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Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» - FELANITX

Les presentaclons de candidatums 	 durera ham s'ha formalitat ia
candidatura palCS pr les MunicipalsDilluns dia 15, en el Café del Mer-

cat, el Partit Socialista de les les
Balears-PSOE, presenta la seva can-
didatura a l'Ajuntament de Felanitx
als mitjans de comunicació. El cap
de llista Miguel Riera, el regidor Ga-
briel Roig i els membres de la candi-
datura Aina Catalina Urrea i Antoni
Nadal foren els que explicaren els
projectes del grup, que es concreta-
ren en els punts següents:

El PSIB-PSOE a Felanitx preten
eixemplar el seu marge de votants
amb una alternativa que consideren
capaç de fer front als problemes de
Felanitx d'una manera realista, mit-
jançant Un equip qualificat per dur
a tertne un programa que pot donar
resposta als temes que planteja, i
des de la situació que li atorguin les
urnes i, en el seu cas, des d'una opo-
sició moderada. El grup,-pel que fa
a la campanya electoral, presentarà
la seva ranrlichertúra -ai -.p.we-
ticarà una política oberta als mit-
jans de comunicació, dura a terme
colloquis o taules rodones sobre te-
mes concrets i s'acostarà als nuclis
de S'Horta, Cas Concos i Es Port.

Dijous dia 18, al restaurant Son
Colom, fou la coalició Partit Popu-
lar-Unió Mallorquina qui presenta la
seva candidatura municipal.

Amb la presencia del president

Divendres de la setmana passada,
el Centre Cultural de Felanitx, pre-
sentà el llibre de Cosme Aguiló « To

-ponímia de la Costa de Felanitx». El
catedràtic de la Universitat Balear
Climent Picornell fou qui donà a co-
nèixer el llibre i ressalta el prestigi
de l'autor dins aquest camp. En la
seva dissertació aludí el Sr. Picot.-
nell als estralls que ha fet dins el
camp, la toponímia imposada pel
desenvolupament turístic i la neces-
sitat urgent de recollir i fixar tots
aquest noms que s'esfumen a me-
sura que ens deixen les persones
d'edat que les conserven en llur me-
mória.

En Cosme Aguiló llegí tot seguit
un bell parlament en el que palesa
el seu fervor per aquesta tasca apas-
sionant de «retornar el nom de cada
lloc» i que l'ha portat a professar
una estimació profunda a tots els
indrets de la nostra contrada marí-
tima.

Aquest parlament hem cregut es-

Ca -fiellas i el parlamentari Andreu
Riera, el batle Cosme Oliver i tots
els regidors del grup, en el decurs
d'un sopar multitudinari, es donaren
a conèixer les persones que integren
Ia llista.

Cap a les postres Andreu Riera
obrí el torn de parlaments, expli-
cant la intencionalidad del partit en
la confecció de la llista, així com les
característiques d'aquesta. Els seus
integrants se situaren darrere la tau-
la presidencial. Cosme Oliver, es re-
ferí d'una forma global a la tasca
duita a terme pel consistori que ha
dirigit i expressa la satisfacció per
la confiança que li ha demostrat el
partit al posar-lo al cap de Ilista. Di-
gué que considerava que només hi
havia dues opcions series de cara a
les properes eleccions i que espera-
va que la població continuàs recol-
cant la seva. El President Cariellas

-runttralitza que només n'hi havia
una d'opció adequada al poble ba-
lear i que aquesta era la coalició PP-
UM, ja que considerava que no hi
havia un vertader sentiment socia-
lista .a les nostres illes. Al llarg de
la seva intervenció desaprova repe-
tidament la gestió del seu adversari
al Govern Balear, Paco Obrador i
ressalta i es vanagloria del bon ni-
yell socio-econòmic assolit per la so-
cietat balear.

caient fer-lo arribar als nostres lec-
tors i el reproduirem íntegrament,
en que sia fraccionat, a partir d'avui
mateix, en successives edicions.

El llibre, que consta de 105 pagi-
nes, porta un pròleg del Dr. Vicenç
M.a Rosselló i Verger i una serie de
capitols liminars enfocats a facili-
tar una millor comprensió del tema
dels topònims, així com a situar les
investigacions de l'autor i la meto-
dologia emprada. Diversos apèndix
completen l'obra, els dos primers
amplien conceptes sobre alguns to-
pònims i els quatre darrers, alfabè-
tics, faciliten l'analogia amb topò-
nims registrats a altres treballs
existents de caracter descriptiu i
cartogràfic.

Algunes fotografies en color i
blanc i negre completen aquesta
obra bàsica pel coneixement de la
nostra faixa costanera.

L'edició es feta a l'impremta Lb-
pis i l'acompanya un mapa toponí-
maic de la costa.

Dilluns dematí es va fer pública
la nova de que una altra candidatu-
ra venia a sumar-se a les tres que
fins ara havien pres cos a Felanitx,

- de cara a les properes eleccions mu-
nicipals. Es tracta de la del «Centro
Democrático y Social» (CDS) que li-
dera a nivell estatal el que fóra pre-
sident del primer govern de la de-
mocracia i de la UCD, Adolfo Sua-
rez.

Aquesta candidatura encapçalada
per Sebastià Lladó Llompart (Bo-
no) està integrada per les persones
següents:
1. Sebastià Lladó Llompart
2. Consuelo De Santiago Murillo
3. Jaume Caldentey Obrador
4. Jaume Vaguer Forteza
5. Luis Vicente Perez Solana
6. Rafel Alabance Can ), as
7. Antoni 	ter- Vi	 a
8. Antoni Riera Mayo!

A l'hora de redactar aquesta nota
—dimarts a vespre— la setmana de
música no ha fet més que comen-
çar. Diumenge l'auditóri Municipal
fou escenari de l'obertura, una vet-
Ilada que podríem qualificar de ca-
solana ja que les nostres Banda i
Coral foren protagonistes junta-
ment amb la Coral de Porreres.

S'inicia, molt adequadament, amb
una peça de Mozart («Marxa turca»),
a càrrec de la Banda dirigida per
Pasqual V. Martinez. Seguí la Banda
amb tres peces més —molt ben in-

Un any més la Llar de la Tercera
Edat, a través de la Comissió de
Cultura, exalta la figura del llibre
mitjançant uns actes de caire artís-
tic-literari, en els quals collaboraren
al costat de les de Felanitx, les al-
tres Associacions de la Tercera Edat
de la Comarca de migjorn, Alqueria
Blanca, Campos, Porreres, Santanyí
i Ses Salines.

La presentació del nou llibre de
Mn. Pere Xamena «Felanitx mot a
mot» fou el bessó d'aquesta festa
que se celebra a la Casa de Cultura
i que enceta el Cap de la Comissió
de Cultura Antoni Soler amb una

9. Antoni Ferriol Bennasar
10. Andreu Sutler Obrador
11. Miguel Soler Amer
12. Margalida Manresa Orfí
13. Gabriel Adrover Oliver
14. Miguel Rotger Barceló
15. Laureana Lozano Gonzalez
16. Antoni Artigues Fiol
17. Catalina Oliver Perelló
SUPLENTS:
1. Maria Massó Gonzalez
2. Rafel Gonzalez Repiso
3. Joana Nadal Palou
Sembla que la constitució d'a-

quest grup centrista es va dur a ter-
nie en no menys de quatre dies i la
seva inscripció es féu el dilluns dia
22, dia en que acabava el termini.

D'aquesta manera seran quatre
les opcions que es presenten a l'elec-
torat felanitxer, CDS, Coloms a la
Sala (CALS), PSIB-PSOE i Partit Po-
pular-Unió Mallorquina.

terpretades per cert— de J. Serrano,
G. Gerswin i Von Weber.

A la segona part Banda i Corals
—dirigides per Sebastià Melia i Jau-
me Estelrich— interpretaren peces
de Bach, Beethoven, Wagner (el
«Tannhauser» amb lletra del recor-
dat Mn. Rebassa) per acabar amb
l'apoteòsica «Finlandia» de Sibelius,
també versificada per Mn. Rebassa.

A un altra part d'aquest setmana-
ri trobareu el programa dels con-
certs que resten d'aquest cicle mu-
sical.

bella introducció. La Dra. Maria Bar-
celó i Crespí, Degana de la Facultat
de Filosofia i Lletres de la Univer-
sitat Balear tengué cura d'aquesta
presentació hi ho féu amb un parla-
ment magistral en el que reconegué
Ia laboriositat i merits de l'autor.
Succesivament parlaren el President
de la Llar Rafel Rosselló, Mn. Pere
Xamena, el director del Centre Cul-
tural Antoni Vicens, el Director Pro-
vincial d'Inserso Jaume Mas, el Bat-
le Cosme Oliver i el President del
Conseil Insular Joan Verger.

(Passa a la pág. 2)

Presentació del !fibre (cToponimie
Ia Costa de Felaiitx» de Cosme Aga('

La Setmana de Música

La Festa ð 	Ebrr de la Dar de la Tercera Eclat
Fou presentai e;I1e «Felanitx moi a mot»

de Mn. Pere Xamena
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PRELT DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral: 	 1.875
Semestral a fora: 2.325

SANTORAL

Diu. 28 St. Pere Chanel
Dill. 29 Sta. Catalina de Sena
Dim. 30 St. Pius V
Dim. 1 St. Josep Obrer
Dij. 	 2 St. Atanasi
Div. 3 St. Felip, ap.
Dis. 4 St. Porfiri

LLUNA

Lluna plena dia 28

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, 14 119 h

Palma - Felanitx des de l'esta-
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.

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

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7'30, 9'30, 1230, 14'45
i 1730 h. Diumenges, a les 730,
930, 13 i 18'15 h

Felanitx - Cala d'Or: A les 630
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.

Cala d'Or - Felatiltx:A les 1830
h., excepte dissabtes I diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN

Dissabte
D iumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

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

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

580448-581144
Ambulàncies

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

Mercería y Confecciones APOLONIA
(frente Colegio I. Joan Capó)

Liquidación por reforma

U. G. T. - 1. 0 DE MAYO

Par ei progreso social
La gran tiosta reivindicativa del 1» de Mayo convoca a todos

los trabajadores/as de este país a expresar en las calles sus as-
piraciones y demandas. Y es la mejor oportunidad para dar a
conocer a la sociedad qué piensa y que reivindica cl mundo del
trabajo.

— POR UN ORDEN INTERNACIONAL JUSTO
— POR EL PROGRESO SOCIAL EN NUESTRO PAIS
— POR EL CAMBIO EN LA ORIENTACION
— POR LA EUROPA DE LOS TRABAJADORES

LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES ES LA MEJOR GARANTIA
PARA AVANZAR.

SANTA LUCIA, SA. Cía de Seguros
Para el Departamento Comercial de la oficina de MANACOR

PRECISA JOVENES (ambos sexos)
OFRECE

— Carrera profesional en una organización en continua ex-
pansión.

— Posibilidades de promoción.
— Formación continuada a cargo de la empresa.
— Importantes ingresos de acuerdo con el trabajo aportado.
— Contrato mercantil.

BUSCA
— Personas mayores de 21 años, sin descartar otra edad.
— Con nivel cultural, afán de superación, ambición e ini-

ciativa.
— No es imprescindible tener experiencia.

INTERESADOS presentarse en C/. Peral, 7, Entlo. 3.- (junto Sa
Bassa) de 10 a 1. Atenderá Sr. Fernandez o Srta. Suau.

FELANITX

Al cel sia

La festa del Liibre...
(Ve de 1:a pagina 1)

Mn. Xamena fou nomenat soei
d'honor dc la Llar i el títol li fou
Murat ¡lei president Rafel Rosselló
durant l'acte.

Mentrestant quecla inaugurada la
«II Mostra de Pintura de Gent Ma-

- jot - del Migjorn Mallorquí» a la plan-
ta baixa cle la Casa de Cultura, mos-
tra que recoil prop d'un centenar
LI 'obres d 'una trentena d'afeccionats
i professionals pertanyents a aquest
collectiu, i que es un exponent de la
inquiet ut artística que els anima.
L'acte que comentam es cloguí; pre-
cisament amb l'entrega d'una cera-
mica-recorclança a cada un (leis par-
ticipants a la mostra.

Només unes paraules sobre el Ili-
bre. Té 272 pagines i recull per or-
dre alfabètic gairebé tots els noms
de Hoc, d'institucions i d'esdeveni-
ments relatius a la nostra població,
11inatges —amb algunes genealo-
gies— i personatges. Conté un plà-
nol de la població i un mapa del ter-
me amb els noms dels llogarets i
possessions. També nom-
brosos escuts de llinatges —dibui-
xats per Gabriel Bordoy— i, tot plc-
gat, en fa un instrument de consul-
ta per als estudiosos i un atractiu
objecte d'inters per a qualsevol
persona que es vulgui acostar encu-
riosida a la realitat del nostre po-
ble. L'edició, molt ben aconseguida,
s'ha fet als obradors de la impremta
Llopis de Felanitx.

