
A punt de començar les festes de reputació en entredit.
Sant Agustí s'escampà la noticia de 	 Sense voler minimitzar la pres-
que el regidor d'Esports de l'Ajun- sumpta illegalitat, es ver que crida
tament Cristòfol Bennassar del PP l'atenció la rigorositat amb que s'ha
havia estat comminat pel Batle a tractat el cas quan sabem que la
presentar la dimisió del seu càrrec. practica de fer els ulls grossos ha
La causa d'aquesta indicació és la estat norma inveterada dels succes-
pressumpta falsificació de la ma- sius ajuntaments democràtics.
tricula d'un vehicle de la seva em- 	 La dimissió es una sortida aconse-presa de lloguer de cotxes, irregu- liable en molts casos i és practicalaritat que fou denunciada per la habitual a les democracies occiden-Policia Local. 	 tais, excepció feta de l'Estat Espa-

No cal dir que la noticia ha estat nyol. Al nostre Ajuntament a l'hora
motiu de tota casta de comentaris d'ara s'han produit cinc dimissions
durant aquests dies i ja ha rebut des de les darreres eleccions i pen-
l'atenció exhaustiva de la premsa sam que no és cap mal simptoma.
ciutadana .

Tornant a l'afer, a l'hora de fer

sar, ha manifestat que es conscient
Cristòfol- BennAssar no havia rebutde -que el fet im,putat constitueix

una illegalitat per?) no pensa que contesta del Batle entorn a l'accep-
sia delictiü i que ere-it –que hi ha—Tacio Tè1 rauncia. Wareceplar-se
hagut un interés especial de deter- la vacant de C. Rennhsar seria ocu-
minades persones de posar la seva pada per Rafel Taberner.

LES FESTES

Per la seva part Cristòfol Bennas- aquesta informació —el- dia 28—
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EI regidor Cristòfol BennAsar 	 ,a rodella.--èi‘„,,,

posat el chrrac a disposicii del Batie I

Resulta simpàtic el començament
de les festes a la plaça de Sa Font,
amb el concurs de les bandes de
música de Petra, Campos i Felanitx
i el pregó que lliura Miguel Julia.
En aquest parlament —pronunciat
des del balcó de la Casa de Cultu-
ra— M. Julia combina amb mesu-
rat equilibri les referències a un
passat més o manco sublimitzat
amb la realitat actual, més aviat
adotzenada i els. vots per un futur
millor i més respectuós amb els va-
lors culturals i la natura, cloguent
amb un desig fervent de bones fes-
tes

Tot seguit quedaren inaugurades
tres exposicions, una de pintura de
Wolfhard Wing i una de bastons,
capells, ombrelles i mantos i man-
tilles, muntada per la Llar de la
Tercera Edat, a la Casa de Cultura
i la d'obra gràfica del «Taller 6a
d'estampació i gravat» a «Sa Nos-
tra». En aquesta darrera hi figuren
dues litografies de Miguel Barceló.
Mentrestant, a Call Vermell, s'inau-
gurà la d'escultures en ferro de Fe-
rran Aguiló.

La revetla de Sant Agustí, als
voltants del Convent, amb tres nu-
clis diferents de ball, aconseguí ar-
replegar molta gent. Cal mencionar
les actuacions dels grups «Dansai-
res del Baix Camp» (Reus) i «Aires
de Pagesia» de Sant Joan, que jun-
Lament amb el nostre Estol oferi-
ren la versió més popular de la
dansa. Les «Sevillanes», que eren

novetat en el programa, catalitza-
ren així mateix ratenció d'un am-
ple sector.

La nota pintoresca i imprevista
fou a càrrec del Coso, que apare-
gué el dia de Sant Agustí per a
protestar per la manca de toros.

Plenária extraordinària
Per dimecres dia 29 a les 12 del

migdia hi havia plenaria extraordi-
naria convocada a l'Ajuntament, a
la qual s'havia de posar a aprovació
el projecte del complexe poliespor-
tiu i la seva inclusió en el Pla d'E-
quipaments, Esportius del CIM.
També es posava a aprovació ini-
ciar l'estudi de detall promogut per
Vall d'Or, S.A. a les parcelles del
Pla Parcial d'Es Turó i Es Regue-
rons, així com la declaració d'inte-
rès social del camp de golf d'aques-
ta entitat i la d'un hotel de quatre
estrelles a Almallia promogut per
Casa Marti, S.A.

També s'havia d'informar sobre
el Pla Director de Ports Esportius i
Installacions Nautiques de Balears
(pensau en el projecte d'ampliació
del port esportiu de Portocolom) i
de la divisió del projecte de rehabi-
litació del Mercat Municipal en
clues fases, la primera de les quals
—que no inclou la construcció de
l'altell— s'havia de posar a aprova-

haffaire»
Enguany, podem dir que les fes-

tes de Sant Agustí han començat
amb una bomba. Ja deven endevi-
nar que ens referim a l'assumpte
que ha provocat la cinquena dimis-
sió (si no ens hem descomptats)
d'un regiclOr a la Sala.

La nostra intenció no és entrar en
una qüestió que al capdavall, a hora
d'ara, esta pendent de clarificació
on quant als fets, i de judici en
quan a les responsabilitats. Més
aviat allà que ens interessa de la
feta són les reaccions i els comen-
tans que ha suscitat.

Que , una..persona que ocupa un
càrrec públic presenti la dimissió

-a causa d'unes actuacions en prin-
cipi poc transparents, ho coriside-
ram una sortida adequada. Una si-
tuació democràtica exigeix que les
persones que assumeixen funcions
públiques presentin una exempla&
tat global sense ombres. Pere) alb
que voldríem destacar és que, per
molt important que sia l'honradesa
de cadascú en particular, ho és molt
més la colectiva d'un grup politic.

Les declaracions a la premsa del
responsable maxim del Partit Popu-
lar a la Vila no ens varen deixat
gens tranquils respecte de l'afer.
Dir que el cas esta tancat, que l'in-
teressat ja no pertany al partit ni
ocupa cap càrrec i que de la feta ja

Dissabte passat a vespre i dins el
programa de festes, tingué lloc a la
Casa de Cultura, la presentació de
la reedició de les «Codolades» d'En
Pere Antoni Jusama i Barceló, més
conegut p'En SerraI.

Aquesta reedició ha estat natroci-
nada per l'Ajuntament de Felanitx i
la Conselleria de Cultura del Govern
Balear, i feta segons una revisió dui-
ta a terme pel, nostre company Mi-
guel Pons i Bonet. Un grapat de di-
buixos realitzats expressament per
Gabriel Mestre Oliver, ilustrem el
llibre que s'ha imprés a «Gràfiques
Llopis» de Felanitx. Porta el n.° 30
de la colecció «Coses nostres» que
dirigeix En Josep Grimait i Vidal.

