

Ante las numerosas preguntas y
suspicacias sobre el estado higiéni-
co-sanitario de las aguas del mar y
playas de nuestro Término Munici-
pal (Puerto, Arenal, Cala Marçal,
S'Algar, etc.), tengo la obligación de
comunicar a los veraneantes y ve-
cindario en general que desde el
mes de marzo se vienen realizando
análisis higiénico-sanitarios de las
aguas de una manera periódica, y
en todos ellos se aprecia que reu-
nen excelentes condiciones higiéni-
co-sanitarias, siendo perfectamente
utilizables sin peligro alguno para
la salud, según informes que me
han suministrado el Jefe Local de
Sanidad Dr. Herrero, la Farmacéu-
tica Titular y la Conselleria de Sa-
nidad.

Felanitx, 31 de juliol de 1990.
Gabriel Mora Vaquer

El Celler Cooperatiu



FELAN1TX
chnleressos locals

A rga[e-yxr
PREU DE SUBSCRIPCIÓ

Semestral:	 1.875

Semestral a fora: 2.025

SANTORAL

Diu. 5 Ntra. Sra. Ile les Netts
Dill. tI Trans. del Sr.
Dim. 7 St. Gaictii
Dint. 8 SI. Domingo
Dij. 9 St. lint
Div. 19 St. Llorent.,
Dis. 11 Sta. Clara

LLUN A
Lluna plena (lia

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 Vesta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13,15,45 i 19,30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15,45 i 20,30 h.

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

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

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

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

Cala Murada - Felanitx: Diu-

menges a les 830 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 	 Cat. Ticoulat
D iumenge: 	 Gaya-Melis
Dilluns: 	 Gaya-Melis
Dimarts: 	 Miquel-Nadal
Dimecres: 	 Amparo Trueba

Dijous: 	 Amparo Trueba
Divendres: 	 Cat. Ticoulat

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

580448-581144
Ambulàncies

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

En tu concesionario Volkswagen/Audi.

Volkswagen
Polo Coupé Twist

FELANITX

Ajuntament
de Felanitx

IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES

Recibido del Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria
del Ministerio de Economía y Ha-
cienda el Padrón del Impuesto so-
bre Bienes Inmuebles de naturale-
za Rústica y Urbana del año 1990,
queda expuesto al público en las
oficinas municipales de acuerdo

con lo que dispone el art. 6.° del
R.D. 1.448/89, de 1 de diciembre,
por el que se desarrolla el art. 77
de la Ley 39/88 ciel 28 de diciem-
bre, reguladora de las Haciendas
Locales.

Felanitx, a 12 de julio de 1990.
El Alcalde,

Rio. Cosme Oliver Monserrat

IMPOST SOBRE BENS
IMMOBLES

Rebut del Centre de Gestió Ca-
tastral i Cooperació Tributaria del
Ministeri d'Economia i Hisenda el
Padró de l'Impost sobre Bens Im-

mobles de naturalesa Rústica i Ur-
bana de l'any 1990, queda exposat
al públic a les oficines municipals
d'acord amb lo que disposa l'arti-
cle del R.D. 1448/89, d'I de de-
sembre, que desenvolupa la hei
39/89 del 28 de desembre, regula-
dora de les Hisendes Locals.

Felanitx, a I I de juliol de 1990.
El Batle,

Cosme Oliver Monserrat

VENDE PISO vn Porto-Colmii.
Nlagnilieas vistas.
In formes, 'Fels. 575163 ó 299361.
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200.000
PESETAS MENOS
• Este mes el Polo Coupe Twist, será n° 1 • Y si tienes coche usado te haremos una

en tu lista de éxitos porque te ahorras 	 excelente valoración.

hasta 200.000 Pts.

• Cuenta además con financiación a tu me-
dida. Volkswagen Credit tiene para
ti condiciones especiales.

°feria valda hasta fin de mes
Ventas a flotas. consulte a su concesdnano

AUTOMOVILES FELANITX, S. A. TTeA lLéLfEo RnoY5E81X5177SICION: Cira, Campos, s/n..



Playa de S'Arenal
Porto-Colom

Se comunica al público que los aná-
lisis higiénico-sanitarios de las aguas
de esta playa vienen revelando unas con-
diciones excelentes, sin que medie peli-
gro alguno para la sa kid de los bañistas.

ler. TORNEIG D'ESCACS
BAR CAN PERE

MODALITAT RAPIDES
(Partides a 5 minuts)

Dia 4 d'agos, a les 6 de l'horabaixa
INSCRIPCIONS: BAR CA'N PERE

C/. Assumpció, 7 	 Tel. 825306 	 PORTO-COLOM

Organitza: Club d'Escacs Felanitx

LA CERAMICA
C. Bellpuig, 56

OFRECE DURANTE AGOSTO
Y SEPTIEMBRE

Estufas, chimeneas y cerámica decorativa

con el 20°/. de descuento

Selecciones DIANA
VEA NUESTRO ESCAPARATE

TODO A 995 ptas.

FORD
ORION 	 Y	 ESCORT

AHORA 300.000 de descuento
o aire acondicionado y 150.000 ptas. Dto.

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

Clínica de Ortodoncia
(Prevención y corrección de malposiciones dentarias)

Dr. Bassam Alfred Shuhaibar
DOCTOR EN ODONTOLOGIA

POSTGRADUADO EN ORTODONCIA - COL. N" ;318

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

C. Miguel Bordoy,•22 	 Tel. 502623	FELANITX

FELANITX 	 3

DE RENOUS
Sr. Director:
Som uns veins del carrer de l'An-

cora de Portocolum, que per si algú
va luit es troba tot passat cl Rive-
t() venint de S'Arenal, i el motiu
que ens ha duit a escriure aquesta
carra es el renou.