Societat Agrària de
Transformació

El grup de pagesos felanit-
xers que el passat dia 21 d'A-
bril clecidiren constituir una
Societat Agrària de Transfor-
mació, conviden a - tots - eis
interessats a l'Assemblea cons-
tituent que tindrà lloc el pro-
per dia 5 de Maig a les 11 h.,
a la Casa de Cultura de Fela-
nitx, on podran formalitzar la
seva inscripció.

VENDO CHALETS ADOSADOS.
Urbanización La Fe, solar 219.
Porto-Colom. 3 dormitorios, pis-
cina.
Inf.: Tel. (93) 42519:i8 y 289790

VENDO SOLARES EN PORTO-CO-
LOM, vistas al mar. 2.500 m2, luz CLASES DE INGLES, especialmen-
y agua. Precio 1.800 ptas. m2. 	 te para niños y principiantes.
Informes, Tel. 711150. 	 Informes, Tel. 580262.

Salvador Covas Gelabert
va morir a Felanitx, el dia 20 &Anil de 1991, a l'edat de 83 anys,

havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apost6lica.

La seva esposa Francisca Binimelis; filles Antimia i Francisca; till politic Joan Ba1'ce16;
n6ts Catalina Assumpció, NI." Francisca, NI." Antónia i Antoni Valens; lillola Francisci, Nlestre; ger-
mans Francisca i Jose!): gentians politics Francisca Manresa, Isabel Vicens, Joan Binimelis i Fran-
cisca Vaguer; nebots, eosins i els :litres parents vos demanen q tie el tengueu present en les vostres
prega ries.

Casa mortuôria: C. Da meto, 9

c4 •
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ELECCIONS
Arriba de bell nou l'oportunitat de votar. Millor dit, la possibilitat de

votar, el poder votar. El poder del vot.
La democracia és cl sistema politic que ofereix periòdicament als ciu-

tadans esser elegibles i electors, per a carrecs legislatius, executius a nivell
estatal, autonòmic o municipal. És a dir, tot ciutadà/ana, en llistes elec.
torals, pot pi escutar-se per servir els altres ciutadans i pot elegir aquells
o aquclles que, pensa, serviran millor el poble. Un gran dret i deure. Un
magnifie poder ciel poble en democracia. I, tambe, una greu responsa-
bilitat.

La rutina, el desinterès, el desencant, la peresa poden tirar en orris
aquest exercici de sobirania popular. Recordem-ho: som sobirans perquè
podem ser elegits i podem votar els nostres representants. Les eleccions,
les urnes són la manera de mostrar la participació de tots en la sobirania.

' Quan no hi jrigain seriosanient perdem sobirania, debilitam els nostres
poders.

Les eleccions poden servir: per a modificar la correlació de forces
politiques en els Parlaments i els Ajuntaments; per evitar abusos j postures
dictatorials; per evitar actuar així: «Som majoria, farem all?) que volguem»,
«Som l'oposició, direm no a tot». Democracia no significa fer allò que un
vol; consisteix en fer ali 5 millor per a tothom i amb tothom.

Es tracta d'elegir persones i programes que garanteixin la llibertat,
els drets personals, una major justicia social (disminuint desigualtats,
marginacions, destrosses...), la participació, del poble en les deciss-ions' que
l'afecten (que són totes), com expressió d'autonomia i autogovern.

Votar vol dir també evitar (i no votar) el politic oportunista del poder,
de la butxaca i de la vanitat, el politic venal sense conviccions, l'aprofi-
tat, el cinic-que mira únicament els seus propis..interessos.

Votar vol dir seguir la pista als elegits. Les responsabilitats dels'elec-
tors no s'acaba en la papereta. No deixar-los tranquils. Reconeixer el seu
treball, que no es sempre un camí de roses. Urgir el compliment de pro-
meses. Subjectar-los als tribunals que sigui necessari i —si cal— urgir
dimissions.

Votar es dir el que volem, qui volem, com ho volem per aquests anys
vinents. Importantissim

Bartorneu Bennassar

MOZANY
PER CONEIXER MOZART (II)

Ara seria el moment d'escoltar alguna d'aquestes obres mestres del
teatre musica de tots els temps, «Don Giovanni» o «Cosi fan tutto» o «La
Flauta magica» o...

Algunes 	 seran motiu de comentari posterior en aquestes planes.
Permeteume, perú, que us recomani una obra vocal curta. Es tracta

d'un lied (una early")) sobre text de Goethe i titulat originàriament «Das
Veilchen». Una delícia estrenada a Viena el 8 de Juny de 1785 i que porta
el número dc cataleg K. 476. (Goethe fou gran admirador de Mozart: fins
i tot arriba a escriure una obra de tcatre arnb cis personatges de «La
Flauta magica» i que vendria a ser una continuació del libreto de l'òpera
de. Però curiosament al cataleg de les obres del compositor nomes ens
surt aquesta obreta amb text del poeta).

Què es això ciel número de catàleg K. 426? Dories vol cur que l'obra
en qüestió porta aquest número al catàleg de les obres de Mozart publi-
cat per Ludwig von K6chel l'any 1862. D'aquí aquesta «K» que prececleix
el número.

K6chel decidí ordenar el material rnozartia cle forma cronològica, a
diferencia d'altres catàlegs com el cle BACH (conegut com el BWV) que
temàtic. D'aquesta manera coneguent els números de dues obres de Mozart
podem saber quina d'elles fou escrita abans. Així podem assegurar per
exemple que escriví primer la Simfonia número 33 que la caneó esmen-
tada més amunt, ja que els números de catàleg són respectivament K. 319
i K. 426.

Aprofit per presentar el volum «Mozart» ci'Stanley Sadie. Un dels pues
textos en els quals hi apareix el catàleg K6chel complet.

Aquest llibre, apart d'un treball prou rigorós sobre el músic porta cl
llistat de les seves obres. La qual cosa es cl'agrair, naturalment.

P.E. i M.

(1) No totes les persones de més
de 50 anys són yells.

(2) El fet que el personatge de
la narració sigui una mesteessa
casa/cotxe no vol dir que aquest
collectiu, ja suficientment despres-
tigiat a la nostra societat, sigui més
0 menys responsable de res. Manca
d'imaginació, senzillament.

BUSCO PARA COMPRAR COCHE-
FURGONETA. De particular et
particular.
Informes: Tel. 827226 (de 10 a 13
y de 17 a 20).

VENDO PISO a estrenar en Fela-
nitx. 4 dormitorios, 2 baños, sala/
comedor, cocina y galería.
Informes, Tel. 581458 (de lunes a
vierru2s, de 9 a 12)

SE VENDE CASA planta baja y piso
(clos viviendas) y cochería.
Informes, Tel. 582088

Restaurante CESAR
Porto-Colom

Banquetes, bodas, comuniones,
aniversarios, etc.

Especialidad en carnes a la brasa

Nuestro teléfono es el 825302 (no figura en la guia)

articles d'oferta

Quart el nin ha près el tassó de
Het, el pugen al segon cotxe de la
família i el transporten a l'escola.
Arriben just, perque hi ha molt de
transit, aparquen malament, deixen
el nin, conclueixen fins davant el
banc, treuen duros i tornen a casa.
Arreglen algunes coses domestiques
i tornen a agafar el cotxe per anar
al super. Compren, deixen els que-
viures a ca seva i, sempre amb cot-
xe, ja és migdia, tornen a l'escola a
recollir el nin. -Altra volta proble-
mes de transit i d'aparcament.

Després de dinar, tornen a repe-
tir l'operació. Amb cotxe. Quan la
criatura ha berenat, el posen altra
volta dins el cotxe i el (Wen a judo.
Mentre l'infant aprèn defensa per-
sonal, acudeixen al gimnàs a fer ca-
mes. A vegades, han d'aparcar un
carrer riles avall (no hi ha dret, tant
de transit!) perquè es ple de cotxes.
Tres quarts més tard, recullen l'in-
fant, s'aturen un moment davant el
video-club i arriben a casa.

La narració podria tenir més per-
sonatges: podríem afegir el marit
que fa dos viatges en l'altre cotxe a
Ia feina j dos - de tornada o un fill
gran que incomprensiblement fa
nou-cents setanta-quatre desplaça-
ments diaris amb una moto escan-
dalosa.

Felanitx s'ha convertit en un po-
ble dc cotxes. En Cosme Oliver ho
deu trobar positiu per alló del pro-
gres i totes aques tes collonades. Els
felanitxers autèntics són els cotxes.
Com a minim això es el que es pot
deduir després de fer una volta pels
carrers: qui se passeja? Resposta:
cotxes. La veritat es que hi ha una
excepció: els veils. La gent d'edat
camina. Emperò, gent d'edat mitja-
na, dins una gran franja entre 16 i
50 anys (1), que vagin normalment
a peu, són faves contades. A la nos-
tra narració, •hi podríem afegir uns
pacirins que van a peu.

[En tractar críticament la qüestió
de l'excés de cotxes i de l'abús del
cotxe, l'articulista pot triar entre
dues alternatives: la primera, diri-
gir exabruptes contra les autoritats
tot assegurant-se la complicitat del
lector, agraït sempre que algtili
lad la feina de donar cativa als po-
litics. La segona, Hangar la dialècti-
ca contra el conjunt de znalconsu-
midors de cotxe, el qual té una am-
plia intersecció amb el con/tint de
lectors, i crear-se la lama d'exage-

JUN
tat. L'opció elegida és, avui —ja lzi
hattra oportunitats per a la prime-
ra—, la segona].

Tantes feines tenen que per anal -
300 metres Iluny hi han d'anar mo-
toritzats? Tenen por de fer el ri-
dícul si van a peu? Tant de prestigi
dóna una llauna damunt rodes ne-
gres? «Clar, si totes les mares por-
ten eis seus fills a escola en cotxe,
es perillós que el meu hi vagi a peu
perquè el podrien atropellar».

absolutament necessari can-
canviar els habits ciel personal. Se-
ria molt millor fer-ho a partir d'una
racionalització de la situació i pel
convenciment que es bo per a la sa-
lut, per a l'aire que respiram, per
estalviar energia, per fer el poble
més agradable, etc., i no esperar
haver-ho de fer a partir d'una situa-
de, caòtica insuportable, com la de
les grans ciutats. Com?  Mitjançant
campanyes informatives i (le •sensi-
bilització (imaginau un c a r te II:
«Ajuntament-Carrer cie Sa Porteria.
Distancia a peu: 5 minuts»), a més
de suaus mesures restrictives. Tam-
be seria una bona noticia que entre

‘els joves, el - criteri -de-prestigi no
fos la cilindrada de la moto, sinó el
grau d'aventura d'un viatge. Tanta
modernitat i es mantenen els ma-
teixos criteris durant generacions
(2)!

Nicolau Barceló



FELANITX

El trasllat del Mercat Municipal
Diumenge fou el primer dia, que

les parades que habituarnent s'ubi-
caven en el mercat s'hagueren de
situar al carrer 31 de Març i Plaça
cl'Espanya, això pel que fa a horto-
lans i parades que habitualment es-
taven al soterrani. La resta de co-
mestibles C3 trasIlaclaren a l'eclifici
del Gurugú.

Aquesta primera jornada fou de
desconcert i queixes tant pets ma-
teixos veneclers cem pel públic con-
sumidor.

Sembla que hi va haver estirades
l'hora de distribuir-se els trats. I

quant el local del, Gurugú, els co-
merciants que s'hi han installat qua-
lificaren aquesta primera jornada de
desastrosa.

Com sia que aquesta situació es
inevitable creim que s'haurien de
posar tots els Mitjants per tal de
que resultas lo manco molesta pos-
sible. Es a dir, per part de l'Ajun-
lament i dels mateixos venedors es
desitjable un ordre - rigorós en la
distribució de les parades. I per
part de consumidors una actitud
comprensiva vers aquests venedors
que han mantingut l'activitat del
mercat i que ara per les-circumstan-
cies que tots coneixem han hagut de
dexar-lo temporalment.

Presentació d'un nou llibre a
Cas Concos

El dissabte dia 4 de maig, sera
presentat a Cas Concos un nou l li-
bre de la colleeciú «Coses nostres»
el que fa el número 39. Es tracta
del títol «Som des Concos» del que
n'es autor Mn. Miguel Llaciú Ayar-
te, rector de la parròquia i que no
es ni més ni manco que la continua-
ció de la història de Cas Concos
iniciada per aquest autor en altres
opuscles del mateix títol d'aquesta
collecció.