En Gabriel Janer Manila presentà
el llibre fent unes consideracions
entorn a l'art de la troba a Mallor-

no se'n deriven conseqüències per
al partit no ens convenç gens ni
mica i pensam que és una manera
massa simplista de donar el joc per

El Partit Popular, d'ença que va
obtenir la majoria absoluta al Con-
sistori felanitxer, ha tengut una
actuació que no ha presentat tota la
netedat i transparência que hauríem
volgut. L'actuació d'un partit poli-
tic hauria d'esser tan immaculada
que ja no hauria de donar lloc a la
més remota sospita. Som molts a la
Vila els qui tenim la impressió quc
la trajectòria del Partit Popular a la
Sala, en massa ocasions, 1:-frega la
ilegalitat, i si 136 és important quc
2xigesca als seus components en
particular aquella netedat de què
parlàvem, molt més exigent hauria
d'esser en la seva actuació colecti-
va i oficial. Ja s'ha remenat prou
l'assumpte del poliesportiu que es
pretén fer, i hi ha també la perma-
nent política respecte dels permi-
sos d'obres, els temes urbanística i
i_ permisivitat respecte d'al-

gunes iniciatives concretes, per no

citar més exemples.

Pirotècnic

ca i de l'obra i l'autor a través de
la semblança que en féu a la prime-
ra edició el recopilador Mn. Jaume
Vaguer. L'exposició de Gabriel Ja-
ner, com a bon coneixedor que es
del tema, fou molt interessant i
amb la seva parla senzilla posa a
l'abast de l'auditori la curiosa per-
sonalitat d'En Serrai.

En Miguel Pons explicà breument
el procés de revisió de l'obra i suc-
cessivament Josep Grimait i el Bat-
le Cosme Oliver, agraïren les
boracions que havien fet possible
l'edició de l'obra.

Un concert de violi i piano a chi .
rec de Carlos Sanguino i Miguel
Estelrich, que interpretaren peces
de Mozart, Falla i Grieg, arrodoní
aquesta vetllada grata en extrem.

La reedició de les todolades» d'En Serra!
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral: 	 1.875
Semestral a fora: 2.025

SANTORAL

Diu. 2 St. Elpidi
Dill. 3 St. Gregori el Gran
Dim. 4 St. Moisès
Dim. 5 Sta. Obdúlia
Dij. 	 6 St. Petroni
Div. 7 St. Pàmfil
Dis. 8 Nat. Mare de Déu

LLUNA
Lluna plena dia 5

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

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

Palma - Felanitx des de la ca-
feteria Alcali: Dies feiners, a
les 12,30 i 19 h. Diumenges
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 8-311 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 iurnenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

Jaume Rotger
Cat. Ticoulat
Cat. Ticoulat
Francesc Pifia
Gayà-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger

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

580448-581144
tunbultmcles

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

Autocares GRIMALT
AVISO

Debido al desvio del tráfico de la calle
Convento, las paradas de la línea de Fe-
lanitx-S`Horta - Colonge-Cala d'Or, serán
en Can Moix i Vía Argentina frente cafe-
teria Llevant.

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

Opel Corsa 1.0
Opel Corsa TR 1.2
Opel Kadett 1.8 GT
Opel Corsa 1.0
Opel Corsa 1.0
Opel Kadett GSi
Opel Corsa 1.0
Peugeot. 205
Alfa Romeo
Citroen Furg.
Ford Fiesta R
Fiat Uno
Seat Ibiza D
Citroen BX
Opel Corsa descapotables
Citroen antiguos

Compruébelo.	1

PM-AM
PM-AH
PM-AZ
PM-AJ
PM-AB
PM-AJ
PM-AT
PM-AD
PM-AS
PM-T
PM-AD
PM-AH
PM-AF
PM-AB

julià AUTOMOVILES
Passeig Ramon Llull, 12
Carrer de Campos, 51 - Tel. 581521
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Antoni Peña...Ajuntament
de Felanitx

En este momento se está reali-
zando la revisión del catastro de
urbana de Felanitx por parte de la
empresa CARTOYCA, S.A.

A los efectos de evitar cualquier
tipo de error en la actualización de
los datos del propietario, rogamos
se presenten en las oficinas munici-
pales sitas en C./ Constitució núm.
1 de Felanitx aportando los docu-
mentos que proceden:

— recibo de contribución
— escritura división horizontal
— Nombre y D.N.I. del/de los

propietarios
— Otros.

HORARIO: Lunes de 10'00 h. a
14'00 h. y 16'00 h. a 19'00 h.

Agradeciendo la colaboración.
El Alcalde,

Cosme Oliver Monserrat

(Ve de la pag. 3)
Benjamí masculí: I. Tolo Obrador

(C.A. Migjorn). 2. Joan Bennasser
(Sant Alfons). 3. Jose Garcia (Sant
Alfons). ler. local (4) Andreu Vi-
cens (Joan Cap6).

Alevi fenteni: 1. Margalida Oliver
(San Cayetano). 2. Antonia Campi-
llo (Olimpo Inca). 3. Isabel Collado
(Joan Capó). 1.a local (5) Pilar Pe-
rales (Joan Capti).

Alevi tnasculi: 1. Miguel Mesquida
(Fidípides). 2. Jose Sampietro (Co-
Iõrry'a Pollença). 3. Juan Pedro Gai-
cias (Olimpo(Olimpo Inca). ler. local (4)
Lorenç Páramo (Joan Capó).

Infantil femeni: 1. Joana M.a Bar-
celó (C.A. Migjorn). 2 Loli Gómez
(Sant Alfons). 3. Joana Aina Alorda
(Ficlípides). 1.3 local (7) M.a Anto-
nia Cañas (Sant Alfons).

Infantil niasculi: 1. Esteva Barce-
ló (Colbnya Pollença). 2. Joan Quin-
tana (Selecció Llucmajor). 3. Jaume

I3ardn (C.A. Migjorn). ler. local (4)
Antonio Duarte (Sant Alfons).

Juvenil masettli: 1. Antoni Mesqui-
da (Ficlípides). 2. Joan Barceló (Co-
lonya Pollença). 3. Guillem Feme-
nias (La Salle Manacor). ler. local
(4) Cesar Sanchez (Joan Capó).

Veterans: 1. Emilio de la Camara
(Ficlípides). 2. Joan Pascual (Fidípi-
des). 3. Marcelino Rivas (RAI 77 -
Logroño). ler. local (4) Paco Para-
mo (Joan Capó).

Absoluta fentenina: 1. Mat -ia A.
Crucera (Colõnya Pollença). 2. Ana
Isabel Balbas (- Fidípides). 3. Mari-
bel Oliver (Selecció Llucmajor).