Ja sc‘ sap (nie a 1 'est in la gent va
desimbolta, venga platja, això que
ara susa tant anar amb moto, etc.
El que succeeix és que tothom que
torna de S'Arenal, de S'Algar, i ciels
xalets que s'han fet a l'Urbanització
Sa Punta, passa pel carrer de l'An-
-cora. Com se pot suposar, no es
que no volguem que hi passi, per-6
el que ens agradaria és que es po-
sas remei a tot el trui i renou de
:motos i cotxes. I ha un disc que
l diu 40, perb, de deu nou, no el res-
'pecten i venga cotxes i motos a mil
per amunt com si res. Començant

, de bon mati gent cap a s'altra part,
es migdia tothom que ve de sa plat-
ja i se'n va a dinar, si noltros vo-
lent fer una becadeta amb tot
aquest renou podem- anar a becar

clins Sa Punta, slorabaixa ival, i
es vespre que pareix hauria de ser
t r a Il tf u j I , lOrl1C111-11i, cotxes que
Jettén venir de cair verdcrols de
per S'Algar.

Si la cosa no es pot arreglar ienf.
una clesviaciú, al manco no estaria
malament que a aquest carrer hi
hagués un poc de control. Seria ne-
cessari que els municipals saturas-
su -i LIMA estona i controlassin una
mica la velocitat i el renou de dits
mõbils. Si això tampoc no es pos-
sible, demanam que es trobi alguna
solució.

I es que gent que vol venir a es-
tiuejar aqui no es ver que hagi de
suportar in ,justament el renou cie
tuts els al ti es. Queden ben convi-
dois tots aguets «grossos» que vo-
len manar tant i fer tant de paper
a venir a estar una estoneta per
aquest carrer nostro i per ventura
trobaran que es necessari donar so-
lució a aquest problema.

Moites gràcies, senyor Director,
per voler publicar aquesta carta.
Uns vans del carrer de l'Àncora.

«MISS MALLORCA»
Senyor Director:
Nornés unes retxes per a «felici

tar» al nostre Ajuntament. s real-
ment deplorable, cavaliers i cavalle-
res, que rúnica política de promo-
ció de la dona que coneixeu siguin
els concurs de misses. Si lo que vo-
leu es veure desfilar bestiar huma,

que Lauríeu de pujar al «tabla-
sou vosaltres, un Fera l'altre.

Vos i.issegurLint que les vos( res ac-
nlacions j la vos:ra lica encara se-
rien jut jades més baixes que les
vc.stres carns. I podeu estar segurs
que aquestes no fan gens de talent.
• ;xo si, el premi a la «personali-
Llad» el sell duria la Sra. Picó que,
essent rúnica dona que te poder
-lins l'Ajuntament, no és capaç de
veure el que de degradant i Ilasti-
mús te aquest espectacle.

Unes felanii.veres indignadcs.
EL REVOLT DE CA N'ALOU
Benvolgut Director:
Obres Públiques refà el revoit de

la pedrera de Ca N'Aloi'. La data
per a començar les obres no pot
esser niés empipadora, dia primer
de juliol. Fa anys que tothom &-
mana que s'antalli aquest perill que
és el revoit anomenat de la mort,
per les desgracies que s'han produit

aquest indret. Ara, a més del pe-
rill propi del revolt, si ha d'afegir
el que provoca la Conselleria (VO-
bres Públiques fent les obres de
rectificació quan el trafic és ei mes
intens de tot l'any.

Però la Conselleria d'Obres Públi-

ques sembla que ho té molt clar a
Felanitx. L'altre cha vai2 liceu 	(ILIC

Is 	C010111S 	luis Lii	 deiiiiiiciat 	lc
0171V`, lan al Ritiet6 perque hi
ha tilla ordenan.;a municipal que no
pern-L.q fer obres el temps de la
temporada turística, perú sembla
que a aquesta denúncia l'Ajunta-
ment de Felanitx n'ha Iet Poe cas
i la Conselleria segueix cmpipant
als felanitxers, lent les obres que
no es poden ler a l'estin.

QuL, poclem ter els ciutadans de
Felanitx si l'Ajuntament no mou un
dit per delensar els interessos co-
inuns ciels lelanitxers i les ordenan-
ces que el mateix Ajuntament dic-
ta? No es extrany que posin pla-
ques al batte i clunin diplomes

< miss» a la Sra. Picó.
F. Artigues

SE N'ENDE AP.-‘11TANIENTO EN
EN PORTO COLOM. I. •  Línea.
Inf.: Tcl. 58:3369.(inafianits).

D'.1NGLO-GEBMANI-
QUES dona classes d'angles i
alemany a Felanitx i Portocolom.
Informació Tel. 824242



CENTRE CULIUtlitt
Ajuntament de Felanitx

EXPOSICIONS

DIA 5 D'AGOST, EXPOSICIÓ A PORTOCOLOM

«Prou d'urbanitzacions»
EN ELS JARDINS DE SA CREU

DE L'Il AL 19 D'AGOST, A FELANITX

Aquarelles de LLORENÇ MAYOL
CASA MUNICIPAL DE CULTURA

Centre Cultural Ajuntament de
Felanitx

EXCURSIO A CABRERA
Futur parc Nacional

Diumenge dia 12 d'agost
SORTIDA AMB BARCA DES DE PORTOCOLOM A LES 8 HO-

RES ARRIBADA A LA COLONIA DE SANT JORDI I TORNADA
EN AUTOCAR A PORTOCOLOM.

CADASCO HA DE DUR EL SEU MENJAR.

PREU, 2.000 PTES.

LA VISITA CONTARA AMB L'ASSESORAMENT DE PERSO-
NES CONEIXEDORES DE LA NATURALEZA DEL SUB-ARXI-
PELAG.

VENDA DE TIQUETS:
LLIBRERIA «RAMON LLULL» A FELANITX.
LLIBRERIA «CA NA MASSOT» A PORTOCOLOM.

Bodega de Felanitx, Sdad. Coop. Ltda.
AVISO

El Consejo Rector de BODEGA DE FELANITX S.C.L. se di-
rige a todos sus socios para comunicar que ante la no presenta-
ción de candidaturas para la renovación de cargos del Consejo
Rector y en la necesidad de preservar los intereses de socios y
terceros acuerda: SOLICITAR LA INTERVENCION TEMPORAL
DE LA COOPERATIVA POR PARTE DEL MINISTERIO DE TRA-
BAJO, todo ello de acuerdo al articulo 152 de la LEY 3/1987, de 2
de abril, General de Cooperativas.