Aquesta presentaciú sera a cura
de Mn. Pere Xamena i tindrà Hoc
resmentat dia 4, a les 9,30 (let ves-
pre a l'església parroquial de Cas
Concos.

Les obres d'«Embellecimiento» a
Portocolom

Ens han arribat queixes de la gent
de Portocolom per les voravies que
es construeixen a la carretera d'ac-
cés a Cala Marçal. El comunicants
cris diuen que els quatre metres que
lleven a la part esquerra de la cal-
çada per a aquesta anciana peatonal
cleixen la zona totalment desproveï-
da d'aparcaments.

Un quartet de corda «felanitxer»
Aquestes passades vacances de

Setmana Santa, al taller de restau-
raciú Fiol del carrer de St. Al.:ons
Rodriguez, els alumnes de l'Institu-
to Internazionale de Liuteria A. Stra-
divari de Cremona, Andreu i
Saul() Dantas, han comcnçat la cons-
trucció d'un quartet de corda frega-
da (dos violins, una viola i un vio-
loncel) que sera rcalitzat totalment

a Felanitx. Per aquest grup d'ins-
truments s'ha importat la fusta dels
Alps italians, tota ella procedent
d'una mateixa soca, per tal cie que
el conjunt tengui identica materia
prima.

En els quinze dies que s'ha treba-
Hat en el projecte s'han començat a
fer les formes, les quals, tot i que
es rcgeixen per la normativa de l'es-
cola tend= unes peculiaritats es-
pecifiques.

La tasca es continuara el mes de
juny prop vinent.

Curset al coliegi «I. Joan Cap6»
Avui dissabte té lloc al Collegi

«Inspector Joan Capó» el curs
«L'ensenyament globalitzat che la
lectura», a carrec de la professora
Maria Angels Arguimbau. Aquest
curs, que va començar ahir hora-
baixa, tracta del Mètode global per

ensenyar de llegir j . escriure en
la nostra Ilengua.

Es va demanar la seva realització
gracies a l'interès que manifesta el
Grup de Treball de Català i està
obert a totes les professores i pro-
fessors interessats i, cie forma es-
pecial, al professorat de Preescolar
i Cicle Inicial fins a un nombre de
30. El coordina Maria Faustina Bar-
celó i el patrocina el Centre de Pro-
fessors de Manacor.

Curset d'Educació Sexual per a
pares

El proper dijous dia 2 de maig, a
les 20,30, a la Casa Municipal de
Cultura tincira Hoc la tercera i
darrera classe del curset, la qual
versara sobre els temes: —Educar:
alguna cosa mes que informar.
—Com desenvolupar actituds posi-
tives front als diferents aspectes de
la sexualitat.

Tot seguit es farà el debat i una
avaluació del curset.

La festa de la Unitat de la
Llengua

Dissabte passat, a la Casa Muni-
cipal de Cultura, l'Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, amb motiu
de la cliada de Sant Jordi, celebra
un acte cl'exaltació de la unitat cie
Ia Ilengua que resulta prou reeixit.
La concurrència fou Ines aviat
creta perque la veritat és que el pú-
blic de Felanitx no va respondre
gaire, per be que s'ha de dir que la
data no era massa oportnua.

Presenta l'acte Jaume Santandreu
i cuss rta sobre el tema Gabriel Bi-
biloni Ambdós foren incissius i
aborchren sense disfressa la pro-
blematica de la nostra llengua.

Després, Biel Majoral oferi un ra-
meil de cançons, on no hi faltaren
les allusions al tema.

Demà diumenge, festa pagesa al
Parc Municipal

Dema diumenge, a les 5 del cap-
vespre, l'Escola de Ball Infantil i
Juvenil de Felanitx té prevista una
festa pagesa al Parc Municipal de

Ia Torre.
Hi haura ball de bot per a tot-

horn, amenitzat per S'Estol d'Es

Reunió d3 «Mestres Cristians»
Divencires de la setmana passada,

a la sala parroquial, tingué hoc una
trobada d'educadors, convocada pel
collectiu «Mestres Cristians» per a
la 4.a zona. Assistirerruna trentena
cie mestres que tractaren el tema
dels 'alors vists des de la reforma
educativa.

Aquestes reunions hi ha voluntat
de que es repetesquin clins la zona,
perqu a modo che seminari revisin
les gilestions relatives a aspectes fo-
namentals cie l'educació integral (le
la persona. Successivament s'infor-
marà cle la data de celebració d'al-
tres reunions.

Dia 25 de maig hi haura una as-
semblea general de mestres cristians
a la Porciúncula, a la qual presen-
tara una pon:mcia la doctora en Pe-
dagogia Margarita Bartolomé.

Creuada de l'Amor Diví
MES DE MARIA EN ROMERIA
La Creuada de l'Amor Divi, du-

rant el proper mes de maig celebra-
ra. el MES DE MARIA en romiatge
a distints santuaris marians (le l'illa.
Cada dissabte, doncs, visitara una
d'aquestes esglésies i començarà el
proper chia 4. El viatge es farà en
cotxes particulars i l'hora i Hoes suc-
cessius, es donaran a conèixer a la
propera edició.

«En aquest món no tenim estada
segura, i son! pelegrins del Senyor
cap a la casa del ccl.

A wig camí del cel i la terra, Ma-
ria té santuaris per tot aquest regne
bell.

El nostre pelegrinar es el fit que
enfila les avemaries d'un rosari;
unes avenzaries que s'obrin i canten
al cim de cada muntanya.

També Maria, pelegrina COrn nos-
(litres, s'enfilava a les muntanyes de
Juda per a amollar al vent aquell
ram de roses del Magnificat.»

Club Altura
Per dimecres dia 1 de maig, tenim

programada una excursió a Sa Ta-
laia de Son Jaumell. L'itinerari sera
el segiient: Cala Mcsquida, Sa Ta-
laia, Cap des Freu i Cala Mesquida.

La sortida sera a les 8 .del mati
des de la plaga d'Espanya.

Informació i inscripcions, Tomeu
Salva, Tel. 580589.

Pluviometria de S'Horta
Les quantitats de pluja registra-

des a S'Horta durant el passat mes
che març, són les següents:

Dia I, 	 1'2 litres.
Dia 8,	 0'3
Dia 13, 	 1'5
Dia 17, 	 02
Dia 22,	 05
Dia 23,	 4
Dia 24, 	 5'3
Dia 25, 	 10'8
Dia 26, 	 2'9
Dia 27,	 3'7	 »
El que cidna un total de 30'4 li-

tres per metre quadrat.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
EXCURSIO.—Dijous cha 2 es fa-

ran les inscripcions per a l'excursió
a La Trapa de dia 6. demaig. Preu,

700 ptes.
La sortida per a aquesta excursió

•cra a les 9 ciel mat. Es recorda
que han de portar pa a taleca.

ESGLËSIA DE ST. ALFONS
FESTA DE LA VERGE DEL

PERPETU SOCORS

Avui dissabte, a les 7 de l'hora-
baixa, Vespres de la Mare de Deu i
missa.

Demà diumenge, festa de la Mare
de Deu ciel Perpetu Socors, a les 5
ciel capvespre, exposició del Santis-
silo i torn cie vetlles. A les 6,30 rosa-
ri, acte de consagració i reserva. A
les 7 missa concelebracia que presi-
dira el P. Antoni Bonet, C.R., qui
(lira l'homilia. Cantara la Capella
Tcatina.

Es convida tots els ficiels.

vida social
NOCES D'OR

MATRAIONIALS
Diumenge passat celebraren les

bodes d'or matrimonials et§,esposos,
Joan Perelló Adrover i Aponnia Pa-
tró Fiol.

Amb tal motiu, al migdia, assisti-
ren amb els seus familiars i amies a
una Missa d'acció de gracies que
celebra a Sant Salvador l'axiprest
Mn. Miguel Serra.

El capvespre, en el seu domicili
de Son Prohens, els esposos Perelló-
Patró oferiren una festa a , totes les
seves amistats, amcnitzada amb mú-
sica i balls.

A les nombroses manifestacions
d'enhorabona que reberen, hi unim
Ia nostra més cordial. Clue per molts
anys.

NECROLOGIQUES
Dijous de la setmana passada en-

trega l'anima a Deu a Felanitx, a
l'edat de 87 anys i després de veure's
confortat amb els sagraments, Don
Josep Rossellú Serra, de Can Randa.
D.e.p.

Reiteram el nostre condol a la se-
va esposa D. a Magdalena Riera, fills
D. Bernat, D.a Catalina, D. ° Maria i
D. Josep, fills politics i als altres
familiars.

Dissabte dia 20, descansa en la
pau de Déu a Felanitx, a 83 anys i
després cie rebre els sants sagra-
ments, D. Salvador Covas Gelabert.
I.D.V.

Enviam la nostra més sentida con-
dolencia a la seva familai i d'una
manera especial a la seva esposa D.
Francisca Binimelis, filles D." Antò-
nia i D.» Francisca, i fill politic
D. Joan Barceló.

MECANIC, CERCA FEINA.
Informes: Tel. 824218.

NECESITO URGENTE COCINERO
para Cafeteria - Restaurante en
Cala d'Or. Con experiencia.
Informes, Tel. 658237 (Miguel, de
12 a 20 h.).



SETIVIANA DE MUSICA
PATRONAT LOCAL DE MUSICA

Dissabte dia 27 d'abril
ORQUESTRA DE CAMBRA DE LA SIMFONICA

DE BALEARS i CORAL UNIVERSITARIA
AUDITORI MUNICIPAL, a les 9 ciel vespre

Dimecres dia I de maig
CONCERT DE PIANO I CONTRABAIX

Suzanne Bradbury 	 Josef Szafranski
(Piano) 	 (Contrabaix)

CASA DE CULTURA, a les 9,30 ciel vespre

Divendres dia 3 de maig
CONCERT DE CLAVE

Xavier Carbonell
CASA DE CULTURA, a les 9,30 del vespre

Diumenge dia 5 de maig
CONCERT DE PIANO A QUATRE MANS
Francesc Blanco Albert Diaz

CASA DE CULTURA, a les 9,30 ciel vespre

Divendres dia 10 de maig
THE S. C. SYMPHONY ORCHESTRA
(Orquestra Simfònica Nord-Americana)

AUDITORI MUNICIPAL, a les 9,30 del vespre
Patrocina: AJUNTAMENT DE FELANITX

Se venden o se alquilan
LOCALES COMERCIALES

en Porto-Colam
Complejo ',(Jardín del Rei»,
Avda. Cala Marsal, s/n.

INFORMES: C/. Alcalá Galiano, 7 	 —	 Tels. 825334 y 825237.
PORTO-COLOM

FELANITX

EI Director dei Centre Cultural, presentà !a
Memòria de l'any 1990

El passat dia 11, cl Director del
Centre Cultural Antoni Vicens i
Massot, reuní la premsa per tal dc
donar-li a conèixer la memória d'ac-
tivitats dc l'any passat. Foren pre-
sents a aquesta reunió la regidora
de Cultura Catalina Picó i el tinent
batle Antoni Grimait.

Sobre un total de 114 activitats,
el Centre Cultural n'ha duites a ter-
me 65 per ell totsol, mentre que les
49 restants han estat fruit de la
collaboració entre d'altres entitats.
En aquest sentit-Antoni Vicens ma-
nifesta la intenció del Centre Cultu-
ral, enfocada no tant a l'organitza-
ció directa d'activitats —la qual no
ha descurat— com a la funció coor-
dinadora i de suport per tal de que
altres entitats les puguin dur a ter-
me.

Per la seva naturalesa, aquestes
activitats s'han repartit de la mane-
ra següent: 17 exposicions, 9 fun-
cions de teatre a Felanitx i una a
Cas Concos, 14 concerts, 11 confe-
rencies, un taller de fotografia, sen-
gles cursets de català (I i II,) un
curset d'alfabetització en llengua
castellana i un curset de violeria.
Els . locals del Centre_s'han Acixat
aiximateix a diverses entitats per a
celebrar-hi assemblees i reunions.

En el capitol de publicacions, no-
més. foren dues les obres que es pu-
blicaren l'any passat.

En altres aspectes hem de deixar
constància d'una vetllada d'hurnor,
de la presentació del llibre «Cabre-
ra, un parc nacional en litigi», amb
projeccions a Portocolom i excursió
a i una reunió de mestres de
Felanitx i d'altres poblacions per a
tractar de l'ensenyament en catalã.

SE NECESITAN MUJERES para
ensartar perlas y montar collares.
Informes, Tels. 580977 y 580379.

SE NECESITAN MUJERES para
engarzar COLLARES.
Informes, Fartaritx, 27.