&nior masettli: 1. Antonio Peña
(ColOnya Pollença) 28'42". 2. Antoni
Riera (Fidípides) 30'33". 3. Llorenç
Femenias (La Salle Manacor) 31'-
18". ler. 71/72 (4) Miguel Serra
(Colbnya Pollença) 31'53". ler. 69/
70 (10) Lluís Sansó (Opel Felanitx)
32'12".

Seniors' locals: 1. Francisco Alga-
ba (7) (Opel Felanitx) 32'03". 2.
Mateu Obrador (8) (Joan Capó)
32'08". 3. Sebastià Oliver (12) (Joan
Capó) 32'30".

Altres clasificacions: (9 general)
Miguel Nadal (Opel Felanitx) 32'-
10". (14) Sebastià Adrover (Opel
Felanitx) 32'57". (18) Juan A. Cano
(Opel Felanitx) 34'42".

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
—Yamaha 750 E — PM-Y
—Yamaha XS-400 — PM-AH
—Guzzi 850
— Sanglas 400 E
—Variant Sport
— Vespinos
—Honda PX R
— Velomotores varias marcas

EXPOSICION Y VENTA

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

Y MOTOS

RT(1 cppom
CASAS PAREADAS -DIFECTAMENTE DEL
CONSTRUCTOR
1.000.000PTAS. ENTRADA Y RESTO EN
COMODOS PLAZOS

3DORMITORIOSDOBIES2BAÑOS+ASEO,
SALON/a)MEDOR,COCLNA,DESPENSA,
COLADURIA, TERRAZAS, JARDINES Y PISCINA.
-TODO EN 1 CALIDADES-

INFORMES TEL:82 43 45 Y 20 10 61

SE LEEN LAS CARTAS
DEL TAROT

Informes: Tel. 657082

De lunes a viernes

de 11 mañana a 3 tarde.
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Un any m(3 ..; les testes començaren
amb la prova atletica que com sem-
pre enregistra gran presencia de jo-
ves atletes felanitxers, encara que,
a la majoria de casos, estan en
baixa forma, tot el contrari dels que
venen d'altres indrets.

La prova de marxa atbetica consti-
tui un pròleg magnifie perquè reuni
a la majoria d'atletes de nivell de
Balears, entre ells Sigrid Leinpinsel
(campiona d'Europa de veteranes),
Arnau Fontanet (un dels millors jú-
niors espanyols) - i els felanitxers
Llàtzer Sanchez (campió de Balears
júnior de marxa en ruta), Maria Ji-
menez (campiona de Balears infan-
til), Miguel Nadal (campió de Ba-
lears cadet) i els germans Joan i
Antoni Nicolau (campions de Ma-
llorca benjamí i alevi, respectiva-
ment).

A la prova absoluta, l'actual sub-
campió d'Espanya de 10.000 de la
categoria «promesa», Antoni
de manera brillantissima va inscriu-
re el seu nom com a guanyador de
la «Sant Agustí» per 8.3 vegada. El
temps invertit pel felanitxer va ser
exactement el mateix que l'any pas-
sat, però en aquesta ocasió supera
en quasi dos minuts el segon classi-
ficat. A destacar la bona actuació
dels atletes manacorins que ocupa-
ren els Hoes segon, tercer i quart.

CLASSIFICACIONS
MARXA ATLtTICA

Guanyadores femenines: Benjann.
Ana Maria Sanchez (Joan Capri).
Alevins. Lou i Martinez (Colènya Po-

Infantils. Maria Jimenez
(Joan Capo). Seniors. Sigrid Lein-
pinsel (Colõnya Pollença).

Guanvadors masculins: Benjami.
Joan Nicolau (Joan Capó). Alevi.
Antoni Nicolau (Joan Capó). Cadet.
Miguel Nadal (Joan Capó). Júnior
(i guanyador absolut): Arnau Fon-
tanet (CoEmya Pollença). 2." júnior
i segon absolut: Llàtzer Sanchez
(Joan Capó). Sènior. Antonio Joan
(Fidipides). Veterà. Pasqual Marti-
nez (Inca).
CURSA-

Mini ferneni: 1. Maria Femcnias
(La Salle Manacor). 2. Mari C. Gue-
rrero (Sant Alfons). 3. Marian Cam-
pillo (Olimpo Inca). 1.a local (7)
Irene Gómez (Joan Capó).

Mini masculí: 1. Joan Binimelis
(La Salle Manacor). 2. Santiago Sie-
rra (Joan Capó). 3. Paquito Marti-
nez (Colõnya Pollença). ler. local
(5) Manuel Sierra (Joan Capó).

Benjamí femení: 1. Antònia Gar-
cias (C.A. Migjorn). 2. Silvia León
(Fidipides). 3. Maria A. Soler (Joan
Capó). 1.» local (4) Maria del Mar
Vadell (Joan Capó).

(Passa a 10 pàg.

Diumenge passat, dia 26 de mati,
enmig d'una gran expectaciú, ja
que cl públic cobri pràcticament
ls poc més de quatre quilórnetres

d'itinerari, es va disputar la X Pu-
jada al puig de Sant Salvador, pro-
va puntuable pel Campionat
Balears de Muntanya 1990.

PEDRO PAYERAS, pilot que pet --
tin-1y a l'escuderia RED RENAULT
MALLORCA, amb un RENAULT 5
GT turbo, es va imposar a tots els
seus adversaris, on figuraven mar-
ques com Ford Sierra Cosword,
Lancia Delta Integrale 16 v., Fiat
Uno turbo In., - Peugeot 205, etc.,
amb un temps de 3:39.03 i un pro-
mig de 65'563 Kms. h.

Hem de destacar i donar l'enho-
rabona a requip de mecanics
RENAULT FELANITX, que treba-
llaren tot el capvespre abans per
tal de deixar el cotxe a punt, ja que
el dia anterior, a l'entrenament sor-
ti de la calçada i sofri desperfectes
a la planxa del xassis i a part del
motor.

ALBA, SEGON.

El segon classificat, Onofre Alba,
va fer un temps de 3.41.92 situant-
se per davall de Pedro Payeras, ja
que va córrer a una mitja de 65705
Km/h. La tercera posició fou per
Jaume Cerda, amb la qual cosa el
títol per equips fou per a l'Escude-
ria DRACH. Jaume Cerda, amb un
R5 GT entra a poques centessimes
d'Onofre Alba.

Pel cote la al Carnpionat de Pro-
mock), la Iluita se centri entre els
dos Peugeot 205 Rally de Joan N.
Mateu i Joan A. Rotger, aconse-
guint la victória el primer amb una
diferencia d'un segon i set dècimes.