Este acuerdo se toma para evitar la desintegración y liquida-
ción de la Cooperativa. Asimismo se convocarán en un plazo má-
ximo de ocho chas, Asambleas Generales Extraordinarias a fin de
tratar temas monográficos y que afectan a la viabilidad y futuro
de la Cooperativa.

«BODEGA DE FELANITX. Sdad. Coop. Ltda.
EL CONSEJO RECTOR

CLINICA DENTAL

Dr. Mique! Bennásar Obrador
ESTA CONSULTA PERMANECERA ABIERTA DURANTE EL

MES DE AGOSTO PARA CUALQUIER URGENCIA, LOS MARTES
DE 5'30 A 9 DE LA TARDE.

C/. Major, 33 	 Tel. 582423

Se venden apartamentos en Porto-Colom
PARTE ADUANA

— FACILIDADES

Precios de promoción hasta el 31 de agosto
INFORMES: TEL. 824683

4 FELANITX   

informació local
Restauració del balai del Convent

Aquests dies passats es colloca la
bastimenta per restituir al seu lloc
de la façana del Convent de Sant
Agusti, el balcó que es va despren-
cire la vigilia del Diumenge de Rams
prop passat.

El treball de reposició de les pe-
ces de pedrenc que s'havien esblan-
dit a causa dels agents atmosfè-
rics no s'aturarqn, fins a deixar la
feina llesta i que sera, naturalment,
abans de la propera festa de Sant
Agusti.

El MIJAC d campament a
Manorca

Dijous dia 9 sortira cap a Menor-
ca, un grup de 75 joves i allotes per-
tanyents a l'organització parroquial
MIJAC, per tal de passar deu dies
d'acampada a Biniparrac.

Els expedicionaris aniran acorn-
panyats dels corresponents moni-
tors i l'estada a terres menorquines
sera fins dia 16.

Els desitjam un bon viatje i gra-
ta estancia a Menorca.

Llar de la Tercera Edat - liners°
AGRAYMENT

Agraim a la Caixa Rural la seva
valuosa aportació per a l'adquisició
d'un taquer de billar per a la Llar.
Molles gracies.

II CAMPIONAT DE BILLAR
Es desenvolupa des del passat dia

1 i durara fins dia 25, dia en que es
tara l'entrega de trofeus.

L'organització és a càrrec de la
Llar de la Tercera Edat i La Protec-
tora, i el patrocini, de l'Ajuntament
de Felanitx.

VETLLADA A SON AMAR.—Tin-
drà Hoc el dia Il de setembre. Preu,
2.100 ptes. inclòs transport, sopar i
espectacle. Inscripcions, fins dia 8
de setembre, a la Llar.

LES VERBENES. — Recordam
que tots els jubilats tenen un 50 %

descompte en el preu de les Ver-
benes de Felanitx.

EXPOSICIO
Per collaborar, com cada any, al

lluiment de les properes festes de
Sant Agustí, tenim projectat nun-
far, a la Casa de Cultura, una expo-
sici6 d'ombrelles, capells d'home i
dona, bastons, mantos de manila i
mantilles. Per a això necessitam les
aportacions que generosament
guin fer-nos les families o persones
que guardin qualcuna d'aquestes
peces que son testimoni valuós de
la nostra cultura popular d'antany.

Per tant, demanam amb molt
d'intecès la vostra ajuda. N'estereu
satisfets d'haver contribuit a donar
a conèixer festivament aquests de-
talls de la vida antiga felenitxera.

Podeu cridar als telèfons: 581962 -
825192 - 824859 o 825194, i, amb
molt de gust, passarem a visitar-
vos.

La Comissió de Cultura

Doralts de Sang de la Seguretat
Social

Dilluns dia 6, a partir de les 6 de
la tarda, en el convent de religio-
ses de la Caritat de Portocolom, es
recolliran aportacions voluntaries
de sang.

I dimarts 7 i dimecres 8, a par-
tir de les 6 del capvespre, Iambe
se'n recolliran a l'Ambulatori de la
Seguretat Social de Felanitx.

Secció Religiosa
ESGLRSIA DE ST. ALFONS

FESTA TITULAR

Avui dissabte se celebrarà la fes-
ta de Sant Alfons M.a de Liguori,
titular d'aquesta església.

A les 7 del capvespre hi haura
Missa solemne cantada, que presidi-
rà el P. Domingo Andreu, superior
de la comunitat, qui dira el sermó.

Es convida tots els fidels.

vida social
PRIMERA COMUNICO

El passat dia 24 de juliol, a la
parròquia de Sant Isidre dc S'Hor-
ta, va rebre per primera vegada
l'Eucaristia la nina Catalina Obra-
dor Barceló.

Felicitam la nou-combregant i als
seus pares.

Futbito
RESULTADOS

GRUPO <,A»
Cafeteria «Es Glop», O - La Ribera, 3
Muebles Ses Salines, 6 -

Es Rectos I, 1
Renault Felanitx, 10 - Old Stars, 2
Los Quemados, 1 - Puig Hunghy, 23
Cons. Simarro Garcia, 1 -

Auto Lavado Fel./C. Palmer, 6
Cafeteria «Es Glop», 11 -

Old Stars, 4
Es Redos I, 3 - S'Askot, 4
GRUPO «B.
Instalaciones Foncal, 1 - Garbuix,
Bar c an Blanco, 1 - Banca Marx, 1
Ja som aqui, 3 - Cazabollot's, 5
Kornot's 5 - Tracers, 3
Speed, 5 - Es Redos II, 3
Banca Marx, 10 -

Instalaciones Foncal, 3
Garbuix, 3 - Ja som aqui, 4

PEP «ES MURTO.

VENDO PLANTA BAJA en Felanitx,
tres dormitorios, dos baños, te-
chos forrados de madera oregón.