Es interessant el seguiment que
s'ha fet de l'assistencia de visitants
a les exposicions, la qual oscilla en-
tre 600 i 1.200 persones. La mostra
mes visitada fou la de juguetes,
amb 1.927 espectadors, per bt . que
s'ha de tenir en compte que hi as-
sistiren els centres d'ensenyament.

Antoni Vicens volgué deixar cons-
tancia de la collaboració personal
rebuda d'Arnau Pons, Guillem Piza,
Mique] V. Sebastian, Gabriel Janer
Manila, Mn. Pere Xamena i Antoni
Maim6, i expressa la satisfacción de
que malgrat l'ocupació del local du-
rant uns mesos pels alumnes ciel
collcgi «Joan Capó», no havia sofert
perjudicis apreciables, per a la
qual cosa en felicitava als mestres.

El pressupost' gastat pel Centre
Cultural l'any passat fou de 7 mi-
lions de pessetes i el Director no
dubta de fer-ne una avaluació molt
positiva, tot i que reconeixia que
l'apartat de conferencies era millo-
rable i que no s'havia aconseguit en-
gegar el propòsit de les projeccions
cinematogràfiques, el qual es cedeix
a «Felanitx Cultural».

Per últim, Antoni Vicens, avança
—1a—pos-s-ibilitat -de poder- oferir una

exposició de vitrais muntada per la
Generalitat de Catalunya que s'ha
presentada a la ciutat suissa de Gi-
nebra.

Concesionario Oficial:

AUTOS MARTORELL, S A. Carrer del Socors, 8.
N

	ap
Tel. 58 13 48. Felanitx.

Tiene el gusto de comunicar a los usuarios
de vehículos FIAT, que con motivo de la Vuelta
Ciclista a España, se disputará una etapa con-
trarreloj individual en Cala d'Or, el próximo 6
de mayo.

Y por ser FIAT el patrocinador de dicha
Vuelta, nos complace invitarle a participar en
esta etapa, haciéndole entrega de un obsequio
regalo al final de la misma.

Rogamos a los interesados se pongan en contacte con FIAT FELANITX  antes
del 3 de mayo. 	 Tel. 581348.
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MARMOLES LLABRES 

LO MÁS NATURAL

MARMOL - GRANITO - CALIZA - MARES
Son piedras nobles, que se han ido formando

léntamente a través del tiempo
para que usted pueda disfrutar de ellas

en su hogar.

GRAN VARIEDAD • PRECIOS INTERESANTES
SERVICIO RAPIDO • AMPLIAS INSTALACIONES

51m0 TORT, 57 • TEL. 55 58 38 • 07500 MANACOR

FELANITX

DE NUEVO, CITA CON LAS
URNAS

Sr. Director:
Día 26 de mayo tenernos nueva

cita con las urnas. Une Vez MAS nos
encontramos con que, por culpa de
las nefastas LISTAS CERRADAS,
tenemos unos malos mimbres para
in ten tar hacer on buen cesto, lás-
tima.

En primer lugar y no precisamen-
te por orden de méritos, sino por
todo lo contrario, tenemos el ABE-
CEDARIO, p a rt i d o que ya ha
demostrado hasta la saciedad, su
incapacidad para GOBERNAR
(PGOU, NORMAS SUBSIDIARIAS,
DELIMITACION CASCO URBANO,
CINE FELANITX, HIPERMERCA-
DOS, VALL D'OR, PORTO COLOM,
MERCADO MUNICIPAL, CIRCULA-
CION URBANA, INSEGURIDAD,
ATENCION A LA JUVENTUD,
CULTURA, FIESTAS DE SAN
AGUSTIN, COMILONAS, TRAJES,
etc., son algunos de sus éxitos. Si
administraran sus HACIENDAS con
Ia misma - alegría estarían todos pi-
diendo limosna). Eso sí, nos cues-
tan un riñón y siguen en el limbo.
¡Qué bien les cuadran aquellas pri-
meras iniciales UF! Lease UFOS y
búsquese su significado.

En segundo lugar, valga la misma
aclaración que para los primeros,
tenemos el PSOE; hasta el presente
desconocemos sus éxitos. Como
oposición no han hecho NADA de

NADA. Da la sensación que admite
TRAVESTIDOS o DESORIENTA-
DOS; his demás también. A su ca-
beza de lista lo hemos visto va co-
'no DERECHA DURA, como INDE-
PENDIENTE y ahora como PSOE.
Mayor tavestismo politico imposi-
ble. Esperemos que el tiempo nos
confirme sus nuevas ideas políticas
y así poder saber a que atenernos,
para próximas elecciones, claro
esta. Para empezar sus ideas polí-
ticas acerca de la IGLESIA no pa-
reeen sintonizar rimy bier) eon Ills de
su partido a nivel nacional (Partido
que espero, algún día, nos aclare,
entre otras cosas, la contradición
que supone estar en contra de la
PENA DE MUERTE y a favor del
ABORTO. Da la sensación de que el
indefenso NONNATO, lo va a seguir
teniendo mal). En cuanto a alguno
de sus «éxitos», al cabeza de lista
me refiero, en anteriores mandatos,
podríamos poner EL PARQUE MU-
NICIPAL (se lo cargó), , PASEO .TA-
MARINDOS, PUERTO DEPORTI-
VO, EDIFICIO BABO, etc Son
algunos recuerdos de su pasado po-
litico, así a vuela pluma y salvo
error u omisión. Es uno de los po-
cos politicos que cuando su opción
no sale triunfante dice, convencido,
que «EL PUEBLO SE HA EQUI-
VOCADO». Esperemos que, si tiene
ocasión, rectifique y comprenda que
el pueblo soberano siempre tiene la
razón, incluso cuando, como sucede
en nuestro pueblo, la que triunfa
una y otra vez es la abstención.

En tercer lugar, por Ia misma re-
.gla de très, tenemos COLOMS A LA
SALA. Casi, casi acertaron con el
nombrecito, si bien, para mí, el que
les cuadraría, si este especimen lo
admitiera, sería el de LARVAS, por-
que francamente su , oposición no va

a ninguna parte, es más bien un sai-
nete de los QUINTERO. E nfin dé.-
moslo:; en «PICHONES», nombre
que les cuadra cie maravilla vistas
sus actuaciones en las llamadas
«TAULES RODONES», sobre todo
en la que tuvieron enfrente al señor
CUSI. Verdad que parecían «PI-
CHONCITOS»? Lamentable. U n a
oposición se hace atacando de fir-
me, no con dias palabras y so-
bre todo Sres. de COLOMS v PSOE,
presentando ALTERNATIVAS, con
mayúsculas. Vds., salvo las medias
palabras, el «SI PERO NO», no han
hecho NADA. Su portavoz dice sen-
tirse perseguido, maldad que facil-
mente puede suponérsele al grupo
gobernante, pero por contra no re-
curre a los TRIBUNALES, lo que
sería lógico. Si reconoce carecer de
pruebas lo que debe hacer es ca-
llarse, lo contrario es reconocer al
grupo gobernante una inteligencia
de la que estoy .seguro carece.

En fin, recemos, para que algún
día nuestra DEMOCRACIA copie
Ia ALBANESA y nos permita votar
LISTAS ABIERTAS y así, con un
poco de suerte, quizás nos sea per-
mitido tener alguno o algunos regi-
dores que olvidándose de políticas
(la mayoría de nuestros ediles igno-
ran lo que significa la palabra «PO-
LITICA»), se dediquen a trabajar
por aquello que les LLENA LA
BOCA, en épocas de elecciones,
pero que olvidan con demasiada fa-
cilidad una vez tienen el acta en el
bolsillo, que es TRABAJAR POR Y
PARA EL PUEBLO. Por el bien de
FELANITX, que no se merece estos
,<POLITICOS», 10 deseo.
bién desearía que se presentara al-
guna o algunas otras opciones, que
no fueran LOS DE SIEMPRE. De
estos SALVADORES . Ya estarriOs
más que alertados y mucho nos te-
memos que, de seguir así, la gran
triunfadora sea la que, elección tras
elección, lo viene siendo, la ABS-
TENCION, esa mayoría MAYOltI-
TARIA que tiene que sufrir los
ensayos que los diversos grupos po-
liticos vienen efectuando con CAVA,
no tienen ni la dignidad de reali-
zarlos con GASEOSA. Lamentable.
Y .más lamentable todavía cuando
cobran y aumentan sus sueldos a
voluntad, por administrar nuestros
impuestos de forma caprichosa,
irresponsable y, en la mayoría de
los casos, en contra de nuestros
propios intereses. Tendrán ver-
güenza estos Sres.?

PASCIIINO

CARTA AL REGIDOR DE CAMINS
He vist que t'han tornat posar a

les llistes electorals. Me pareix, si
no vaig equivocat que fará dotze
anys que estas a l'ajuntament, i no
estic segur si tots aquets anys te
n'has cuiclat dels camins.Not•lie vol-
gut venir a demanar pc1 que passa
per davant ca-nostra, perquè com
que som pacient he pcnsat, i m'he
dit a mi mateix moltes vegades, que
qualque dia arribaria el torn d'arre-
glar-l'ho. Tampoc ho he fet, perquè
estimau més que vos demanin fa-
vors personals, que fer-ho desinte-
ressadament, per així practicar el
caciquisme, i el favoritisme, l'ennt-
fe i altres estris molt de l'escala
dels valors que dcmostrau. Ja sé,
per descomptat, que s'han arreglat
camins. Vos han hagut d'implorar el
material perquè els veïnats hi po-

sassin el traginar i a més pagar la
pala per escampar-ho. I dic a rre-
glats i no asfaltais, perquL! els que
het' asfaltai, ha resultat ser, per no
haver-vos-ne de preocupar niai inés,
ni tant sols per ilevar romatmers
mentres no sia fent esquitxar a
qualque amic vostre del barri amb
verietio, ignorant cl mal que escaro-
pau; si no es així no s'explica (als
ignorant no s'els ha de deixar fer
aquestes coses), perqu'.... ni tant sols
preniu les precaucions adequades,
coin !a d'avisar als veïnats per si
han de tenir esment d'alguna cosa,
i a vegades penjau unes fotoc)pies
que se'n van tan prest com el trac-
tor que les posa. El nivell que
&most rau fa neccssari explicar
aquestes ximpleries, de que quan
asfalten, esbuquen parets que ha
d'aixecar l'amo, si les aixeca; que
quan se va a cercar el material no
hi ha el palista i les bores es per-
den amb el que costa el transport
que s'ha hagut de contractar, a més
de tots els inconvenients.:que en .
cada cas pot reportar.

Tot això ho deia perqu �. tampoc
no he volgut perdre el temps expli-
cant on es el camí de referencia, ja
que crec que ni pel nom l'hagessiu
reconegut i, «tateix» no se si hagués
servit de res. Alguns camions, que
van a una obra illegal, l'han acabat
d'enfonsar. El que si se pot suposar
és que no sapigueu si existeix, per-
qu si no es així, es que no teniu
vergonya, perquè de tenir-la no crec
que sortissiu de ,ca-vostra. .

Crec que resultaria ociós explicar
details de l'estat en que esta. Ni
harrumbades Ill 'lamps lìin estat
prou motiu per passar-ne en dotze
anys. Els veïnats ens hem cansat de
posar-hi scnailes i fer feixines, i ens
hem convençut- de que som els més
beneits del terme, perquè ho hem
fet pagar a les rodes del cotxe, que
ja tenen les suspensions esfondra-
des. Per seguim aguantant les vos-
tres gracies de «concekals» i les be-
,neitures de plenàries que per lo vist
desemboquen en la injusticia.

Supbs, que ara prometreu que tot
s'arreglarà. Supès també, que si cal
ho posaríeu al programa. El «pro-
grama» que feis en cada darrera
cosa que vos diu el que l'hi anau a
demanar el vot.

I, firmaré aquesta carta amb
pseudònim, encara que als vostres
no vos agradi gens. Que si no vos
agrada es perqu'. voleu prendre re-
presalies, perquè el camí aqui esta
i si pots fer l'excrcisi de cercar per
on no has passat mai, el trobaràs.
Noltros no l'arreglarem, que per

això, cada dia ens recorda qui
té el deure de fer-ho; a quin poder
ho devem i a quina autoritat hem
de reconèixer. I ja que ens enviau
a fer punyetes, lo mateix vos desit-
jam.

«en pilotes inflades»

ALQUILO PISO EN PORTOCOLOM.
Frente al mar. Amueblado, 3 dor-
mitorios, sala comedor, cocina,
terrazas.
Informes, Tels. 580201 y 824884.