CLASSIFICACIO DEL
CAMPIONAT DE BALEARS

DE MUNTANYA

I. PEDRO PAYERAS (Renault
5 GT -furbo) Red Renault Felanit.
3.39.039.

2. ONOFRE ALBA (Lancia D
Int. 16 v.) Escudería Drach. 3.41.
902.

3. JAUME CERDA (Renault 5
GT Turbo) Escuderia Drach. 3.41.
974.

4. Julian Gómez (Renault 5 GT
Turbo) Esc. Son Sardina. 3.43.633.

5. Bartomeu Vallespir (Peugeot
205 Rallye). 3.43.81.

6. Antoni Roca . (Sierra Cos-
worth). 3.44.75.

7. Jose M... Ortega (Fiat Uno
Turbo). 3.44.80.

CAMPIONAT DE BALEARS
DE PROMOCIÓ

1. Joan N. Mateu (Peugeot 205
Rallye) Esc. Drach. 4.06.885.

2. Joan A. Rotger (Peugeot 205
Rallye) Esc. Drach. 4.08.585.

M. Talavante

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

ATLETISME

A la cursa popu!ar -Sant A gusti 90»

ANTON! PEÑA, SENSE RIVALS
Participacid de 250 atletes

AUTOMOVILISME

Pedro Payeras, guanyador de la X Pujada
a Sant Salvador

/MI

hiperrwelanitx
Comunica al público que se halla a su disposición
el servicio de

AUTOLAV ADO
De 9'30 a 20'30 h.

MERCERIA
el horario de nuestra sección de MERCERIA es de
9'30 a 13'30 y de 16'30 a 21'30

F	 felicita a todos los felanigenses con motivo de lastaper pelanitx„„, d4ia Fiesta de San Agustin.



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

Servicio oficial Motor Felanitx, C.B.
Alonso Rodriguez, 5 Tel. 580331 
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Els al.lots de Can Maixura seran
translladats a un altre Hoc

Davam la insistência dels veinats
de Son Prohens en el sentit de que
se'n duguin el centre de rehabilita-
ció de menors installat fa uns me-
sos a les cases de Can Maixura, el
batle de Felanitx ens ha informat dc
que la Conselleria Adjunta a la Pre-
sidència ha pres la determinació de
cercar un altre hoc per a establir-hi
aquest centre i ha pensat destinar
Can Maixura per a colònia de va-
cances.

Aixi clones dins el termini de dos
mesos, Can Maixura deixara d'exer-
cir la funció per a la qual havia es-
tat creat.

Actualment els allots de Can Mai-
xura passen unes setmanes a l'illa
de Menorca i al seu retorn s'hauran
de traslladar al nou estatge que els
proporcioni el Govern Balear.

Amb aquest trasllat s'haurà clos
una qüestió que, a semblança de la
que es suscita fa alguns anys al Car-
ritx6, s'haurà resolta tancant la por
ta a un programa de recuperació
d'uns marginats.

Sense voler-ne extreure cap casta
de conclusions de caire ètic --que,
naturalment se'n poden treure— ens
limitam a constatar el fet objetiva-
ment.

Desviació del tràfic del carrer del
Convent

Divendres passat a vespre,' amb
l'assistència de les autoritats locals,
fou inaugurada la nova via que a
traves d'un nou carrer parallel al
C. Estrella i pels carrers Verge de
St. Salvador i prolongació de
Sta. Ca ta li na Tomas, desvia el
trafic —sobre tot el de vehicles pe-

sats— del carrer del Convent cap a
Manacor i Portocolom.

Benhaja aquesta reforma que tot
i que no es una solució definitiva
s'ha duit a terme després de mes
deu anys d figurar al programa
electoral dels partits que han gover-
nat.

Peregrinació a Lluc de la part
forana

Aquesta peregrinació esta previs-
ta pel diumenge dia 9 de setembre i
hi poden participar de dues mane-
res diferents.

D'una banda, un grup partira a
peu de Felanitx el dissabte a les 9
del vespre i devers les 330 o 4 de
la matinada s'ajuntaran amb els que
començaran la caminada des d'Inca.

Per als que vulguin anar a Inca
en autocar l'Ajuntament facilitara
aquest transport gratuïtament.

No cal dir que totes les persones
que vulguin participar en aquesta
peregrinació hi són convidats. Po-
den demanar informació i inscrip-
cions als tels. 580589 i 580929.

Casa de Extremadura en Felanitx
En relación con unas desafortu-

nadas declaraciones del Alcalde de
Orellana D. Antonio Cabanillas y a
raiz de unos panfletos repartidos el
28 de de este mes, la Junta que
preside Felipe Martin no se hace
responsable ya que no se ajustan a
Ia idea nuestra que es la UNION de
los pueblos Extremeños y Mallor-
quines. En la próxima edición se
explicará con más destalles esta
cuestión.

8 de septiembre, DIA DE EXTRE-
MADURA.

Pluviometria
Diumengc dia 26, a les primeres

hores cie la tarcla, es va registrar
lam prec1pitaci6 de desigual inten-
•,itat. A Felanitx població se reco-
iliren 4?_ litres per metre quadrat.

Dilluns es prociuí tambe una lieu
pluja de 0,5 litres.

Llar de la Tercera Eclat • Inserso
VETLLADA AL CASINO.—Diven-

dres dia 14 de setembre. Actuació
del Ballet Rus. Inscripcions de dia
3 a dia 10. Preu 1000 ptes. Sortida,
a les 1830 de Portocolom i a les 19
de Felanitx.

Fe d'errades
A la nota que publicarem a agues-

ta mateixa secció la setmana passa-
(Ia sobre un premi obtingut per una
felanitxera en el concurs de TVE
«Banesto con Aventura 92, rumbo al
mundo Maya» varem errar l'hora
d'emissió del programa, ja que
aquest s'emet de 10'45 a 11'45 i no
a l'hora que indicàvem a l'esmenta-
da nota.

vida social
NAIXEMENT

Els esposos Antoni Vicens Massot
i M. Antònia Obrador Prohens, han
vista augmentada la seva llar amb
el naixement del seu tercer fill, un
nin que en el baptisme rebrà el nom

de Joan.
Felicitain cis venturosos pares.

PRlMFI CONIUNIO
1)itimenge passal, a la parrOtittia

de Sant va retire per prime-
ra \ - egada I.Ettearistia, li nina Silvia
Reverie Mo ragues.

Ii en \ iain la nostra Ines cordial
felicitació (pie feint
setts pares.

BODES DE PLATA
MATRIMONIALS

Aquest hivern passat els nostres
paisans residents a Barcelona, Llo-
renç Sureda Moner i Joanaina Rigo
Reus, celebraren les noces de plata
matrimonials.

Ara, arran de les seves habituals
vacances a Portocolom, volgueren
compartir la joia de l'aniversari
amb els seus amics i en el seu do-
micili de Felanitx els reuniren al
seu entorn en una senzilla celebra-
ció.

Aprofitam l'avinentesa per fer-los
present la nostra felicitació. Que
per molts d'anys.

Secció Religiosa
ESGLËSIA DE ST. AGUSTI

MARE DE DÉU DE LA CORRETJA

Diumenge, dia 2 de setembre.— A
les 11 del mati. Missa per les con-
frares i devots.