VENDO PORTASSA calte Jaime I,
117, de unos 100 m2. aprox.
Informes, Tels. 825145 y 581479

SE NECESITA JOVEN con Servicio
Militar cumplido y carnet 2. » para

trabajo en FABRICA DE PIENSOS.
n f.: Tel. :180349
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Els motius de la men dimissió Musicals
Ja clue han aparegut als mitjans

de comunicaciú algunes notícies er-
rnies entorn a la meva climisió del
PSOE, crec que era la mewl obliga-
ció explicar, als ciutadans que em
varen votar i a tots els felanitxers
en general, quins han estat els mo-
tius que m'han fet prendre aquesta
cieterminació.

En primer lloc i el motiu es im-
portant és que fa temps que jo no
compartesc la política del que era
el meu Partit i menys encara la for-
ma d'actuar del Govern de l'Estat.
I si encara seguia com a regidor
dins el PSOE, aquests clarrers
temps, era perquè creia que amb
Ics meves creences era la millor ma-
nera de poder canviar la forma de
fer les coses en aquest noble. Així
i tot darrerament ja ho dubtava,
però comptava d'acabar l'actual le-
gislatura com a regidor. D'aquesta
manera pensava que no faria mal a
la que jo creia millor opció políti-
ca dins de les dolentes que hi ha

Felanitx.
L'altra cosa que em feia seguir

era que dins el grup municipal del
PSOE ens enteníem molt be i he
de dir que els altres tres regidors
estan fent una bona feina d'oposi-
ció dins Felanitx. No es el mateix
cas el dc l'Executiva del PSOE de
Felanitx de la qual jo era responsa-
ble j, com és de suposar, culpable.

Pere) hi ha nagut motius que afec-
taven a Felanitx durant aquest any
que m'han fet reconsiderar la meva
posició. Entre ells en vull destacar
un clue podriem dir que ha estat la
cietonaciú que ha provocat la meva
dim issió:

Jo fa quatre anys vaig acceptar
prendre part de la Junta del Celler
Cooperatiu de Felanitx (Es Sindi-
-cat ), però ho vaig fer a títol per-
sonal, sense voter que hi influís la
meva afiliciú política. Si bé la mewl
professió no es de pages he fet fei-
na molts d'anys tocant la terra d'a-
prop. El sector agrícola de Felanitx
a mi m'interessava que no acabas
tan malament com a tot Mallorca.

Durant aquests quatre anys en cl
, Sindicat» no hem aconseguit els
objectius que havíem previst, perú
-;í que hem actuat d'una manera
honesta.

Perõ un nombre reduït de perso-
nes han intentat de mala manera
acabar d'enfonsar la Cooperativa.
Això no hauria de llevar-me el dor-
mir, crec que els socis d'« Es Sin-
dicat» són els qui han de veure que
es el que volen fer amb la nostra
Cooperativa. Ara, el que jo crec que
ha estat greu es que un antic mili-
tant del PSOE, com es el Sr. Anto-
ni Borcloy, estigui entre aquestes
persones. Crec que aquest senyor
s'ha deixat embolicar per interes-
sos estranys que no són ni d'esquer-
res ni per salvar el nostre camp.
Per tot aim) crec que aquest senyor
ha fet mal al PSOE i a mi particu-
larment, fet que ha propiciat la de-
cisió de dimitir del PSOE.

Immediatament vaig renunciar al
càrrec de regidor de l'Ajuntament
de Felanitx perquè crec que tots els
que me vàreu votar ho fereu en
nom del PSOE, i com que jo ja no
ho era, havia de renunciar.

Per tant és totalment fats que el
PSOE m'hagi fet dimitir ni es yeti-
tat que el motiu de la meva dimis-
sic") no se sabra mai i menys enca-
ra me'n vagi a un altre partit.

A partir d'ara me'n vaig a ca
meva i nomes faig comptes lluitar
tot el que pugui perquè no hi hagi
injusticia social, per a la defensa
del nostre medi natural i per a la
defensa del que queda de la nostra
agricultura.

Deman Perdó a tots cis ciutadans
que me votaren i estic disposat a
ajudar a tots els felanitxers en els
camps que abans he esmentat.

Andreu Oliver

EXTRAVIADA PULSERA DE ORO
en Porto-Colom. Se gratificará su
devolución por ser recuerdo de
familia.
Informes en esta Administración

RAiF DANTAS BARRETO

Tot i que els dies que han passat
el deixen ja un poc 'luny, no po-
dem renunciar a comentar el con-
cert de violoncel i piano que ens
oferiren dia 18 dc juliol el violon-
cellista brasileny Raï!  Dantas Ba-
rreto i la pianista Coloma Bonnín
Riera.

Amb 22 anys d'edat i només deu
d'aprenentatge musical, per força
hem de considerar Raïf Dantas com
un prodigi. Ens permet de fer-ho,
en primer Hoc la impressió que ens
produí escoltar-lo i després la tra-
jectòria fulgurant del seu historial
professional. I es que el nervi i la
tensió que aplica a la interpretació
aconsegueixen una expressivitat em-
badal idora.

Però el que confita aquest concert
fou, sens dubte, la inclusió en el
programa de tres peces del compo-
sitor també carioca Hector Villalo-
bos. El «Capricho» Op. 49 i dues
,<Bachianas» —sense que volguem
llevar merit a la resta del progra-
ma— feren vibrar de debò l'audi-
tori.

Coloma Bonnín al piano secunda
meravellosament el violoncellista.

EL NOU DIRECTOR DE
LA BANDA DE MUSICA

Divendres passat a vespre, a Por-
tocolom i dins el programa festiu
de Sant Jaume, la Banda de Música
de Felanitx oferí un concert, en el
qual debuta com a Director el se-
nyor Pascual V. Martinez I.lopis,
que ja havia dirigit la nostra Banda
dels anvs 1978 al 1981.

El concert fou selecte i didactic,
perquè el programa era integrat per
peces d'acurada execució i fou pre-

sentat amb oportunes explicacions
marginals.

P. Artola, L. Andersson, E. Ce-
brián, D. Dorado, E. Weber, J. Usan-
dizaga i A. Malando foren els au-
tors interpretats amb prou justesa
i expressivitat per la Banda de Mú-
sica.

