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la moguda política
L'acord a que arribaren la setma-

na passada els partits PSOE i Co-
loms a la Sala amb la regidora elec-
ta del CDS Consuelo de Santiago,
per tal de fer-se amb el govern de
l'Ajuntament ha desfermat una allau
de comentaris i reaccions de tota
casta de signe. Des dels que no han
escatimat desqualificacions i han es-
grimit la paraula «traició», fins als
que han admès l'aveniment com una
cosa coherent i àdhuc han valorat
l'actitud de Cansuelo de Santiago
com a valenta i fidel als seus princi-
pis ideològics.

Aim!) es lògic, perd no cal perdre
dè vi-sta-que aquestes- operacions són
practica freqüent dins el panorama
politic de l'Estat Espanyol, tota ve-
gada que la legislació les permet. I
aquesta -practica, es igualment adop-
tada per partits - de l'esquerra i de
la ttreta quan ; cunistaricies -tes
posen en situació d'aconseguir-ne
uns beneficis. I ben mirat, aquesta
permissivitat pot esdevenir inclús en
alguns casos salvaguarda de la Ili-
bertat personal davant el paper
absorbent que exerceixen els partits
politics.

Aixi doncs, creim que no cal es-
quinçar-se les vestidures davant
aquest succés. Tots poden recordar,
si volem, el trasvas de regidors del
nostre Ajuntament des de la Demo-
cracia Cristiana (abans PDP) al par-
tit Popular el juliol de 1988 en un
acte solemne que se celebrà a la Pon-
derosa amb la presència de les auto-
ritats autonômiyues. No volem en-
trar, doncs, a valorar _aquests fets
que es donen sovint i que cal accep-
tar amb naturalitat i res més.
L'esmentat acond pot portar un can-
vi al govern de la Sala, que és la
intenció de les forces que hi han
intervengut. I això, al cap i a la fi,
seria un fet normal dins una socie-
tat que es diu democràtica com la
nostra.

Ara be, el que ja no és tan nor-
mal es que aquesta possibilitat des-
fermi l'histerisme de certes perso-
nes que desenterren els veils siste-
mes de persuació basats en les pors
ancestrals i intenten sembrar dins
el poble pla temors injustificats. I
d'aquestes persones n'hi ha, per des-
gracia per molts redols.

A l'hora en que els lectors rebin
aquest setmanari faltara una setma-
na perquè es desvetlli la incògnita
de qui sera el batle els propers qua-
tre anys. S'ha arribat a un acord
dins un sector del futur Ajuntament
que recolza amb força suficient la
candidatura de Miguel Riera, ara be,

la qüestió no quedara resolta defini-
tivament fins el proper dissabte.

Sia quin sia el resultat final d'a-
quest darrer procés electoral, que
com sabem no acaba el vespre que
s'obriren les urnes, cal - abordar el
futur amb serenitat, sense crispa-
cions i amb la voluntat ferma de
millorar-lo. Uns ho faran (les del go-
vern, d'altres, des de l'oposició.
Ambdós tenen una missió especifica
dins Pengranatge, i de que la duguin
a terme amb encert depèn l'èxit de
Ia propera legislatura.

Hem assistit a la formació impro-
visada:drun grup que, sorprenent-
ment ha recollit un sector conside-
rable de Pelectorat. Aquest grup
però, sembla que no ha repnit les
condicions de cohesió necessaries
Mihavia formulat una previsió_ es-
caient per assumir corn a tal un
paper coherent dins el concert post-
electoral, i els fet han esdevingut
d'aquesta manera.

Tant de bo que, es resolgui com
es resolqui, la situació, sia per 1:16 de
la nostra comunitat.

En Josep Falcú rebé
Ia faixa de General

Dimecres de la setmana passada,
al Regiment d'Infanteria Palma 47,
tingué lloc l'acte d'imposició de la
faixa al nostre paisà Josep Falcó i
Rotger, recentment ascendit a Gene-
ral de Brigada.

Eren presents a l'acte el Coman-
dant General de Balears, els gene-
rals mallorquins a les ordres dels
quals havia estat Josep Falcó, com-
panys de promoció, amics i fami-
liars.

Després de la lectura del Reial
Decret d'ascens del passat dia 10 de
maig, el seu oncle, el també felanit-
xer General Enric Falcó Oliver, i per
deferència del Comandant General
de Balears, fou el qui imposa la
faixa al nou general.

Josep Falcó ja ha pres possesori
del seu nou destí a Bilbau, com a
Governador Militar de Biscaia.

Reiteram la nostra felicitació a Jo-
sep Falcó, felicitació que feim ex-
tensiva als seus familiars.