SE NECESITA CHICO con carnet
conducir. Se valorará conocimien-
tos mecánica.
Informes, Tel. 580503 (de 13 a 15
y de 20 a 22 horas).
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DEU BONES RAONS
PER LINAPI LES NULLEARS

Als riscos det funcionament
n U rmal s'afegeixen els de

qualscvol error, failada o imprevist
inecanic o huma. La història de la
indústria nuclear es un seguit d'in-
cidents i accidents. Veritables ca-
iilStrofes com les de Windscale
(Gran Bretanya) el 1957, Harrisburg
(Estats Units) el 1979 i el Txernàbil
(Unió Sovietica) el 1986, han de-
mostrat quill és l'abast del rise que
la indUstria nuclear obliga a assu-
mir. La magnitud d'un accident nu-
clear greu no resisteix cap compa-
rac ió : els efectes perduraran varies
generacions. La negativa de les
companyies d'assegurances a cobrir
els riscos d'accidents nuclears parla
per ella mateixa.

6 Un cop esgotada la seva vida
fail, les centrals nuclears se-

ran immensos residus que la socie-
tat haura de custodiar clescnes
d'anys. No hi ha precents de des-
mantellament de reactors nuclears
de gran potencia, ni d'emmagatze-
marnent segur de les seves parts
contaminades de radioactivitat. Per?)
hauran de mantenir-se aïllacles du-
rant generacions, i fins ara la tec-
nologia mai no ha pogut garantir
que una estructura es mantindrà in-
tacta al llarg de tant de temps.
Aquesta hipoteca ja no pot eliminar-
se. Però la seva carrega pot dismi-
nuir si tanquem el parc nuclear
abans que arribi al maxim nivell
d rradiació.

Les reserves mundials d'ura-
ni sán limitades. Els promo-

tors dc la indústria nuclear prete-
solucionar l'escassetat d'urani

aprofitable amb una segona era de
reactors rapids supergeneradors, els
gnats haurien de proporcionar Ines
material fissible del que consumi-
rien. Per  també resultaren els més
perillosos. Els enormes problemes
de control elevaren el cost fins a
fer-lo del tot forassenvat. Era un
vertader mite cconõrnic, i arreu
s'estan abandonant ja els plans de
supergencració per al futur. Aix?)
vol dir que la generació elt', ctrica
nuclear té els anys complais.

La indústria nuclear no ha su-
perat la prova del mercat. El

dilema entre seguretat i rendibilitat
l'ha duta fins a la fallida. Es pensa-
va obtenir electricitat a uns preus
que nomes tenien en compte una
part molt petita dels costos i els
rises. Pere), tot i aixi, han resultat
sense cap fonament. Les avenes
constants, les protestes dels
els advertiments de molts científics
i les accions (lel moviment anti-
nuclear han obligat a establir ma-
jors mesures de seguretat. Els cos-
tos de construcció s'han disparat,
han augmentat les demores, les atu-
rades freqüents han disminuït la
utilització efectiva, la rendibilitat i
la inversió privada han caigut.

La demanda d'energia prevista
lambe era exagerada. L'alça del

preu del petroli ha posat fi a la cor-
relació tabú entre creixement eco-
nS)mic i consum energetic: amb
menvs energia obte)inu els mateixos
bens i serveis que abans. El consum
d'electricitat ha augmentat encara
lTlerlyti del que s'havia previst. Des
de 1975 la crisi s'ha estes al negoci
electronuelear. Els encarrees han
caigut en picat i s'han abandonat
moltíssims projectes. La clau del
futur esta en l'estalvi i la . diversifi-
cació de les fonts d'energia. Les cen-
trals nuclears nomes serveixen per
procluir electricitat cada cop més
cara. La crisi económica de la indlis-
tria nuclear és, en el fons, una crisi
de necessitat, de credibilitat i de le-
gitimitat.

On ha tingut la protecció dc l'es-
tat, coin a França u l'estat espanyol,

cl neguei nuclear ha sobreviscut
i continua sent un poderostssim

grup de pressió. Per3 a costa d'un
excés de capacitat dc generació, de
l'abandó d'ai tres al ternatives, del
sacrifici de l'estalvi i la conversió
de l'electrificació en till imperatiu.
En lloe dc? satisfer una necessitat
real, les companvies elèctriques cer-
quen suscitar-la en un mercat cap-
titi. La fixació de tarifes elèctriques
ha traslladat als consumidors els
costos d'una mala gestió.  Com a re-
sultat, el model energètic espanvol
es troba (Titre els 171LS ineficients,
malbaratadors i absurds.

(Continuara)

Poden signal . a pww. (hi q uesia
eam i llm y, a Call Vermeil i Llibreria
Hanlon Liu11 del carrel Major.
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EI Hotel Estoril
de Porto-Colom

ANUNCIA:
Que en su comedor, con más de

200 plazas de capacidad, le organiza-

mos el banquete o fiesta que Vd. piensa
ofrecer.
INFORMACION: TELS. 825278 y 824701 -

LA DECISION
MAS SANA

SU FA.MOILIA.

E , seguro de Salud Mare Nostrum
pone a su servicio una completa

organización, con los mejores
profesionales de la medicina, que
le responderán con eficacia en el
momento que usted y su familia lo

necesiten.
Axa Mare Nostrum, en su afán por
ofrecer a sus asegurados cada vez más y

mejores servicios, incorpora toda la gama
de especialidades médicas entre las que

Seguro de Salud

Dlare °strum
S EGIm os	 R EASEC,1jROS

Infórmese en el teléfono 75 80 80.

destacan las nuevas prestaciones de:
- Medicina Interna, Nefrología y
Hematología.
- Parto asistido por tocólogo.
- Rehabilitación fisioterapéutica.

- Litotricia renal.
La calidad y eficacia de servicio forman
parte de las ventajas que le ofrece
el seguro de Salud Mare Nostrum.
Si quiere asegurar su salud, tome

Ia decisión más sana para su familia.



Des del mes cle juny de l'any 1989
no havíem tornat tenir informació
clara i directa entorn al Centre de
Salut. Fou aleshores, arran de la
polemica carta que el Batle de Fe-
lanitx adreça al Director Provincial
d'INSALUD i al Conseller de Sani-
tat i gracies als bons oficis del re-
gidor delegat de Sanitat Gabriel
Mora, que se celebra una taula ro-
dona amb l'assistencia del Dr. Joan
Llobera, planificador d'INSALUD i
d'altres facultatius. En aquella reu-
nio, que fou retransmesa per radio
i televisió, s'explicaren moltes coses
entorn al que seria el centre de sa-
lut, figura bàsica d'atenció prima-
ria clins la reforma contemplada per
la Llei General de Sanitat del 1,986

Ara, vint-i-dos mesos deliprés, ha
estat l'Agrupació Local Alel PSIB-
PSOE que ens ha donat L'Ocasió de
tornar sobre l'assumpte. •

Josep Pomar, subdirector/ d'assis-
tència primaria d'INSALILD • a-
vier Llaneras, auxiliar d'infermeria
de l'ambulatori de Felanitx, foren
els que exposaren el tema i Miguel
Riera actua de moderador.

En síntesi podem dir que el nou
centre de salut —que segons digue-
ren es posara en funcionament
d'aquí a un mes i mig—, que s'em-
marca _dins el projecte d'atenció sa-
nitaria compartit per INSALUD i la
Conselleria dé Sanitat del Govern
Balear, vol oferir una atenció con-
tinua i permanent mitjançant un
equip de metges/a-infernWa titmb
una amplia perspectiva de , guari-
ment, prevenció, rehabilitació i pla-
nificació, alhora que posara un es-
ment especial en la formació i
reciclatge del seu personal. Estarà
dotat de vuit metges, una comare,
un fisioterapeuta, vuit infermers/
es, assistent/a social, celadors i
personal d'admissió. Disposarà d'un

aparell de Raigs X i d'un laboratori
d'anàlisis basiques.

El treball s'enfocarà cap a un re-
forçament de la confiança metge-
pacient, a traves d'una relació per-
sonal (cada malalt tindrà el seu
metge), així com a la racionalització
de la medicina mitjançant la pre-
venció, programes específics per a
grups de pacients especials (diabe-
tes, hipertensió, etc.) i elaboració
i consulta permanent d'expedients
medics.

Que passara amb els metges que
tenim actualment? El Sr. Pomar
ens informa de que se'ls va oferir
integrar-se al centre de salut (la
qual cosa suposa una dedicació ho-
raria mes ampla, unes set hores dia-
ries) o be continuar contractats amb
l'horari que fan ara mateix, unes
dues hores i mitja. Sembla que tots
escolliren l'horari actual restringit.
Aleshores l'INSALUD ampliara la
plantilla amb uns quatre metges
més i farà una redistribució de car-
tines i de places.

Una de les preguntes que es for-
mularen al final es referia a agues-
ta redistribució de cartilles. Obvia-
flint, a moltes persones sels assig-
narà un nou metge, però aquestes
en un període de tres mesos po-
dran, si aix í ho desitgen, soHicitar
el canvi de metge.

Quant a la problemàtica que plan-
tejaren alguns veïns de SlIorta, el
Sr. Pomar argumentà que no es po-
dien comparar situacfons -que entra-
ven dins l'àmbit de la medicina pri-
vada, amb la medicina pública.
Aquesta darrera no tenia per que
limitar ni extorsionar aquella.

SE VENDE CHALET en C/. Escór-
pera, 194. Urb. Cas Corso, Porto-
Colom.
Informes, Tel. 580871.

— TELEVISORES 	 — ANTENAS individuales y
— VIDEOS
	 colectivas

— AUTORRADIOS 	 — HIFT

Electrónica C/. SOL, 3

TELS. 583459

MOREY y 581580

INSTALACIONES PARABOLICAS
Y REPARACION

Molts anys, PSM.
Antoni Roca

Extenso surtido en regalos de
PRIMERA COMUNION

Durante el mes de mayo, por sus com-
pra de cosmética tenemos un regalo
para usted

SIRER Perfumería-Fotografía
C. Major, 28 - Tel. 580:109 	 FEI,ANI 'TX

FELANITX

La taula rodona sobre la Sanitat Pública 1 Tombats a la molsa

QUINZE ANYS
Tot es relatiu: quinze anys per a una olivera suposen ben poca cosa,

mentre que per una rateta són l'eternitat. Quinze anys per a un partit po-
litic que es nacionalista i d'esquerres a Mallorca són molts anys, perquè
no es gens fàcil ser nacionalista i cl'esquerres a la nostra illa i, molt menys
encara, fer anar endavant un partit politic amb aqueixa ideologia. Si eL
Partit Socialista de Mallorca (PSM) ha pogut celebrar enguany el seu 15è.
aniversari, no ha estat per una pura qüestió biológica o una casualitat,.
sinó per l'esforç, l'entusiasme i la feina que li han dedicat els seus mili-
tants durant tots aquests anys.

Amb el nom de Partit Socialista de les Illes (PSI),  nasqué, a les aca-
balles del 1975, un partit de caracter nacionalista i d'esquerres, que ben
prest impulsa l'anomenat Pacte Autonòmic i participa en les primeres
eleccions democràtiques formant part de la candidatura Unitat Socialista,
integrada també pel PSP. Després de les eleccions es pdrodui una mena
de crisi de personalitat entre partits de l'esquerra nacionalista, com el
PSC i el PSPV clue finalMent optaren per integrar-Se en el PSOE. El PSI
rebutja aqueixa solució i, tot i les dificultats, mantingué la seva identitat
política diferent i diferenciada, passant a denominar-se PSM-PSI. El 1978
propugna l'abstenció en el referendum sobre la constitució espanyola.
Posteriorment ha anat presentant-se a totes les convocatòries electorals
que s'han fet, ja sigui directament, o donant suport a candidatures na-
cionalistes independents, o formant part de la candidatura Europa dels
Pobles. Patio una greu crisi ideológica que desemboca en l'escissió que
dona Hoc a Esquerra Mallorquina. Canvia la seva denominació de PSM
per la de PSM-Esquerra Nacionalista i fa poc, en el darrer congrés, torna
a canviar la seva denominació per la de PSM- Nacionalistes de Mallorca,
suprimint, endemés, la referencia estatutaria al marxisme no-dogmatic.

Moltes coses han passat a Mallorca, als Països Catalans, a Europa i
al Món, d'ençà que es funda el PSM aquell any 1975. Las dificultats per les
quals ha hagut de passar aquest partit durant tot aquest periode de temps
han estat moltes i variades. No hi ha dubte que, en la seva actuació poll-
tica i en la dinàmica interna, ha tingut encerts i actuacions brillants; pers
també errors i indecisions. Uns dels seus principals fracasos es, sens dubte,
no haver sabut donar a conèixer a sectors amplis de la població el seu
missatge, per-6 entre els seus encerts més que evidents hi figuren la demos-
trada capacitat-organitzativa, la cohesió interna de les•seves bases.; la qua-
litat política deis seus càrrecs electes i l'esttusiasme que ha posat sempre
en el mantenitnent i l'actualització del seu ideani politic.