Des d'aquestes planes saludam al
nou director de la Banda i ii desit-
jam una bona gestió.
CONCERT DE PIANO D'ALBERTO

GONZALEZ CALDERÓN
Diumenge dia 1), a la Casa de Cul-

tura, poguerem gaudir d'un dels pia-
nistes més destacats i guardonats
de tot l'estat espanyol en els dar-
rers anys, Alberto Gonzalez Calde-
rón, el qual ens oferí un programa
molt suggestiu integrat a la prime-
ra part per peces de Chopin i Liszt.
La segona part fou íntegrament per
compositors espanyols, Turina i

I de plus i per correspondre
siasine de l'aditori,interpreta una jo-
ta de concert de Larregla i «Danza
ritual dei . fuego» de Falla.

S'OFEREIX JOVE DE 24 ANYS,
voldria canviar de feina. Carnet
conduir B-1.
Infórmació, Tel. 824818

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

SE VENDE PLANTA BAJA con lo-
cal, mily céntrico. En Felanitx.
Inforrties, Tel. 580919

SE ALQUILA PISO CENTRICO PA-
RA OFICINA 0 DESPACHO.
Informes: En esta admón.

RESTAURANT
GRIL — TORRADOR TIPIC

Mendia Vell
Possesió Mendia Vell

Ctra. Manacor-Porto Cristo - Tels. 820750-820751
La Dirección comunica a todos nuestros clientes, amigos y
público en general, que desde el día 12 de julio permanece
abierto con nuestro servicio de Restaurante y Grill al me-
diodía y por las noches. Asimismo recordamos nuestros

servicios de bodas, comuniones, convenciones,
comidas de negocio, etc...

Viernes y sábados
.,intísica en • vivo

Domingo, Grupo Paraguayo

Vendo importantes acciones
PALMERAS PUB

Centro Comercial LAS PAMERAS
Calas de Mallorca

inf.: Tel. 83:1080 (Sr. .Javier)  

TELYCO (Grupo Telefónica)
— TELEFONOS SUPLETORIOS
— TELEFONOS SIN HILOS
— FAX

CONTESTADORES AUTOMATICOS
— TELEFONO MOVIL AUTOMATICO

Dis tr ibuido i . olicia l

Electrónica SOLBIN
Costa i Llobera, 6
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Precio interesante

A 300 m. de la playa

Crandes facilidades de pago

Entrega de llaves inmediata

Restaurante CESAR
PORTO-COLOM

Banquetes, bodas, comuniones,
aniversarios, etc.

• ,ibpecialidad en Carnes a la brasa

-Les cptikitc,ttmés nuestro nuevo n.° de Teléfono: 825302• - (no figura en la guía).

Radioteléfonos Marinos Homologados
COMUNICACIONES EN GENERAL

CONSULTE PRESUPUESTOS

Electrónica SOLBIN

OCASION UNICA
En Cala d'Or, 7 Chalets adosados
— 3 DORMITORIOS
— SALON COMEDOR CON CHIMENEA
— BAÑO COMPLETO
— W.C.
— COCINA AMUEBLADA
- TERRAZA CUBIERTA, CON BARBACOA
— COLADURIA
— PARKING PROPIO
— JARDINES Y PISCINA COMUNITARIOS

A.P.I. L. Gomila - Tel. 843210

FELANITX

Autocares

GRIMA a.

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Con respecto al C.D. FELA-
NITX hay pocas noticias que con-
tarles. El oferragosto» está-ahí, eso
significa siempre un «impasse» en
todo tipo de actividades, pero un
día de estos vamos a dialogar con
cl presidente RAFEL BARCELO
para que nos cuente las últimas no-
ticias que atañen al club felanitxer.
De momento insistamos en' la CAM-
PANA PRO-SOCIO que está abierta
desde hace ya algunas semanas y
que los precios son de risa.

• Ya está confeccionado el CA-
LENDARIO de I.. REGIONAL PRE-
FERENTE. La historia liguera para
el club blanco empieza muy pronto,
este mismo mes. El 26 de agosto,
concretamente, en «Es Torrentó»:
FELANITX - ANDRATX. Dos clubs
muy conocidos, que antaño dispu-
taron muchos partidos de enconada
rivalidad. La cantera merengue de-
berá batir el cobre para stimar los
dos primeros puntos en Iliaque da-
rían una fuerte dosis de', 'Moral a
los mismos jugadores, difectivos y
al grueso de la afición. Rafel JUAN,
dc seguir vistiendo de blanco, sera
baja por sanción.

Por otra parte del «TORNEO
CIUTAT DE FELANITX» había mu-
chas dudas al respecto. Se habló
del PORTO-CRISTO como rival,
pero las fechas por mor de la liga
tenían que adelantarse, o bien, es-
perar si hay toros o no, para dis-
putarse el día de Sant Agustí. En
fin! Un cúmulo de problemas.

• En PORTO-COLOM muchas
quejas porque las fiestas porteñas
se aglutinan en la urbanización CAS
CORSO, y los demás quedan mar-
ginados. Me refiero a los dueños o
responsables de bares, restauran-
tes... Sin ánimo de entrar o salir
en la cuestión hay que :>reconocer
que la polemica está servida.

• Tres jóvenes tenistas, tres,
han estado unos días en BARCELO-
NA, entrenándose y jugando algu-

:nas partidas, se trata de tres pro-
' mesas que llevan los nombres de
. ISIDRO, BERNAT y JAUME. Yo
' creo que sus nombres no van a tar-
' dar en sonar en el mundo del TE-
NIS.

• En verano ya saben, rumores,
serpicntes... Se habla de las ELEC-
CIONES MUNICIPALES, dc nue-
vas formaciones y de manera espe-

, dal de un CANDIDATO de «marca»
peninsular y de mucho peso espe-
cífico.,. ¡Qui-lo-sá!
! • Sc esperaba mucho del «15E-
BATE» entre dos animales de plu-
ma por T.V.F. La sangre no li•gt1
al río, más bien lo contimrio, hid

• una confrontación amistosa y dis :.

tendida. BUSCARET versus COLOM

con veredicto de jueces imparcia-
les: COMBATE NULO, pero prove-
choso. Dos animals de ploma, d'a-
quest tipus, no són mai ferotges.
Otro gallo hubiera cantado si por
allí hubiera caído algún buitre, que
los hay, ¡vaya si los hay!