A les 7 del capvespre, solemne
Missa amb sermó.

informació 

Anàlisis Cliniques
Joana Garcias Grimait

FARMACEUTICA ANALISTA

Carrer de la Mar, 11 - FELANITX

Tel. (Fax) 581614

Anàlisis:
GENERAL DE SANG I ORINA

MOSTRES MICROBIOLOGIQUES

POTABILITAT D'AIGCES

CONTROL DE MANIPULADORS
D'ALIMENTS, ETC.

Fundat per
Climent Garau

i ArbonaVERBENES FELANITX 90
Divendres 31 d'agost a les 23 bores.
Al Pare 	 Sa Torre, Verbena, amb l'actuació de

Duo Dinámico - Karina
Mary Santpere
Josep Guardiola - Sabor Latino

Dissabte 1 de setembre a les 2210 hores.
A la Casa Municipal de Cultura, ,.oncert de piano a carrec de

Suzanne Bradbury
A les 23 bores.

FOB D
ORION	 Y	 ESCORT

Al l'arr Nlimicipal Sa 'l'orre, Verbena, amb l'actuació de

Modestia aparte - La Granja - Susie Q.
Wonkat Palma - Dirección prohibida

Diumenge 2 de setembre a les 22 hores.
Al Pare Municipal Sa Torre, nEcrrm, carrec de

Pi de La Serra
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Bodas, Banquetes, Comuniones y
fiestas en general

Obierto todos los días
Para reservas Ilamar a los

Tels. S37031 y 658033

Mutualidad La Protectora - Felanitx
Se convoca asamblea general extraordinaria para el dia 16 de

septiembre, a las 15 h. en primera convocatoria y a las 1530 en
segunda, en el local social C/. Mar, 7, con el siguiente orden del
día:

Informe del balance.
Informe de la situacian actual de la Mutualidad.
Aprobacian de estatutos y cuotas.
Renovación de la Junta.

FELANITX

Tombats a la molsa

Da3dejuni escola
A punt de començar el nou curs, m'ai2raciaria fcr unes reflexions so-

t-wk.' el rendiment dels nins i nines en edat escolar.
Mattes de vegades el rendiment escolar cie les nines i dels nins, so-

bretot a Prc-escolar i EGB, ve determinat, en les primcres hores de la
jornada, per un insuficient desdejuni. És current aixP pot afirmar-se
des (run punt de vista estadístic— eure nins i nines a l'escola, que, a
les nou i mitja ciel iììati ja fan aspecte de cansais, tot i que han dormit
prou hores, i amb cara de no prestar massa atenció a les explicacions, el
treball, eis exercicis o les activitats que en aquell moment es fan o es
propasen. De vegades fins i tot apareix una molesta migranya que una
estona més tard, quan sona l'hora del temps d'esplai, desapareix després
d'haver menjat una mica.

Tota aquesta simptomatologia es redueix, en la majoria de casos i a
no ser que existeixi una patologia determinada, a una simple manca d'e-
nergia suficient per fer front a l'activitat escolar. L'origen d'aquesta man-
ca d'energia la trobam, es clar, en un desdejuni insuficient.

La soluciú a aquest problema es ben sezilla: fer un desdejuni tan
complet abundás i equilibrat com sigui possible, aspectes aquests que
san absents en gran part dels desdejunis en general i dels escolars en
particular. Hem de tenir present que un estudiant d'EGB, posem per cas,
te una activitat escolar bastant intensa, sobretot durant el matí i, en con-
cret, durant les primeres hores. En moltes ocasions el desdejuni d'aquest
hipotètic estudiant es redueix a un tassel de Ilet i a un parell de galetes,
aliments del tot insuficients (per a la seva edat i l'activitat que desenvo-
lupa) fins l'hora del berenar (si berena) o ciel dinar (a migdia). Pensem
que, sense comptar les clues galetes i el tassa de Het del desdejuni, i
qualque pastisset industrial que es mengi a mitjan mati, aquest nin o
nina d'EGB ha passat mes de dotze !lures quasi sense aliment entre les
clues rnenjades fortes del dia: el sopar del dia anterior i el dinar del ma-
teix dia. No es estranv, per tant, que estigui cansat i fluix de forces.

La casa de productes alimentaris «Nestl é » edita, fa devers un any,
un llibret divulgatiu sabre quin ha de ser el desdejuni ideal per a cada
persona, segons l'edat i l'activitat que realitza. Era un Ilibret interessant
i recomanable que potser encara pot aconseguir-se demanant-lo a la casa
comercial (era de disiribucia gratuita). En qualsevol circumstancia, els
serveis de salut corresponents poden informar —en aquest cas als pares
amb fills en edat escolar— sobre la dieta alimentaria que conve a cada
nin o nina quan desdejuna, per tal de repartir mes racionalment l'ali-
mcntacia diaria i facilitar l'activitat escolar ciels seus fills.

Bon començament de curs a totes i a tots!
Antorri Roca

Programa Oficial de les Futes de St. Agusti 1990
DISSABTE, DIA 1 DE SETEMBRE

A les 17 h. Carrera ciclista. Organitza, Club Ciclista Felanitx i patro-
cina, Ajuntament de Felanitx.

A les 18 h. Al Bar S'Abcuracior, VI Torneig «MIQUEL ESTELRICFI»
d'Escacs. Mocialitat, particles de cinc minuts.

A les 21,30 h. Al mateix local, entrega de trofeus del XVII Torneig
«CIUTAT DE FELANITX» i ciel VI Torncig «MIQUEL ESTELRICH»
d'Escacs.

A les 22,30 h. A la Casa Municipal de Cultura, concert de piano a
carrec de SUZANNE BRADBURY.

A les 23,00 h. Al Pare Municipal de Sa Torre, Quinta Verbena, amb
l'actuació de: MODESTIA APARTE, LA GRANJA, SUSIE Q., WONKAI
PALMA, PRIMER TERCIO.

D1UMENGE, DIA 2 DE SETEMBRE

A les 18 h. Al solar situat darrera el Pare Municipal: Campionat de
Mallorca de tir . de fona, amb el patrocini del Conseil Insular de Ma-
llorca i l'Ajuntament de Felanitx.

A les 22 h. Al Parc Municipal de Sa Torre, -Recital a càrrec de PI
DE LA SERRA, organitzat pel Centre Cultural.

S'OFEREIX JOVE DE 24 ANYS ;

voldria canviar de feina. Carnet 

D •	 . 	 •
conduir B-1.
Informació, Tel. 824818
(a partir de 7'30 tar(la)

SE NECESITA JOVEN para sec-
citin Autolavaclo. 	 CALABRUIX
Informes, Tels. 5S3131 Y 581766 Neu en forma granular, amb certes
(de 7 a 8 tarde). 	 propietats magiques.