El PSM pot presentar-se avui dia com un partit seriós i capacitat per
a la gestió política, oferint, alhora, la imatge real d'un partit format per
persones honestes i treballadores, que compten amb el suport electoral
d'un collectiu ample i fidel que, evideritment, haura d'ampliar si vol arri-
bar a convertir-se, tal com es la seva intenció, en el motor del nacionalisme
a Mallorca.

La nostra oferta de servei queda em-
marcaden Is següents referències:

— UNA UNIA CREATIVA I MODERNA

— ELEMENTS DE GRAN FUNCIONALITAT I DECORACIÓ

— GARANTIA PROFESSIONAL EN LA SEVA FABRICACIÓ I
ENTREGA

— MAXIMA ECONOMIA EN ELS SEUS PRESSUPOSTOS

— UNA AMPLIA GAMMA DE MODELS;
DES DE POSTFORMATS I P.V.C. A FUSTES NOBLES
I LAQUES PIGMENTADES

Restam a la seva disposició a:
C/. GUILLEM TIMONER, 12 	 FELANITX



Eç'zianitx
Reunions d'oveiles inuclacles

a la casa de cultura,
rutina i badalls

en el carrer Major.
Ahans, quan la caries forastera

era enfora,
la nostra ciutat exitava tempestes
i el mes boig feia rellotges.

Supbs que no cal parlar d'un
ArA iNeXiStEnT

ni de la llengua que es xerra als carrers,
ni de la fuita indòmita

del jovent,
malgrat les ales xalades.

U guet

21 de març 91

Agraiment
La familia Covas-Binimelis da-
vant les nombroses manifesta-
cions de condol rebudes amb
motiu de la mort de Salvador
Covas Gelabert i en la itnpos-
sibilitat de:'correspondre-les a
totes personalment, ho vol fer
per mitja d'aquesta nota.,

A tots; moites gracies.

■■■•

Venta de motos 'y
ciclomotores nue-
vos y Usados.

MERCADO DE OCASION
— Yamaha XT-600
— Gilera K2-125
— Yamaha DT-80 LC
— Yamaha TZR-80

Mecatecno
— Honda MBX 80
— Vespinos varios

— Variant Star

EXPOSICION Y VENTA

Taller

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

Y MOTOS

FELANITX

Per Cosme Agnibi

Agiles( el Wu' del parlament que fiqt Cosme *pila amb
tin de la presentaciO del sen !libre ol.a loponimia de la costa de Fela-

Perqmi consideram que ('s prou interessant, comencam avui la
seva publicarM que complelarem en successives edicions.

L'aproximació a un territori a traves dels seus noms de Hoc, sol dur
implícita, de manera gairebé inexorable, la coneixen.p d'aquest territori,
i en conscciriencia la seva cstimació. L'experiencia  dc freqüentar la terra
pels scus noms, quan assoleix nivells profunds, desperta, en aqued qui

atansa, uns sentiments no massa diferenciats ciels que neixen del trac-
te entre persones. Arribes a sentir un gran apreci per ella, en saps cada
un dels seus sercets, !a canes, la tresques, la cerques i n'assaboreixes to-
tes les belleses mes recòndites. Ets el seu confident. Acabes estimant-la,
.quasi com si fos la pròpia llar, valorant-la com si es tractas d'un amic fi-
del. Es el que m'ha passat amb la vostra terra, estiamts companys fela-
nitxers i sortarrins. M'he engatat voluptuosament de l'arrogància dels
vostres penyalars (es Penyal Roig, es Penyalar des Ras, es Penyalar de
Cala Ferrera) i del misteri de les coves pregones (ses Paisses, sa Cova del
Dimoni, sa Cova des Velltnari), de la candidesa de les cales (Cala Bra fi,
Cala Saupella, Cala sa Nazi, Cala Mitjana), de la voluntat de persistència
i desafiament dels farallons (es Faralló de sa Boca, es Faralló d'en Fred,
es Faralló de Cala Ferrera), de la refulgência mediterrània de les pesque-
res (en Cattbó, en Duran, na Pauma), en definitiva: de la sonoritat de
cada un dels noms dc hoc que fiten la vostra costa (sa Cassola, sa Punta
4e s'Flomonet, en Foguerada, es Babo, na Poi, es Pedaç Blanc, es Boc,
s'Aritja, na Freda, es Cossi, sa Guardia, es Tro, na Pont, sa Cova Negra...)
I per això ara veig aquest litoral singularíssim a traves d'un ampli fines-
tral, diferent, ilurninós, que em facilita una visió més acostada a l'anima,
-estimulant, molt mes humana, que ultrapassa el caire estrictament geo-
•grafic o topogràfic, i que se situa molt part damunt de l'innegable inte-
rès científi c . dc les coses que s'hi.veuen. Ha deixat d'esser la - ribera del
municipi veYnat, per a convertir-se en una costa que duré sempre al cor,
perquè ja es hen nieva. Si em permeteu parafrasejar, molt lliurement,
n-lots d'un poema de l'eivissenc Maria VillangOrnez, sabreu que l'he con-
-querida amb parla i passos, i que quan dic es RaC011bS, un espadat s'alça
majestuós amb un far al Born, i en dir s'Algar una cala d'ensomni, flairo-
sa de . iode,...obri els seus braços cap al Ilevant, i davant el . nom ,de sa
Bassa Nova s'aplanen les crestes d'escuma, i l'aigua s'aquieta com si fos
suc de tafona, i deim Cala Estrela i la mar es fa riu dins l'aridesa ardenta
-de la marina.

Ha estat sempre a l'abast de tothom conquistar la vorera de mar fent
<ami, però en un recorregut que, per a molts, era quasi mut, o si mes no
balbucient. Hi mancava la parla. Hi faltava aquest llenguatge especialit-
zat, que era en poder d'uns pocs iniciats. De les persones que el saben,
quasi es pot dir que formen part del paisatge. Guardaven com foc colgat
Ia riquesa atàvica dels noms dels roquisars, brufats de sal i d'alga, dels
noms dels racons on campa la donzeila i l'orella de rei, on es balancegen
escambuixades les prades de posidelnies. Aquest tresor es transmetia de
boca en boca, de pare a fill, d'avi a net, de patró a allot de barca, durant
les hores del treball, calant xarxes, escant palangres, i en els moments
('oci, a l'ombra plaent d'una enramada de pi, amb la caricia de l'embat,
4.) vora la foganya, amb l'escalfor del, foc i la companyia de la paraula.
Perb la saliva cles2asta els noms, com l'aigua erosiona la pedra, i amb cl
pas dels anvs s'esberlaven els cantells. Sa Barbacana esdevenia sa Par-
bacana i *es Cocons d'en Berard serien despi-6s d'en Velar i d'Envelar. La
kntitucl dels segles hi afegiria sons paràsits, tal com la de les aigiies so-
inertes adhereix :.:!gucs a la quilla de la harca, i Cala Brali es transmuta-
ria per alguns en Cala Brafia, seguint, fora de lloc, una habitud lingüísti-
ca local. Calia .enfilar aquests noms a les pagines d'un llibre, a fi de
.subjectar-los per a sempre, talment com el mariner quan enfila la surada
4 , els ploms a la nata. Amb la despersonalització dels temps moderns,
corrien el perill d'esscr carn de tintorcra o de romandre perduts a per-
pctuïtat dins les profunditats abisals.

Felanitx es converteix avui en el primer municipi costaner de les
Balears qu ,.! veu escombrada, estudiada, eartografiada i publicacia la seva
toponímia del litoral. A l'interior, d'altres municipis havien estat capda-
vanters en la tasca: així Esporles ha vist completar el seu recull —encara
inèdit— per Onofre Rullan, en una csplenclida tesi de llicenciatura. L'in-
fatigable Antoni Orclines cartografiat i publicat el nornenclator cle

en un Ilibre cligníssim. Calvià, que tanb t costa, es troba en fase
d'arreplegar per Josep Noguerol. Pollença, on la toponímia  es fa poesia,
es vert beneliciada per les recerques de Mique! A. March. L'interior de Fela-
nitx havia estat àmpliament fressat en un treball de curs, fet per Frances-
ca Nicolau, Maria Obrador i Maria A.' Picó, treball que ens agradaria veu-
re acabat, perquè cal que siguem conscients que no tenim tota l'eternitat
per a salvar els noms de la terra, perquè cada desaparició d'un vell, a
mes d'escapçar el vi..•rtex de la piramide de població, mutila les nostres
possibilitats en aquest sentit. Cada pescador que mor, cada pages que es

I Campeonato de Truc
Bar Tulsa

A. GONZALEZ / A. PARAMO
BRILLANTES VENCEDORES

El pasado jueves dia 25 se celebró
una cena de compañerismo en el
mencionado local para celebrar este
1 Campeonato de Truc que ha con-
vocado a los mejores «tniquers» de
Felanitx. Las mejores espadas. Un
total de veinte parejas se disputaron
valiosísimos trofeos de plata, algu-
nos valorados en más de 50.000 pe-
setas.

Vencedores, ANTONI GONZALEZ
y A. PARAMO. 2.. TOLO BENNA-
SAR / J. MARTIN. 3.° A. DIAZ / J.
DIAZ. 4 •0 J. VICENS / J. BARCE-
LO. 5." SANTIAGO / SANTY. 6.° A.
ALFARO / RAFEL NOT. 7.° A. CAM-
PILLO / J. FERNANDO y 8.° J. «ME-
LE» y TIA «BON JESUS».

Bonitos trofeos, como digo, labra-
clos en plata, amen de las copas con-
memorativas previstas para este tor-

G.

SE VENDE
APARTAMENTO

EN PORTO-COLOM 1.° línea
planta baja. Césped, piscina

3 dormitorios, 2 baños, cocina,
lavandería, salón-comedor,

terraza cubierta.
Superficie 120 m2 más 50 m2

terraza.
Facilidades de pago

INFORMES: Tel. 824273

Autocares Grimait
COMUNICA

QUE LA PARADA DE LA LINEA REGULAR DE FELANITX A
CALA D'OR, A PARTIR DEL DIA 1 DE MAYO ESTARÁ SITUA-
DA EN EL PASEO D'ERNEST MESTREM FRENTE AL BAR
TOBOSO.

LA EMPRESA

traspassa, cada caçador que acluca definitivament els ulls, ens priva de
fullejar els volums de la seva memòria, de vegades dc Homs ben gruixats,
i luxosament enquadernats.

(Continuara)
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Vehículos de ocasión

RENAULT 14 GTL
RENAULT 11 TSE
MEHARI
OPEL CORSI CITY
FIAT UNO 70 SL 5/P - Radio
SEAT FUHA 900-L
FORD ESCORT 1.1 Laser
SEAT PANDA
OPEL NADETT GS!
ALFA ROMEO 'I'S

cassette

PM-P
PM-AJ
PM-AC

PM-A.I
PM-AL

PNI-W
PM-AB
Pl-AB
PM-AN
PM-AV

Concesionario Oficial

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

10 	 FELANITX

C...2.1tAwlutif 	 /1 tilocares

raMAU"
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Tampoco pudo sacar nada po-
sitivo el C.D. FELANITX en su visi-
ta a LLOSETA. La verdad sea dicha,
el equipo fclanitxer jugó una pri-
mera parte magnífica. Sólo que le
faltó concretar, eso que es la sal-
sa del fútbol, marcar goles. Los lo-
cales se acercaron en una Ocasión y
¡zás! iniciaron su cuenta ..gbleadora.
En la segunda parte las huestes de
Asensi perdieron la noción del parti-
do y ciel tiempo, mientras los locales
acertaban a meter la. bolita dentro
en tres ocasiones más, y facilidades
tuvieron a tutiplén para conseguirlo
en mas ocasiones. En definitiva que
LLOSETENSE, 4 - FELANITX, O.
¡Vaya palizón!

• Hoy viernes (si pillan este «se-
te «semanario» a tiempo) en la dis-
co/night club/live music «BOOGIE
BOUGIE» hay un SHOW ESPE-
CIAL, que bajo el lema «NO TE
RIAS QUE ES PEOR» doble PEDRO
REYES, el gran humorista 'de MOda,
del concurso (le Inds audiencia te-
levisiva del momento, va a 'intentar

reanimar a más de un muerto vi-
viente, empresa nada fácil. ¡Y que
lo digas, vampiro!