• Ah!, me olvidaba, los JUVE-
NILES también comienzan su an-
dadura liguera el 26 y se enfrentan
al BARRACAR.

• El martes uno se entera por
Ia televisión de los DISPAROS con-
tra un señor de la nobleza, en POR-
TO-COLOM. Las noticias son aún
contusas; el caballero se hallaba en
Ia UVI en estado crítico. La reali-
dad supera la ficción ¡ya yen!

• Todavía colea la CENA/REU-
NION de los EX-PICADORES en
«SA SINIA». Una CALDERETA de
LLAGOSTA de ahí te espero, las bo-
tellas de «Viña Esmeralda» y «Viña
Sol» se volatilizaban ¡que espanto!
Para el próximo año el círculo va
a ampliarse y es que fiestecitas de
este tipo tienen mucho gancho.
¡Orris Kamoy! ¡¡Assu kiki!!

• Las noches de PORTO-CO-
LOM, excepto fines de semana, no

Ias veo tan marchosas como anta-
ho, scran los años, tal vez. Lo cier-
to que este afio están «in» el pub
, BRIGHTS LIGHTS», donde la dul-
ce SUM sirve copas y el ya vetera-
no «pub «MIQUEL'S», lugares fre-
cuentados por gente cosmopolita
que no suele mirar el reloj... ¡Mar-
cha enjaulada! Algo es algo.

• Y a continuación a 1 gu n os
PROYECTILES:

UNO.— Los INGRESOS NACIO-
NALES por TURISMO han DES-
CENDIDO hasta la fecha el 22 por
ciento.

DOS.— Que los LIGONES estén
obligados a tener una MOTO, llevar
PENDIENTE y portar COLETA
para COMERSE algún ROSCO.

TRES.— Lo sucias que están las
aguas cle PORTO-COLOM.

CUATRO.— Resulta chocante que
el auténtico BECERRO DE ORO no
sea de oro.

y CINCO.— Una cita de C. Dossi:
Se llamaba edad de oro aquella en
que el oro no existía.

• La onomástica del director de
Ia Coral de Felanitx Jaume Estel-
rich reviste cada año carácter de

acontecimiento y congrega un gran
número de amigos en su residencia
de Porto-Colom. Este afio, a más
Jet espontáneo conce t de It Cosa!,
la. violoncelista Claudia Gabrieli, de
Ia Orquestra Sim fônica, puso su
huta maravillosa —¡nunca mejor
dicho!— interpretando algunas pie-
zas propias de su instrumento.

• Y para finalizar a petición de
muchos de mis lectores y televiden-
tes de TELEVISIÓ FELANITXERA
transcribimos la FIXA TECN1CA
de la próxima VIDEO-PELICULA
que va emitir T.V.F. que será el
martes día 7 y el jueves día 9. (Una
licha recortable).

43ONA TERRA PER A MORIR».--
(Ina producció de «L'EQUIP TUL-
SA».

Productor.— Bernat O. Ricart.
Productor executiu.— Joan Obra-
dor. Guió i Direcció.— Maikel. Cap
de se).— Miguel Vaguer. Fotografia:
Biel Bennássar i Bernat O. Ricart.
Música.— Ennio Morricone y Rody
Picornell. Assistents de rodatge.—
Pere Boyer, Jaume Adrover i J. M.
Chilet. Muntatge.— Ricart, Maikel,
Obrador y Vaguer. Efectes espe-
cials.— Maikel, Boyer, Ricart y
Adrover. Edició.— Estudis Ricart.
Decorats i adrev.— Equip Tulsa.

Actors i actrius: Santy Bono, An-
tonia Esteva, Joan Sunyer, Rody Pi-
cornell, Julià «Can Moix», Pere Bo-
yer, Jaume Riera, Biel Villalonga,
Pere Batle, Sebastià Ramis, J. Ma-
nel Chilet, Miguel Nadal, Bernat O.
Ricart, Toni Obrador, Jaume Adro-
ver, Miguel Vaguer, Rafel Tomas,
Joan Obrador, Francesca V e n y,
Toni Barceló, Arturo Cárdell, Maria
Llorente, Maikel, Margalida Timo-
ner, Llorenç BennAser, Joan Valens,
Cati Roca, Carmen López, Catalina
Ricart, Francesca Obrador, Tomeu
Tejedor, Toni Martinez, Andres Qui-
fionero, Sergio Cano, Jaume Arti-
gues, Ginesa Vera, Pere Obrador,
Miguel Massutí, Antònia Albons,
Carmen San Nicolas, Toni Benná-
ser, Biel Bent-laser, Gregorio Bermú-
dez, Joan Martorell, Joan Martorell
jr, Joan Obrador, Jaume Obrador,
Miguel Estelrich, Victòria Castells,
Manolo Chilet, Mateu Oliver, Miguel
Massutí, Miguel Mestre, J au m e
Obrador, Toni Creus i Pep Valls.

Retolaciti títols i cartel! publicita-
ri.— Joan Pons.

Duració.— 95'10 minuts.
De res.

JORDI GAVINA, 2.°

SE LEEN LAS CARTAS
DEL TAROT

de 5 a 7 de la tarde
Informes: Llamar al 657082

(de 10 a 12 mañanas) y 163402
(dc 3a 5 tardes).

POier0 C44.13M,
CASAS PAREADAS -DIRECTAMENTE DEL
CONSTRUCTOR
1.000.000PTAS. ENTRADA Y RESTO EN
COMODOS PLAZOS

3 DORMITORIOS DOMES 2 BANOS+ASEO,
SALON/COMEDOR, COCINA, DESPENSA,
COLADURIA, TERRAZAS, JARDINES Y PISCINA.
-TODO EN 1' CALIDADES-

INFORMES TEL:82 43 45 Y 20 10 61
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"SA NOSTRA'
CAJA DE BALEARES
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• n Ba ler
de Caps e horros premia
Ias cuentas muy corrientes*Iwo

¡SUME A LOS PREMIOS DE LAS CAJAS DE AHORROS
CONFEDERADAS LOS 1 80 PREMIOS
DE "SA NOSTRA" Y "COLONYA"

EXCLUSIVAMENTE PARA BALEARES!