CALBOT
Domicili familiar on es fan vota-
cions periòdicament.

CALCEDONIA
País caracteritzat per la fabricació
de calces de dana.
FALANGE
Os de mans,,j peus, pen') d'extrema
dreta.

FARMACOPEA
Farmacia on sol anar-se a prendre
copes.

Restaurante CESAR
PORTO-COLOM

Banquetes, bodas, comuniones,
aniversarios, etc.

Especialidad en Carnes a la brasa
Les comunicamos nuestro nuevo n.° de Teléfono: 825302

(no figura en la guía).
■••■■•■■

Clínica de Ortodoncia
(Prevención y corrección de malposiciones dentarias)

Dr. Bassam Alfred Shuhaibar
DOCTOR EN ODONTOLOGIA

POSTGRADUADO EN OBTODONCIA - COL. N" 318

Horario: Lunes a viernes, de 16'30 a 20'30
Previa cita.
C. Miguel Bordoy, 22 	 Tel. 582623 	 FELANITX

woonan
Foll EA

SE VENDE PISO en Porto-Colom.
Nlagnilicas•vistas.

In formes, Tels. 575163 o 299361.

SE TRASPASA
LOCAL COMERCIAL

en Felanitx,
C/. de Sa Plaça, 1.

Zona céntrica
Informes, Tel. 583093



Vehículos de ocasión

FIAT UNO 45 S 5P
FIAT UNO 70 SL 5 P
VOLKSWAGEN POLO COUPE 1.3
FIAT UNO 45 S 3P
FIAT UNO TURBO i.e
LANCIA DELTA 1.6 i.e
FORD ESCORT 1.6 DIESEL
SEAT RITMO 75
SEAT RONDA CLX DIESEL

PM-AH
PM-LI
PM-AU
PM-AW
PM-AS
PM-AL
PM-AD
PM-P
PM-AB

(SABADOS MAÑANAS, ABIERTO)

Concesionario Oficial

AUTOS MARTORELL,S.A.
GME

Carrer del Socors,6. Tel. 5813 48. Felanitx.

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

Paella para llevarse y comidas
de encargo.
Sábados y domingos MENU ESPECIAL

Caldera de marisco y Arroz Brut
(a escoger)

	J ¡Compruébelo! r	

giall.1.111.11111.111111:

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 cómodas
plazas con espacio para el equipaje.

• 1 ado de garantia y el servicio gratuito GME Assistance

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

• 1 .
juna, AUTOMOVILES

FELANITX
Concesionarios Oficiales Opel

GENERAL MOTORS
Mejores por experiencia

Capacidad
en toda
Ia gama.

Carrer de Campos. 51 • Tel. 581521

LA CERAMICA
C. Bellpuig, 56

OFRECE DURANTE AGOSTO
Y SEPTIEMBRE

Estufas, chimeneas y cerámica decorativa

con el 20 0/ 0 de descuento

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Comenzaron las fiestas y la
verdad la cosa —en conjunto— ha
resultado bastante floji 11 a. Las
VERBENAS, pese al buen tiempo
con que gozaron las dqs primeras,
han sido algo penosas, la -afluencia
de público ha bajado alas mínimas
cotas. Habra que tomars medidas ur-
gentes con vistas del próximo año.
Espectáculos Vicens no está a la al-

tura de programar los festejos más
populares de las islas; de seguir por
2stos derroteros, no van a tardar en
perder su hegernonía, si no la han
perdido ya.

• El martes día de cierre de
csta edición, la cosa se animaba
merced al «salto a la palestra»
la PENYA «EL COSO». De riguroso
luto, claro. Sin «toros» que se le va
a hacer. Por cierto fue muy comen-
tado el «paseíllo» que les hicieron
a los mandatarios del Ajuntament
nostre davant «Sa Recreativa».

¡Cofia marinera!
• Y a continuación algunos

PROYECTILES mezclados con al-
gunas noticias breves. Intentare ha-
cerlo lo mejor posible tratando de
imitar el estilo de los Jordi Gavi-
na's, ya que estos se encuentran in-
dispuestos, suponemos que de has-
tío.
— Nos gustó el «PREGO DE

FESTES» del nostre amic MIQUEL
JULIA MAIMO. Lo sencillo y breve
es siempre de agradecer.

— La magnífica ENTREVISTA
a Miguel Barceló en el «DIARIO
DE MALLORCA» en t casa/estu-
dio en Cap Farrutx. Nos entcramos
de su gran amistad con CARMEN
ROMERO y de quc su arte busca
inspiración en los ternas taurinos.

— La jugada que les hizo a
los «INTERMINABLES» PACO VI-
CENS. ¡Mala milk!

— Que el joven grupo felanitxer
«BLACK CAtS» suene la mar de
bien, nos sorprendió gratamente.
Se les vislumbra un gran futuro,
sino al tiempo.

— Que mucha gente quiera ser
«devorada una y otra vez» da una
idea de la realidad cii que vivimos.

- Que el inefable LALO RO-
DRIGUEZ prepare su próximo dis-
CO 011ie ro esca rba r tu ellerpo» y
nos vaya a obligar a buscar tapo-
nes para los oídos con urgencia.

— Dos buenos amigos nuestros
van a ser padres otra vez por estas
fechas.

— La apuesta, todavía pendien-
te, que tienen BERNAT O. RICART
y TONI OBRADOR («Sal y Pimien-
ta»). ¿Subirá el amigo Bernat al ul-
traligero para filmar tomas de la
comarca con su prodigiosa cámara
de video? ¡Qui-lo-sá!

— Que muchas calles están in-
fectadas por la «caca» de los pe-
rros parece no llamar la atenmión
a nadie.

— La nula vigilancia de nues-
tras calles. Estos días hemos podi-
do ver exhibiciones y carreras de
:oches y motos sin que nadie ni si-
quiera Ics Ilame la atención.

• Dc nuevo se reunió el «EQUI-
PO—A—» en «CAS PATRÓ», el
pasado lunes, con tan solo tres
ausencias, clos de ellas justificadat:.
Al final rayos y truenos y una cor-
tina de lluvia que refrigeró el am-
biente. Presidió el acto el «Marquis
de la Rose» que por cierto estos úl-
timos días andaba algo agitado por
el ajetreo estival.

• Mañana doming° el C.D. FE-
LANITX intentará sacudirse el ne-
'il >,() clue te endosé el Andratx en

campo ch.' LA UNION, uno de los
equipos mas asequibles sobre el
papel.

• El conseller felanitxer AN-
DREU RIERA fue la «estrella» del
Ultimo «SOPAR A IBEROTEL» que
organizó la revista «PERLAS Y
CUEVAS», donde el personaje invi-
tado es sometido a varias entrevis-
tas que son publicadas en esta co-
nocida revista manacorina. Por allí
pasaron otros felanitxers como es
el caso de Maikel y Rafel Roig.