• En el «CINE PRINCIPAL»
hay un buen doble programa.
«TRES SOLTEROS Y UNA PEQUE-
ÑA DAMA» viene a ser otra comedia
inspirada en aquella película de la
francesa Coline Serrault («Tres sol-
teros y un biberón») que dio pie a
«Tres solteros y un bebé», y claro
ahí estan, como prueba irrefutable
TOM SELLECK, STEVE GUTTEN-
BERG y TED DANSON. Por otra
parte echan como plato fuerte «UNO
DE LOS NUESTROS» («Good Fe-
llas»), una película sobre la mafia,
tres generaciones de esta lacra so-
cial. La dirección impecable de MAR-
TIN SCORSSE es toda una garan-
tía, así como el maravillosO plantel
cie actores: ROBERT DE NIRO,
RAY LIOTTA, el oscarizado —este
año— JOE PESCI pot - este mismo
trabajo, y PAUL SORVINC1. ¡No se
la pierdan!

• Este fin de semana en disco
«PEPS CLASS» en FELANITX, ya
saben «RUMBEO, RUMBEO, RUM-
REO. ¡O00000000!

• El domingo día 28 hay una im-
portante CICLOTURISTICA organi-
zada por el CLUB CICLISTA FELA-
NITX, patrocinada por el CIM. La
salida sera desde el Puerto de Cala
d'Or v la llegada frente al Club Ili-
pico. Todo es posible gracias a las
Asociaciones y Empresarios de Cala
d'Or. Está en juego el TROFEO
VUELTA CICLISTA A ESPAÑA.
Pero eso es sólo el aperitivo, porque
es inminente la «2." CHALLENGE
COMARCA DE LLEVANT», donde
más de uno se va d‘enterar de lo

clue cuesta un peine y lo que es ma-
nejar el rodillo.

• El GOMILA era una festa.
Banderes, scnyeres i tota la gent
blaugrana. Per3 va poder esser. Un
alire any, ridícul! Tanta eufòria per
no res.

• Este fin de semana parte la
expedición cie Futbolet Escolar del
collegi Sant Alfons rumbo a Menor-
ca, para disputar un encuentro con-
tra el C.C.D. Sant Lluís. ¡Animo y
buen viaje!

• El jugador de Iniciación JOSE
M.' CIRIA ha terminado la Liga co-
mo pichichi. Ha marcado ni más ni
menos que 17 goles en sólo tres par-
tidos. Deu ni do!

• El lunes pasado nos visitaba
un antiguo conocido y buen amigo,
JOAN RIERA POL, encargándose de
un equipo de futbolet '(le iniciación
en el que ya juega su hijo. ¡Quién
te ha visto y quien te ve!

• El grupo musical FONDO OS-
CURO, formado por jóvenes de Fe-
lanitx, tiene prevista una actuación
en Vilafranca (Bar ParíS) para hoy
sábado. ¡Animo y suerte!

• El pasado domingo fueron no-
ticia la «juerga .0 que se tiran los de
la 3." edad en la zona de Llevant de
Mallorca. Ahí no podía faltar el «al-
ma-mater», nuestro amigo RAFEL
«SIMONET», que para eso sigue
dando el callo a la batería de «ELS
NOSTROS», ese conjunto • de viejas
glorias, que ha acrecentado fama en
«LOS MELONES», «OASIS» y en la
«Liar» de SINEU. No queremos en-
dilgarnos ningún farol, pero 'fue en
'estas páginas donde •diiios cuérita
(los primeros) de la «movida», sin
guitar méritos al bello reportaje
ofrecido en las páginas dominicales
de «Diario de Mallorca». Lo cierto
es que ciertos «jovencitos» se lo pa-
san de «chupa y dómine». ¡A vivir
que son dos días!

• El domingo el FELANITX se
juega el sitio entre los seis prime-
ros y disputar la liguilla de ascenso.
Viene el CALVIA, un punto más en
el casillero que los locales. El par-
tido es de gran trascendencia. Pero
Ia papeleta no es fácil ya que los chi-
cos de Asensi atraviesan un momen-
to nada bueno y no hay confianza
en el equipo, más bien lo contrario.
Por si fuera poco a ALFONSO le ca-
yeron tres partidos de sanción, JAVI
sigue en el dique seco, amen dc
otras bajas importantes ... Espera-
mos que los que jueguen hagan de
tripas corazón y los puntos queden
cri casa, si no, a esperar el año que
viene, que tampoco es inala idea.

• El miercoles de la otra sema-
no, el sector progresista del «EQUI-
PO-A» se reunió a manteles en «S'A-
beurador». lin polio al ajillo divino.
Fue para ver el partido (le la SE-
LECCION ESPAÑOLA contra RU-
MANIA. Había que sacar conclusio-
nes acerca la capacidad del entrena-
dor LUIS SUÁREZ por si acaso AN-
GEL VILLAR las hubiera necesita-
do. No hizo falta, el cese estaba can-
tado tras el resultado final.

SUPLENTE

SE NECESITA OPERARIO para
tejar.
Informes, Tel. 582061 (tardes).

SE ALQUILA BAR BRISSAS en
Cala d'Or.
Informes, Tel. 824257 (de 19 a 20
horas).

aPrebe covent»
Abans d'aquest «abans», d'aqtrefla

primera lletra, el paper era net,
pur, intacte, semblava que havia es-
tat rentat amb un detergent (l'a-
quells que fan que el blanc torni
mes blanc.

La ma, tremolosa, ha agafat la
«ploma» i un tros de brae s'ha aje.
gut sobre un costat, a un angle del
paper. Els dits juguen amb la «plo-
ma», 'lorries són tres, els altres clos
semblen dos enamorats, un devora
l'altre sense fer menció de res, be!,
tant com no-res, no, ci!

El cervell ordena a la «ploma» co-
mençar un carní, un carrn mesclat
de fantasia, d'idees sub-aquatiques,
de relats inconfesables, pert') el
blanc del paper es fosc, ben igual
que el cervell, ben igual que la sang
de la «ploma».

De cop i volta, una Hum, el prin-
cipi del camí, és la idea, es la solu-
ció a una inspiració defraudada; la
primera lletra, la segona; la..., què
faig?, com pot ésser mai que...?,
perà...?, i ara...? Un munt d'inter-
rogants han neutralitzat la meva
enyorada inspiració i el resultat es,
evidentment, visible; els dits que
jugaven amb la «ploma» han acabat
el «recreo» i els que estaven enamo-
rats acaben de rompre el seu nuviat-
ge..., la ma dreta ha acabat de per-
dre la seva iHusió.

El temps s'ha aturat, les mans
són immòbils, el cervell, també; una
mena d'espai, una mena de letargia,
d'engopirdent ha aparliut a Id meva
existencia.

Pensa!, esprem el suc..., sí!,
aquell que va de la ma al cervell,
recordes que aquella vegada...?, sí;,
un poc riles, un esforç més
zzzziiiizzzz!!, sembla el soroll que fa
una botella de «gaseosa» quan l'o-
brin.

BATTLEMANIA, però corn diria
«es conco», avui no hem berenat i
ens menjarem un te. De la manera
en que s'han posat de moda els «tu-
peso, les varietats musicals, les di-
ferents formes de vestir-se, els com-

binats psicodelics i moites coses.
més, unes han esdevingut novetats
totals, altres recopilaeions d'un
temps passats i algunes Ines les dei-
xare a crítica personal dels qui pre-
sumesquin d'entesos.

Batlemania es una paraula com-
posta, com poclreu veure. Però , ull!,
no us equivoqueu! No té res que -

veure amb el Ilinatge Batle, ni amb
l'Alemanya unificada, ni amb res del
que us penseu.

Científicament, totes les manies
treuen flor a causa d'uns síntomes
suprairracionals, multiplicais p el
caracter heterogeni i dividit, el re-
sultat, pel nombre de panades d'es-
trigassons que s'han menjat durant
els cinc darrers anys. Així, ens dóna
el grau d'intensitat d'aquesta

A Felanitx, comença haver-hi un
poc de mania, un poc de batlema-
nia i la veritat es que si hom se
sent identificat amb la moda i a
més fa tot el possible perquè sigui
així, per molts d'anys..., per5 amb
els interes-sos del poble, NO.

Exemples, n'hi ha mil-cent-catorze
i punts per criticar, mil-cent-quinze.

Senyors governants, si de bon de
veres voleu donar un benefici al po-
ble, la minor manera es que presen-
teu la dimissió tots plegats. Gracies.

Antoni Joan i Albons

SE • NECESITA - PROFESOR/A-para •-
clases de repaso FP/1 Adminis-
trativo. Asignaturas Contabilidad,
Técnicas, Lenguaje y Prácticas
oficina.
Informes, en esta Admón.

SE VENDEN 0 ALQUILAN VA-
RIOS LOCALES en Pea. Cas Cor-
so, Porto Colom.
Informes, Tel. 234278 (de 9 a 13 y
de 18 a 20).

ALQUILO BAR-RESTAURANTE
BOB'S. Centro Comercial Cas
Corso. Porto-Colom. Sólo a profe-
sionales.
Informes, Tel. (93) 4251958 (ho-
ras comida).



Dra. Lucía Caldentey
Comunica la creación de IGUALAS
MEDICAS.

Para más información, dirigirse a C. Pelal, f1 - Tel. 58310-1

Comunica la creació de
PARTIT MEDIC.

Per a int's informaek), dirigin-vos al C. Pelai, 01 - Tel. :)83 lol 

(
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ESTETICA I SALUT

)

C/. P. A. Penya, 3
Tel. 580423 FELANITX

Salarium UVA
Depilació especial per a persones

amb problemes circulatoris.
(Varius, pesadesa de cames, mala
circulació).

11011ARI:
De 9 a 12 i cle 15 a 21'30 h.                

Elèctrica PARERA  

Vos ofereix un extens assortiment
de Regals de Primera Comunio i pel dia
de la Mare.
CARRER DE SA PLAÇA, 10

	
FELANITX               

cine ri tat 

Viernes 26, sábado 27, 9.30 noche y doming() 28 desde las 330
Primero fue el gran éxito de «Tres solteros 'y un biberón». Esta
segunda parte supera a la anterior con los Mismos artistas.

Tres hombres y una pequeña dama
Complemento

Película cuajada de grandes premios con grandes protagonistas.
La mafia al descubierto. Robert de Niro en

Uno de los nuestros
Miércoles l desde las 3, sabado 4, 9'30 y doming o 5 desde las 3'30

Homenaje a la mejor artista del momento, JULIA ROBERTS.

Durmiendo con su enemigo
Complemento, reposición de la película del afio

PRETTY WOMAN

FELANITX 11

FUTBOL

FELANITX: Roig I, Roig II, Az-
nar, Felipe, Adrover (Leandro), Se-
bastian, Sagrera, Mai nid, Gallardo,
Eu!, Agustin (Gregorio).

ARBITRO: Córdoba. Bien. Tarje-
tas amarillas para Roig II.

GOLFS: LO min. 36, Muñoz; 2-0
53, Crespí; 3-0 in. 84, Ballester;

4-0 m. 89, Pericas.
COMENTARIO: Merecida victoria

del equipo local ante un Felanitx
que, tan so:o, inquietó algo en la
primera mitad. El Llosetense, en
una segunda mitad de buen juego,.
marcó tres-goles-que .hubieran•podi-
do ser más.

El público salió satisfecho del jue-
go desarrollado con deportividad
por ambos bandos y también por el
festival de goles.

Toneu

FUTROLET ESCOLAR
ST. ALFONS/
BOUT. LAS PALMERAS, I-

LA SALLE (MANACOR), 4
DON .10C I DEPORTIVITAT EN UN

PARTIT 'AMISTOS
L'equip de La Salle, que encapça-

la el torneig de Futbolet Escolar de
Manacor, practica un bon .ioc i do-
blega l'equip del collegi Sant Alfons,
que en tot moment planta cara i
erea gran .quantitat d'ocasions de
gol.

Els felanitxers jugaren a ritme del
lanclem BLANCO-MARINO. L'equip

manacorer fou dirigit pel nostre bon
amic i ex-jugador del C.D. Felanitx
Mat ics. Cal destacar cis dos juga-
dors locals, Ismael i J. M." Cañas.

Alineació: J. Blanco, X. Blanco,
X. Fontanet, L. M. Tapia, M. A. Mar-
inez, J. P. Covas, A. Leandro, T. Bar-

ce16, M. A. Illescas, LI. Obrador, Pc -
te  Kico, J. Ramallo, Cherna,
J. M. Cañas, Joaquin i Ismael Al-
varez. (El gol fou obra d'aquest dar-
rer).

M. Eskilachi

SE VENDE SOLAR de 300 rn 2 en
Felanitx.
Informes, Tel. 827174 (noches).

SE NECESITA CHOFER con car-
net Bl.
Informes: Tel: 658058.

SE NECESITAN COCINEROS Y
CAMAREROS/AS para Restauran-
te. Con referencias.
Informes: Tel. 658058.

LICENCIADO EN VETERINARIA
da repasos d'EGB, BUP y COU.
Informes: Tel. 581025 (Pepe).