Por cada 25.000 ptas. de aumento de
saldo, tendrá una posibilidad más de
ganar estos espectaculares premios:

Todos los clientes que
tengan *libreta de
ahorros o cuenta
corriente en
"SA NOSTRA" o en
"COLONYA"
podrán participar en el
sorteo nacional de las
Cajas de Ahorros
Confederadas y,
además, en el que
realizarán "SA NOSTRA
Y COLONYA"
exclusivamente
para Baleares de
180 premios más.

Consulte las bases del
sorteo en cualquier
oficina de "SA NOSTRA"
o de "COLONYA"

35 PREMIOS DE 100 MIL PTAS.

6 PREMIOS DE 1.000.000 PTAS.
35 PREMIOS DE 100 MIL PTAS.  

26 VIAJES A SANTO DOMINGO.
35 PREMIOS DE 100 MIL PTAS.

8 COCHES VVV GOLF
35 PREMIOS DE 100 MIL PTAS. 
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Tenis
Desde la pasada Sell-Ulna, viene

dispulandose en his pistas del Ho-
tel Vis!amar de Porto Cubro, la «XI
EDICION DEL TORNEO DE TE-
NIS DE PORTO COLOM». Las par-
tidas jugadas en las distintas cate-
gorías hast a el pasado lunes día 30
fueron:

En INDIVIDUAL MASCULINO
se han inserito 34 participantes. Los
resultados en dieciseisavos queda-
ron de la siguiente forma:

P. Covas venció a T. Mesquicla por
6-1/6-3; F. Maimó garni a V. Julia
por 6-4/6-1; A. Ruiz venció a P. Mu-
la nor 6-4/3-6/7-5; M. Rial superó a
P. Triguero por 6-4/6-2; P. Bailer-
geon ganó a M. Coll por 6-3/6-0; B.
Pons venció a A. Barceló por 3-6/
6-3/7-6; X. Oliver superó a A. Oli-
ver y J. Mestre venció a L. Amores
por 6-0/6-0.

En octavos de final los resultados
de las tres partidas jugadas son:

P. Covas ganó a F. Maimó por 6-2/
6-1; M. Rial superó a A. Ruiz por
6-1/6-4; y J. Mestre venció a X. Oli-
ver por 6-3/6-0.

En DOBLES MASCULINOS, han
participado un total de 16 parejas,
quedando los resultados de la pri-
mera ronda de la siguiente manera:

P. Covas y G. Vicens vencieron a
M. Rial v J. Oriols por 6-2/6-2; M.
Repiso y V. Julia ganaron a F. Car-
va y B. Pons por W.O.; A. Tau ler y
M. Coil superaron a F. MairnO y J.
Aznar por 6-4/6-2 ;M. Fiol y Carlos
vencieron a M. Pomar y S. Vicens
por 6-1/6-2; A. Oliver y S. Guisca-
[re vencieron a A. Ruiz y P. Mula
por 6-2/3-6/7-6; X. Oliver y A. Ben-
nasar ganaron a J. Obrador y P. Ga-
rau por 7-6/7-5; J.I. Albons y B. Ben-
nasar vencieron a F. Aznar y G.
Obrador por 6-3/5-7/6-1 y por Ulti-
mo J. Mestre y A. Barceló supera-
ron a L. Amores y P. Triguero por
6-3/5-7/6-1. -

En INDIVIDUAL DAMAS, han
sido 8 las jugádoras que han parti-
cipado en este torneo quedando los
resultados de las partidas de la si-
guiente forma:

En cuartos, T. Boyer venció a J.
Este'rich por 6-1/6-0; E. Garcia ga-
n6 a M. M. Adrover por 6-2/6-0; E.
Arroyo superó a M. Mascaró por
6-2/6-4 y por Ultimo C. Nadal ganó
a M. Vicens por 6-3/6-3. En semifi-
nales T. Boyer venció a E. Garcia
por 6-3/6-2 y C. Nadal superó a E.
Arroyo por 6-1/6-2. Por lo tanto, la
final sera jugada entre T. Boyer v
C. Nadal.

por últinio, digit mos que el pasado
lunes dieron comienzo las partidas
de las categorías Alevín masc.; In-
lantil masc.; Infantil fern.; Dobles
fern. e Infantil mixtos. En un pró-
ximo número de este semanario, se-
rail dados a conocer los resultados
de estas categorías así como de las
demás partidas que ya se encuen-
tran casi en la recta final del tor-
-two.

Cori Vicens
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• Coches de todas las marcas.
• Hasta 1 año de garantía,

en toda la Red Renault.
,• esde el 10% de entrada.
• Hasta 48 meses de pago.
• Sin letras.

DESDE 100.000 Pts. EN ADELANTE

RENAULT FELANITX
Teléfonos 58 19 84 - 58 19 85 - CALONGE: Teléfono 65 73 93
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Renault 19 - 16 Válvulas

VEN GA A CONOCER
LA NUEVA GENERACION

RENAULT.
Altos de gama. Altos de diseno.
De alta tecnologia.
Lo mejor de la Nueva Generación
Renault:
• Renault 19 - 16 Válvulas
• Renault 19 TXI

• Renault 21-2L.Turbo Quadra
• Renault 21 TXI
• Jeep Cherokee
• Jeep Wrangler
• Renault Espace Serie Numerada
▪ Los nuevos Renault 25

Y además hasta...