Tombats a la molsa

Males notícies
No sé si qualque dia acabarem curats d'espants, però, de moment, no

guanyam per retgirons.
N'hem sentit parlar —i molt!— de la SIDA en els darrers anys, per()

encara ens estarrufem quan llegim les quatre tètriques lletres, o ens tro-
bem una xeringa ensagnada a qualsevol voravia. Més de cm-cents pous de
petroli segueixen cremant a Kuwait, després de ser incendiats per les
tropes iraquianes en retirada. La falla d'ozon segueix fent-se més i més
gran en les dues closques polars; mentrestant, la indústria segueix posant
en el mercat productes amb els destructors CFC. Recordant la tragedia
de Txernerbil, se'ns han posat els pels de punta quan hem sabut que les
conceqiiències del gravíssim accident a l'URSS són encara més tragiques
del que ens pensàvem. A la Mediterrània, dos enormes petroliers s'incen-
dien, s'afonen i llancen milers de tones de negre, pudent i oliós petroli
a la ja degradada «mar nostra». El còlera s'escampa des del Perú a tot.
el sud d'Amèrica, davant la mirada impotent de les autoritats sanitàries
mundials. Fortissims ciclons, han duit la tragedia i la desolació a la ja
pobre i famolenca població de Bangla Desh, deixant el rastre de cente-
nars de milers de victimes. Els kurds, que no volen retornar a les seves
cases per por de les represàlies del dictador Sadam Hussein, són victi-
mes de grans patiments a les zones muntanyenques del nord del seu
país.

Lesttelearles males-noticies, na deixen d'omplir les pagines dels
diaris i les ones de radio i televisió. Som cada dia més en el món i les
tragedies es multipliquen en progressió aritmètica; per altra banda, la in-
formació ens arriba de tal manera, que, lamentablement, lés tragedies es
converteixen en un morbós espectacle de masses que ompl espais. N'hi
ha qui diu que els mals que ens acompanyen, no són altra cosa que ver-
sions modernes dels tradicionals mals que han acompanyat i acompanya-
ran sempre la Humanitat al llarg camí de la seva Història. Potser es cert
això, per() resulta dificil no immutar-se davant tanta tragedia corn ens
envolta. Hi ha dies en que horn no voldria obrir el diari; millor encara:
hi ha dies en que horn no voldria ni tan sols comprar el diari. Tanmateix,
per?), la ignorància no ens farà ni més lliures, ni més feliços: simplement
ens farà més despreocupats i més panxacontents.

Obr els diari d'avui i em trob una altra mala noticia: un equip mèdic
ha descobert el virus d'una nova classe d'hepatitis, la C. La que ens fal-
tava!

Els periodistes diuen que les bones noticies no vénen, ni són noticies,
són avorrides i no interessen ningú. Sera. possible? Francament, de tant
en tant m'agradaria avorrir-me amb bones noticies.

Antoni Roca

Els PP. Teatins han com-
prat part de la finca del
Crèdit per ampliar el
col.legi

Fa uns dies que es formalitza la
compra per part dels Pares Teatins,
de la part posterior de l'immoble del
Banc de Credit Balear. Aquesta ad-
quisició afecta la part que pertany
al corral de l'esmentat edifici i que
limita amb el carrer de Zavella, i
amb ella es podrà ampliar notable-
ment el pati del Centre i es guanya-
rà espai per a construir quatre aules
més i unes dependencies administra-
tives.

Aquesta ampliació respon a la in-
tenció del Collegi d'implantar l'en-

senyança secundaria obligatòria d'a-
cord amb les noves pautes docents
que imposara. la LOGSE.

Ajuntament de Felanitx

Regiduria de Cultura
Aquesta Regiduria vol informar

de les subvencions rebudes de la
Conselleria de Cultura, Educació
Esports i distribuides amb les fina-
litats següents:

Per a NORMALITZACIO LIN-
GUISTICA: 90.000 ptes. per retola-
ció interna de l'Ajuntament i
100.000 ptes. pel professor del cur-
set de català.

Per la Setmana de Música de Fe-
lanitx, 200.000 pessetes.