EL RESERVA

NECESITAMOS CAJERAS de 16 a
18 años.
Informes, Tels. 583131 y 581766
(de 7 a 8 tarde).



INMOBILIARIA L PONS
A. P. I. C. n.° 416

C. Torrent T - 23 Cala Murada - Tel. (971) 833116 FAX (971) 833043
A la hora de comprar o vender acuda a un profesional autorizado. Nosotros esta-

mos a su entera disposición y disponemos de una cartera de inmuebles en Felanitx,
Porto Colom, Cala Murada, Cala d'Or, Manacor, Costa de los Pinos, etc.

Solares, Chalets y apartamentos en la urbanización ',(LA FE» y «EL CORSO»
de Porto Colom.

Solares, Chalets y apartamentos en Cala Murada.

Chalets, apartamentos y locales comerciales en Cala d'Or.

Fincas desde 2 a 400 cuarteradas con o sin casas en la zona levante de Mallorca.

Para más información les esperamos en nuestra oficina «EUROMURADA»
en Cala Murada.

Deseando que pasen unas buenas fiestas de San Agustin.

FELANITX 	 7

Con la asistencia del Alcalde Cos-
me Oliver, junto al nuevo presiden-
le Rate! Barceló, que en los pro-
lengórnenos del encuentro hicieron
entrega de una placa conmemora-
tiva al aficionado Bernardo Benna-
sar, para prcmiar así su fidelidad
al Club, se inició la Liga y se dis-
putá el trofeo de Fiestas.

Aceptable entrada. El campo algo
duro, en casi perfectas condiciones
pese a la gran lluvia caída.

FELANITX: Matías Roig, Jaume
Roig, Sutler, Perelló, Fructuoso;
Sagrera, Oliver (Aznar), Nieo, Al-
fonso; Borrás (Artigues) y Agustin.

ANDRATX: Totó; Semi, Guti,
Basqui, Felix; Juanjo, Narciso, Javi,
Sergio .; Mesquida.

ARBITRO: Señor Duarte. Muy
bien. Mostró tarjetas amarillas a

Fax, Nico, Fructuoso, Sagrera, Oli-
ver, Basqui v Totó.

COMENTARIO: Clásico partido
de principio de temporada que
ademas de ser el primer encuentro
de Liga servía para disputar: el
Trofeo che Ferias y Fiestas de Sant
Agustí. Visto que el partido termi-
nó en tablas, se acordó otorgar el
máximo galardón al equipo visitan-
te, por haber puntuado aquí en Es
Torren tú.

El partido, como hemos dicho al
principio, fue de los clásicos a es-
tas alturas de temporada, en el que
ambos equipos demostraron una
total falta de rodaje. Así, se produ-
jeron muy pocas jugadas compro-
metidas para ambos equipos, aun-
que el Felanitx pudo haber ganado
el partido cuando un disparo de Al-

FUTBOLET
RESULTATS

GRUP
Old Stars, 4 - La Ribera, 2
Muebles Ses Salines, O -

Los Quemados, 1
Renault Felanitx, 4 - Puig Hugny, 4
S'Askot, 2 -

Auto Lav. Fel./C. Palmer, 8
Cons. Simarro Garcia, 8 -

Es Redès I, 5
GRUP ,<B»:
Ja som aquí, 1 -

Instalaciones Foncal,

fonso a bocajarro toe desviado per-
fectamente por el portero Tot& en
la mejor parada de toda la tarde.

En definitiva, un partido flojo en
el que hubo más voluntad que otra
cosa y en el que no hubo peligro
en ninguna de las dos porterías, lo
que en algunos momentos provocó
el aburrimiento del público asis-
tente al choque.

JUVENILES
FELANITX 0- BARRACAR

Partido jugado a gran ritmo con
muchas jugadas meritorias y que a
ratos rayó a gran altura.

Bar Can Blanco, 3 - Speed, 1
Caza Bollot's, 1 - Banca Marx, 11
The Paks, 4 - Kornot's, 6
Es Reck)s II, 1 - Tracers, 5

Resultats corresponents a la no-
v(_ na jornada de la I T iga d'estiu. No-
nies volem destacar la bona organit-
zació demostrada pc! Comite de
Futbolet dc Felanitx i recalcar el
bon partit, de maxima rivalitat, que
es disputa entre Renault Felanitx,
4 - Puig flugny, 4.

Alitteaciotts:
Renault Felanitx: F. Barceló, S.

Montserrat, S. Simarro, J. Campos,
N. Julia, A. Fiol, P. Mayoral, A. Cru-
cera.

Puig Hugny: P. Galmés, Fruti, J.
Oliver, B. Ferra, D. Cano, B. Rigo,
I. Muñiz, P. Torres.

Abitres: Sr. Kico Porras y Sr. J.
M.. Simarro. -

GOLS: 1-0. F. Mayoral. 2-0, F. Ma-
yoral. 2-1, B. Ferrà. 2-2, J. Muñiz.
2-3, J. Muñiz. 3-3, A. Crucera. 4-3,
F. Mayoral. 41, J. Muñiz.

M. «ESKILACHI»

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

FUTBOL

Comenzó la Liga disputándose el
«Trofeu Festes de Sant Agustí»

Felanitx, O - Andratx,

Pompas Fúnebres,.Felanitx, C.B.
Servicio permanente las 24 horas

C. Sa Llana, 15 - Tel. 580448 y in. Vuelta, 167 -Tel. 581144
FELANITX 	 k

C. Port de Palos, 23 - Tel. 824740 PORTO-COLOM

Electrónica MOREY
Reparaciones e instalaciones urgentes

—TELEVISORES 	 —AUTORRADIOS
—VIDEOS 	 —HI-FI
—ANTENAS 	 —LAVADORAS, etc.

C. Sol, 3 	 Tels. 583159 - 581580



Coin's a la Sala
UNA COMISSIO INFORMATIVA
DE PEL.LiCULA

Dia 22 hi va haver tina Comissi6
Informativa altament peclagOgica.
Un senyor del PP entrava i sortia i
un moment donat havia de votar i
va demanar explicacions de què
votava. El president li va dir que
votas o que callas i un membre del
PSOE va qualificar la seva actitud
de odictador». El president demana
al secretari si allô podia esscr un
insult, arronsant les espatlles el Se-
cretan, després el president expul-
sa al membre del PSOE, el qual
plicà que ell havia donut la seva °pi-
nk) de l'actitud del president i que
l'havien convocat a una reunió a la
qual pensava assistir i que hauria
de ser la força pública qui el tre-
gues de la reuni6. El president aban-
dona la reunió després de fer córrer
Ia cremallera de la seva inseparable
cartera descai. Al mateiX t2mps que
tanca la porta de la sala de reu-
nions, la torna a obrir apareguent
novament a la reunió tot just quan
els membres del PP acudien al seu
ajut o a veure si li passava res de
nou. El president es torna asseure,
obrí novament la cremallera de la
seva cartera i en tregué un gruix de
'papers mentre escometia de nou al
membre del PSOE amb la següent
frase inconclusa: «Si me promets...»
Les rialles contingudes de tots els
assistents a la pantomima ompliren
Ia sala. El president, alterat, incre-
pa al secretari per demattap.on era .
Ia força pública, contestant aquest
que ningú l'havia anada a cercar. El
president ordena la presencia de la
policia municipal que aparegué des-
prés de recordar els assistents a la
reunió el costum dels del PP d'in-
terrompre les votacions de les ple-
nàries. Arribada la força pública el
president ordena que es retire6 i
continua la reunió que, del seu con-
tingut es poden destacar les propos-
tes del president que anaven a to
amb l'acte del sainet descrit i que,
cosa mai vista, votaren a favor i
sense dir ni mu els membres del
PP. Els dictamens més brillants
són:

1.—Canviar el dictamen unanim
d'una comissió informativa a la
qual no hi assisti el president de la
comissió que hem descrit. El dicta-
men nou suposa deixar legalizar un
segon camp de golf fet sense cap
permis i poder-ho fer sense cap con-
dick"), tot això després de les con-
verses mantingudes pet • president
amb eis promotors que s'havien en-
terats de les condicions imposades
pel dictamen anterior.

2.—Dictaminar favorablement la
declaració d'interès social per a la
construcció d'un hotel de 4 estels a
foravila, ates que treu més un hotel
que cl cultiu d'ametllers. Aquest
dictamen va anar acompanyat de
l'explicació més clara que s'ha do-
nat mai dc què es aim') d'ointerès
social». Un membre del PP relacio-
nat darrerament and) una qfiestió de
plaques de cotxe explíca que per ells
l'interès social vol dir «interès po-
litic». Mai més ben dit.

3.—Proposar la protecció de S'Al-
gar i s'Arenal perquè no es puguin
fer ports esportius a aquests indrets
i en canvi a la resta del Port propo-
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Bodega de Felanitx, Sdad Coop. [dta.
AVISO

Por el presente se convoca ASAMBLEA GENERAL ORDINA-
RIA para el próximo domingo dia 2 de setiembre, en la CASA DE
CULTURA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE FELANITX, a las
10 horas en primera convocatoria y a las 10'30 horas en segunda
y bajo el siguiente ORDEN DEL DIA:

L—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión
ordinaria anterior.

2.—Vendimia 1990.
3.—Ruegos y preguntas.

El Consejo Rector

él más fuerte.
• Coches de todas las marcas.
• Hasta 1 ario de garantía,

en toda la Red Renault.
• Desde el 10% de entrada.
• Hasta 48 meses de pago.
• Sin letras.
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Comunicat
sar que es puguin fer els ports es-
port ¡us que es vulguin. Tot això
amb el vist i plau d'un membre del
PP conegut per la Vella pcy:Aica que
ens sorprengue ara fara un any i
que explica que les aigiies de Porto-
colom tio havien estades tan netes
mai, perquè abans hi tiraven butzcs
de gallines i plomes i ara no n'hi
tiren i que el let de la gent d'anar a
banyar-se a S'Algar ha estat una
qiiestió política.

13(., hem de dir que en aquest es-
crit no hi ha res cert. A aix6 homes
condrets que manegen un poble no
són capaços de fer-ho i ningú pot
creure els fets relatats i molt menys
Tio poclrieu imaginar com a real si
diguessim que, per posar un nom
imaginari al president de la comis-
sió li posassim el de Sr. Grimait. Al
cap i a la fi això no deixa de ser
una rondalla escrita el dia de Sant
Agustí a l'hora en que temps pas-
sats es feia la «corrida de toros».

J
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ÍUtI a la pressumpció d'innoc22ticia.
Per tant D. Cristófol BCTIFIàSar es
pi essumptament innocent. En tot
cas es el jutjat que ha de dir si es
culpable i quin grau de culpabilitat
te.

quant a les afirmacions apa-
regudes dainunt la prcinsa prete-
nint relacionar la dimissió amb vo-
tacions respecte al poliesportiu
hem de dir que no te res a veure

na cosa arnb l'altra.
Pel"ultinì , respecte a les cleclara-

',_iG'S del representant del PSOE
D. Pere Massuti, referents a que la
dimissió ha estat com a conseqüèn-
cia de les divisions internes del
Partit Popular, hem de dir que això
no es cert. I no tan sols noés cert,
sinó que el Sr. Bennasar te tot el
recolzament del Partit si es inno-
cent perquè essent innocent haura
demostrat el seu esperit de partit
presentast la seva dimissió per tal
de que no hi hagues el riles petit
dubte sobre possibles implicacions
amb els seus companys de partit.
I si és culpable, sigui quin sigui el
grau cle culpabilitat que pugui te-
nir, per la seva prestesa en dimitir,
haura demostrat que no vol mes-
clar la seva conducta particular
amb el partit.

President P.P. Felanitx,
Andreu Riera

SE VENDEN
CHALETS ADOSADOS

en Urbanización LA FE

— Con piscina
— Llaves en mano

Informes, Tels. 757710 y 289790

ASTROLOGIA
TEMAS ASTRALES

REVOLUCIONES SOLARES
(estudios anuales)

SINASTRIAS
(estudios de pareja)

TEL. 821734

SE NECESITA CARNICERO y
aprendiz de carnicero.
Informes, Tels. 583131 y 581766
(de 19 a 20 h.).

SE NECESITA COCINERO/A para
restaurante cocina mallorquina.
Informes, Tel. 646224. Daniel.

SE NEcEsrrA ApnENDIz U OPE
RARIO para sala de despiece i fa-
brica de embutidos.

APRENDIZ o DEPENDIENTA para
carnicería.
Inf.: la matters Agrupats.
Tel. 582009.

SE NT:NDE APARTANIENTO
EN Powro coLom. I." Lim,.
Inf.: Tel.83369. (niafianas).

SE TRASPASA BAR SNOOPY'S en
Ia calle I lospicio.
Inf.: Tel. 5815:-)5 o en el mismo.

Respecte a la dimissió dc D. Cris-
tòfol BennaLiar com a regidor de
l'Ajuntament de Felanitx volem fer
les scgilents puntualitzacions:

El Sr. Bennasar davant uns fets
determinats coneguts de tothom,
va prendre la determinació de di-
mitir del seu càrrec de regidor; la
qual cosa va fer voluntariament
després de les consultes que va
considerar oportunes.

El Partit Popular quan va tenir
coneixement de la decisiú que havia
pres D. Cristòfol Bennasar no va
posar cap impediment a la presen-
tació de la seva dimissió.

Això no vol dir que pressuposem
la culpabilitat de D. Cristòfol.
más, respectam el dret constitucio-