200.000  pts.
menos

al comprar un Renault 5.
Si te decides por un Renault 19,*

te costará 119.000 pts. menos.	 RENAUD.
versiones 16 V. y TX1. 	 Elikker varri .410
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Co loms a la Sala
LA FESTA DE SALGAR I LES

FESTES DE SANT AGUST1

Com sabeu, el Batle (le Felanitx
ens va donar la Ilicência que l'any
passat ens volia exigir per tancar la
festa de S'Algar, aquesta Ilicência
ha resultat que no existeix, pet-6 no
ha pogut deixar passar l'ocasió per
fer una geniadeta. Resulta que el
nostre portaveu, quan va demanar
per escrit la suposada ilicência, va
mantenir una conversa amb el Bat-
le, el qual li anuncia que no ens
concedirien ni un duro per fer la
festa i tampoc ens deixarieni el ca-
dafal de l'Ajuntament perquè l'ha-
vien de fer servir per elcigir les
«Misses', així mateix el Bat,le oferi
al nostre portaveu unes taules des-
tartalades que fa anys que estan a.
sol i serena. Dues d'aquestes tau-
les les transporta la brigada muni-
cipal a S'Algar i serviren d'escenari
per l'actuació teatral de M.A. Llo-
novoy. Dies després de la festa el
Sr. Batle nega al nostre portaveu
que Ii hagués oferit rus de les tau-
les, diguent que no hi havia cap
acord en aquest sentit. Senyor Bat-
le, ens sap greu que no- recordeu el
que heu dit la setmána passada,
però no faceu geniadetes que no sa-
bem de ningú que higi 'de ,demanar
permis per escrit per circular a peu
per Felanitx i cuidau-vos del que
penja de l'Ajuntament que no es
propi d'un Batle aquestes rabietes
de nin petit.

Per cert que ja hem liquidat to-
tes les despeses de la testa i en-

guany hem tengut un benefici de
sis mil pessetes. A tots els que heu
collaborat de fet o amb la sana pre-

moltes gracies.

I ara parlem de festes oficials.
Com ja us havíem inlormat, al Ple
del mes de juny, el Sr. Grimait di-
gué que s'estudiarien les ofertes
que es presentassin per els bars del
Parc Municipal que no surten a sub-
hasta, per esser injust el tracte pre-
ferencial que tenen la Coca-Coca, el
Zagal i el Sr. Andrés Riera. S'han
presentat tres ofertes, una per a
cada bar, que pujen a la quantitat
de 400.000 pies. El que paguen
aquests tres monopolis puja a la
quantitat de 97.000 ptes. A la Co-
missió Informativa corresponent el
Sr. Barceló Batle, després de dir
que no era competência seva i el
Secretari aclarir-li que anava equi-
vocat, va prometre estudiar-ho en
haver passat les festes (?). Ja te-
nim que 303.000 ptes. no s'ingres-
saran' a l'Ajuntament perquè hi fid°',
un boicot a treure els monopolis
del Parc Municipal o aquest és el
seu argument. Però això es total-
ment contradictori amb el que va
aprovar la Comissió de Govern de
dilluns passat. Acordaren donar la
concessió d'un bar del Parc Muni-
cipal a un senyor que a més de no
presentar la documentació que es
demanava, la seva oferta era 128.000
ptes. més baixa que la d'un senyor
que si havia 'presentat els papers
que demanaven per poder prendre
part al concurs. L'argument de no
concedir aquest bar al senyor que
complia els requisits va ser «perquè
no volem monopolis dins el Parc»

Ia rodeila
(Ve de la pàgina I)

analista, ni ecologista, ni quimic,
per advert ir-ho. El procès degra-
dant del Port se va iniciar ja fa es-
tona i a poc a poc ha crescut fins a
la situació actual. I teniu en comp-
te que enguany encara s'ha produit
un factor positiu: hi ha més poques
embarcacions ancorades dins el
Port que l'any passat.

—Potser les barques no contami-
nen tant coin ens pensavem.

—La contaminació del Port res-
pon a moltes causes. Les barques hi
juguen el seu paper, pet-6 el factor
determinant es l'abocament a la

(?). Dins el debat que hi hagué a
la Comissió Informativa, un dels
arguments forts que tregué el Sr.
Bennaser per justificar aquesta de-
cisió va ser el demanar les fotogra-
fies dels que prenien part al con-
curs. El Sr. Bennaser ha inventat
una nova modalitat per atorgar els
concursos que promou l'Ajunta-
ment i esperam que prest sera una
de les bases més males de passar;
el Sr. Bennasser atorga els bars del
Pare al més guapo. I que no es gua-
po això? No Cs sospitós que aquest
Ajuntament deixi perdre 431.000
ptes? Esta clar que hi ha una in-
justicia preocupant i nosaltres ho
denunciarem perquè no és tolerable
aquesta manera de fer les coses
amb els diners públics.

mar de les aigües residuals. I si te-
iiiiii en compte quines sún les in-
f raestructures sanitaries, que son
inexistents, l'augment de població i
cl temps d'estada, que s'allarga ca-
da cop més, no importava esser una
liebre per veure per on prendria la
cosa.

—¿No trobau que el Baile, com
a cap del grup que comanda a la
Sala des (le fa tants d'anys, s'hau-
ria de banyar pública i ostensiva, se-
guint l'exemple del cap del seu par-
tit, el senyor Fraga, que se va anar
a posar en remull per demostrar
que a certa platja no hi havia perill
a tbrnic?

—Tothom és lliure de banyar-se
alla on vulga, fins i tot clins la ii-
pia merda; pet -6 aquests gestos no
serveixen dc res. Es més, heu de re-
cordar que, fa uns mesos, el Batle
va declarar a la premsa que quan
sentia parlar de la bruticia del Port
Ii entraven rialles.

—I quina solució hi veis?
—N'hi ha una: que el vent giri,

però no basta. La solució definitiva
passa per un plantejament decidit
ciels problemes amb voluntat since-
ra de resoldre'ls. De tota manera,
vos he de fer avinent que els poli-
tics que no se moven atenent a
raons, potser reaccionin davant una
actitud expresiva com la que s'ha
produït aquest passat cap de set-
mana. En tot cas, asseguem-nos a
esperar un any més.

Pirotècnic

VENDO PISO AMUEBLADO en Fe-
lanitx, calle Marian Aguiló, 24.
Informes, Tel. 582768 (mañanas)