NECESITO PERSONA para cuidar
niña de 1 afio en casa.
Informes: Tel. 581520.

VENDO CASA en perfecto estado,
en terreno de 600 m2, con jardín.
Entrada por C/ Santueri, 73.
Informes: Tel. 582289.

BASQUET

Resultais
Cadets.—
JOAN CAPO/AUTOC. GRIN1ALT, 71
RAMON LLULL,	 52
3." Divisió.—
PERLAS,
AUTOCARES GRIMALT,
Conzetzlari

Començaren de bona manera Ia
seva participació en el trofeu «Ra-
fel Coll» cis CADETS. El sorteig cis
havia estat favorable a quarts de fi-
nal i no desaprolitaren l'ocasió. El
marcador, en cis 15 minuts, indica-
va un ajustat 20-19, però en cl des-
cans ja .era. de 34-21. A la segona
part s'anà ampliant fins arribar a
una diferència maxima de 20 punts
a la meitat d'aquest període. Des-
pres d'una reacció visitant de 0-8,
torna la còmoda situació en el mar-
cador. Cesar anota la bonica quan-
titat de 30 punts i fou seguit per
Caries Guerrero (17) i G. Obrador
(18).

L'«Autocares Grimalt» de TER-
CERA» fou derrotat novament dins
Ia pista del líder de la Iligueta, el
«Perlas». Aquesta vegada el princi-
pi va ser molt bo pels felanitxers
que se posaren al front del marca-
dor (2-11, minut 8) amb un avan-
tritge que, clossificat, pernietc: arri-
bar empatats al descans (24-24). Els
manacorins anotaren els 8 primers
punts de la segona part, i això els
dona el comandament del partit que
ja mai amollaren. La clau d'aquest

LARRY CISTELLES

SE VENDEN ESTIERCOLES de
vaca.
Informes: Tel. 582734 (noches).

ALQUILO BAR RESTAURANTE
BOB'S. Plaça Cas Corso.
Informes:, Tel. 756278 (noches) y
lunes, rrqrcoles y viernes en cl
Bar de 13 a 15 h.

SE NECESITA OFICIALA para pe-
luquería.
Informes: Tel. 581257.

La PR EFER ENTE

una h112ila 1.a parte, la nave
marengue se hundió

Monte cis sêniers contirmen
els cadets obtenen un ban resultat

segon tcmps fou la fortíssima de-
fensa en zona clds locals que impe-
dia qualsevol penctració o joc inte-
rIor (leis nostres. Tarnbc va ser im-
portant el capitol de's tirs Iliures
(Perlas, 19/37; Autoc. Grimalt, 9/

55 16). El maxim anotador felanitxer
44 fou en aquesta ocasió Damia Boyer

(16), seguit de G. Amengual (II).
L'arbitratge d'Orún, replé d'erra-
des, com sempre, aquesta vegada no
va tenir una influncia decissiva en
Ia rnarxa del partit.
Aquesta jornada

Partit de tornada de l'eliminatò-
ria del «Rafel Coll» dels cadets, a
Palma, contra el Ramon Llull. De-
nou punts d'avantatge han de ser
suficients.

Trascendent encontre de l'equip
de Tercera. No guanyar al Campos
aqui, significaria la pèrdua de la ca-
tegoria.



CARPINTERIA IVIETALICA

TALLERES
HECANII COS , , a..

C I F. A.07 204 51t
Cr Esirena. t - Tete , ono 58 03 I31
FELANITX (Mallorca)

Puertas Cancela
Kerr() y Alurn8-80 y
Con mando a distancia

•
3 C .

Razones

TU RENAULT TRAFIC
0 RENAULT MASTER

ptas. menos.
La gama lider de vehículos industriales ligeros, te ofrece ahora

razones de mucho peso para decidir su compra, según tus necesidades
de vida y trabajo. Al entregarnos tu coche o vehículo de tra-
bajo usado, esté como esté, te damos 90.000 ptas. si te
llevas la Renault Express y 260.000 ptas. si compras un
Renault Trafic o Renault Master. Una oferta excepcional vá-
lida hasta fin de mes. Decidete hoy mismo.
Para que después no te pese. Además, con-
diciones especiales adaptándose a tus
necesidades.

TU RENAULT EXPRESS

POT lo menos100.000 ptas. menos.

RENAULT
LIDER EUROPEO EN VEHICULOS INDUSTRIAI.ES LIGEROS.

En tu C3ncesionario te darnr , ç la razón.

Õ/ 
FELANITX:

 FRANEISC9 MANHESA, S. A.C1/41.

FELANITX: C/. de Cameos. Km - 581%4 . R5 CAI Cf,e. F.limitx. 5 - 65193
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Les Eleccions Locals 1991
El Partit Socialista iyaiorma

Co loms a la Sala
PERQUP. DIGUEREM NO A LA
SUBVENCIO DE L'AJUNTAMENT
AL PATRONAT DE MUSICA

Diumenge passat aparegué la no-
ticia al DM que COLOMS A LA SA-
LA havia votat en contra de la con-
cessió de la subvenció anual de l'A-
juntament al Patronat de Música.
La nota no explicava els motius pets
quals el nostre grup decidí votar en
contra a l'atorgament d'una subven-
ció parcial al Patronat.

Diumenge a la nit el Batle mani-
testa a gent del Patronat, que no
sabia perquè haviem votat en con-
t•a i iixò es cert: el Batle no escol-
ta mai les nostres raons i a vegades
beca. Nosaltres volem que els mú-
sics, els que tenen relaciú amb l'Es-
cola Municipal de Música o alguna
relació amb el Patronat sàpiguen per
quines raons cliguerem que nu ens
semblava be l'atorgament de la sub-
venció esmentada.

1.—L'Ajuntament de-Felanitx no
te ni començat cl pressupost per
cnguany, ni intencions de fer:ho per
ara. Funcionam amb el pressupost
prorrogat de l'any passat.

2.—L'any passat la subvenció va
ser de ales de vuit mitions, la qual
cosa vol dir que enguany podria ha-
ver ' estat de la mateixa quantitat,
ates que el pressupost es prorrogat.

3.—Enguany la subvenció no ha
estat de la mateixa quantitat perquè
el PP ha trobat convenient subven-
cionar coses que no tenen res clue
veure amb l'Ajuntament, ni creim
que siguin subvencionables p e r
aquest, això es: les postetes d'un ve-
dat de S'Horta, els corredors d'una
multinacional (OPEL), la cera de les
processons de Setmana Santa, la
Universitat de Barcelona ....

4.—E1 fet que s'atorgas la subven-
ció al Patronat per la meitat del
pressupost presentat (4,5 milions) i
al mes d'abril, fa que el Patronat el
mes de juny quedi aturat i no pugui
acabar l'any, perquè el nou Ajunta-
ment qui sap quan es constituirà.

5.—ns indignant que el mes d'a-
bril el PP hagi eixugat el capitol de
subvencions i hagi deixat desates el
Patronat.

Tot plegat respon a la creença del
PP que els diners de l'Ajuntament
sán per fer campanya electoral i
atorgar subvencions a entitats o per-
sones que tenen fonts de finança-
ment autònomes o comercials i per
tant, no són subvenei6ntibles.• Nos-
altres no entram en la 'feia o finali-
tat cl'aquestes personetr o . institu-
cions, pet-6 el que esta clar és que
cl segon trimestre no es pot subven-

Persianas de Aluminlo
Color Plata. Bronco y
Iacadas vanos colores.

Puartas Arrollables
Galvanizadas y lacadas
Manual y mando a dislancia • '

S'adjudicareo les obres
de construcció del
complexe poliesporiiu
de Sa Mola

Dia 15, en sessió plenaria extra-
ordinaria celebrada per l'Ajunta-
ment foren adjudicades les obres de
construcció del complexe poliespor-
tiu de Sa Mola, a l'empresa «Cubier
tas y Mazov, S.A.» per la quantitat
de 149.090.000 pcssetes. Aquest co m.
plexe contempla un pavelló cobert
amb una capacitat de 800 especta-
dors, ampliable, i una piscina des-
coberta de: 12'5 x 25: També s'ad-
judicaren a l'empresa Emilio Marín,
les obres dc reconstrucció i aconcli-
cionament del cementeni i s'aprova
l'expedient de sollicitud de finança-
ruent i manteniment de l'electrifica-
ció del camp municipal d'esports de

- Cas Concos.
Per altra banda fou aprovada la

subvenció al Patronat Local de Mú-
sica, que enguany nomes es dc 4'5
milions. I per últim s'aprova la pa-
ralització l'ampliació del termi-
ni d'execució— de les obres de mi-
llora de la infraestructura turística
i la de sanejament i aigua potable
de la part de Sa Capella, totes elles
a Portocolom.

cionar el Patronat perquè acabi
aquest trimestre j. després quedi a
l'aire.

Els del PP no tenen cap criteri es-
tablert per atorgar les subvencions
i respon, sobretot a amiguismc i a
la proximitat de les eleccions muni-
cipals. Aquests són els motius pels
quals trobarem que aquestes no són
maneres de subvencionar el Patro-
nat i que exposarem al Ple, malgrat
l'absència mental del Batle.

Per acabar volem afegir que l'Es-
cola Municipal de Música, necessita
atenció urgent, perquè la feina alla
es fa en condicions Ines que precà-
ries: manquen vidres a les vidrieres,
gas a les estufes, panys a les portes,
portes a alguns portals, el bany no
esta enllaçat a la claveguera públi-
ca, ... I aix6 creim que es més ur-
gent que subvencionar l'elecció de
Miss Mallorca. 0 no?

ANUNCI: Es convoca als mem-
bres de tots eis Organs de govern de
Coloms a la Sala, als integrans de
la llista dc les eleccions i a la gent
interessada en collaborar i fer feina
per Ia. campanya, a la reunió que
tindrà hoc avui dissabte dia 27 a
les sis de l'horabaixa.
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Puertas Extensibles
Galvanizadas y
lacadas
saws colores.

Puertas Basculantes
Galvanizadas, lacadas
Imitacion madera.

• El número 5 de la publicació
«Tribuna Socialista», cl darrer ciels
editats, en bona part esta cleclicat
a la nostra població. A la revista hi
trobam unes pagines que s'ocupen
del candidat socialista a la presidèn-
cia de la Comunitat Autònoma,
Francesc Obrador, i hi ha quatre
fulls que fan referencia a l'activitat
de l'Agrupació local del P.S.I.B.

La publicació fa una valoració de
Ia gestic') socialista a l'ajuntament de
Felanitx en els darrers quatre anys
i destaca que els quatre regiclors so-
cialistes han fet una oposició seria
i responsable, donant suport amb
els . seus vofs a les iniciatives que
podien aportar alguna solució als
problemes plantejats a la nostra
collectivitat, denunciam i oposant-
se a les accions que vulneraven les
normes legals establertes.

Aiximateix es destaquen les ac-
cions dels membres del partit que,
en aquest període, han aconseguit
per a Felanitx realitzacions com la
Casa del Mar de Portocolom i el
Centre de Salut, a punt d'inaugurar,
i la concesió d'una Residencia per
assistits que no ha començat a cons-
truir-se a causa de la inexplicable
demora en facilitar els terrenys per
part de la Corporaciú Municipal. -

«Tribuna Socialista» publica una
entrevista amb el candidat a l'Alcal-
dia. Miguel Riera afirma que no es
la primera vegada que una - persona
sense adscripció política concreta
vol collaborar amb tin partit atilt) el
qual te innegables afinitats.

El candidat fa una valoració de
l'actuació ciel grup que ha contro-
lat l'ajuntament en els darrers qua-
tre anys i, a l'hora de referir-se als.
problemes més destacats del muni-
cipi, diu que Felanitx necessita un
pla urbanístic posat al dia, destaca
la falta de sOl industrial i fa refe-
rência a qiiestions corn la sanitat,
la millora cle l'administració, l'ense-
nyament, la juventud i la tercera
edat. Acaba client que el programa.
socialista pretén que la nostra so-
cietat recobri el dinamisme que la
va caracteritzar en abre temps.

A la secció «Idees per a un progra-
ma» hi són recollits alguns aspectes
ciel programa electoral que presenta
el grup socialista.

• Dijous d'aquesta setmana, a.
un restaurant de la nostra població,
va tenir lloc l'acte de presentació
als afiliats i simpatitzants de la Can-
didatura del P.S.I.B.-P.S.O.E. a les.
pròximes eleccions. Varen dirigir la
paraula als assistents En Francesc
Triay, candidat al Parlament i Mi-
guel Riera, candidat a l'alcaldia. AI
número de la pròxima setmana do-
naren notícia de. les seves interven-
cions.

NECESITO COCINERO(A) para res-
taurante Sol;y Vida, en Cala Mu-
rada.
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