La Regidora de Cultura,

Catalina Picó



SANTORAL

Diu. 9 St. Efrén
Dill. 10 St. Getuli
Dim. 11 St. Bernabe
Dim. 12 St. Onofre
Dij. 13 St. Antoni de Padua
Div. 14 St. Anastasi
Dis. 15 Sta. Miquela del

LLUNA

Lluna nova dia 12

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

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

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, 12'30, 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 - Felanitx: 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:

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

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

580448-581144
Ambul kncies

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

FELANITX

CIntòrtia Oliver Vadett           

T1-411-4'; _ TVI]ÆLA
Selmanari d'intercssos locals

7-     

5rIcAltcevi   
PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Scmcstral:	 1.875
Semestral a fora: 2.325      

DEUDA DE AGRADECIMIENTO
Siempre he tenido gran estima-

ción a la ciudad que me vio nacer.
En consecuencia, siento un enorme
respeto por todos aquellos que de
un modo u otro han podido y que-
rido hacer algo en pro de ella. Creo
de justicia que así lo reconozcamos
todos, y quien nos representa, el
Ayuntamiento, perpetúe para cono-
cimiento de futuras generaciones, el
nombre de las personas destacadas
cn beneficio de Felanitx..

Ya tenemos algunos ejemplos:
Mosén Bauzá, Miguel Bordoy, Gui-
llermo Timoner... ¿Por que no in-
chin- en algunas calles o plazas de
nuestro término los nombres de
«Batle Pere Oliver», «Joan Falcó» y
«Capitán Simarro»?... Los de mi
generación conocemos la calidad de
Alcalde y todo lo que hizo por Fe-
lanitx el «Apotecari» (Mercado, Ins-
tituto, Alcantarillado, etc. etc. etc.).
De los otros dos señores podemos
destacar la matanza de inocentes
felanigenses que evitaron con su va-
lentía y decisión en los difíciles
tiempos de principio de la Guerra
Civil.

Es posible que a alguien le parez-
ca descabellada la idea; pero creo
vale la pena desprenderse de poli-
tiqueo barato y hacer un serio aná-
lisis para tomar una decisión de
agradecimiento.

Apartidista

RESPOSTA D'EN PERICLES
ALS FARISEUS

Sr. Director:
Sembla que he tocat el viu d'algu-

nes persones que volen embullar
justificant el que es, a una societat
democràtica, injustificable.

Senyors: el que no hi veu be con-
vé que dugui ulleres, i si em voleu
treure a rotlo amb la més lletja sor-
tire a bailer. Primer, vos vull dir que
en la meva carta yaig procurar par-
lar «d'algunes monges», i no sols de
l'Hospici, per salvar un collectiu que
mereix els meus respectes. Segon, el
lector adverti( s'adona de que vaig
parlar amb generalitzacions per no

haver d'assenyalar amb cl dit a per-
sones, amb nom i llinatges que tots
ccneixem, que en les campanyes
clectorals s'umbruten les mans em-
prant mètodes del Ines ranci caci-
quisme. La meva carta anava en de-
fensa de tots els «Sebastianets» (ma-
lalts, impeclits, vellets, coaccionats,
...) del ternie i per veure, amb tota
intenció, si així qualcú el diumenge
knclria una mica de mala conckm-
cia.

Contestant a M.V. i la seva Ileta-
nia de moral ma contradictória,
vuil fer notar que intenta justificar
el que. ell mateix assenyala que «(.s
mediatitzar la llibertat del próxim»;
emprant una actitut ingènua em par-
la de l'assesorament familiar del vot,
quan queda prou clar que cl meu es-
crit es refereix a procediments molt
més bruts. Li voldria demanar a
M.V. que explicas en una carta pú-
blica com creu que s'assensora po-
líticament a un malalt mental.

Al Sr. Roig li vull demanar discul-
pes per emprar l'exemple d'algunes
monges quan com ell diu «troba-
Hem un munt de persones en tot
Felanitx, que són altres els qui les
preparen el vot», però crec que mo-
raiment hauria d'estar empegueit de
no escandalitzar-se, si es demócrata,
per això. Sr. Roig no és injust indig-
nar-se pel que un considera un abús.

Per fi, senyors, sapigueu que per
una d'aquelles ironies, el vot dels
«Sebastianets» (dels que lene cons-
tancia s'introduiren dins l'urna) per
Poe decidiren qui comandaria Fela-
nitx cis pròxims quatre anys, i això
per obra de la Ilei d'Hont que feu
entrar el darrer regidor del P.P. per
2 vots sobre els Coloms a la Sala.

Pericles

CARTA A UNA SENYORA
Distinguida senyora:
Durant la passada campanya elec-

toral els felanitxers hem assistit
—esperançats i escalivats— a .tot un
seguit de declaracions, promeses, no
promeses, etc., per part dels dife-
rents candidats a la batllia de la
nostra ciutat. Hi ha hagut apella-
cions a la sensatesa, autodefenses
impresentables, rebuig de radicalis-
mes, crides al clialeg i condemnes a
Ia corrupció.

Per altra banda hem escoltat de la
gent del carrer la cançó de sempre:
«tots són iguals», «tots cerquen la
pesseta», etc., etc.

\'d a. de Francisco Manresa Gilman

Vostè no va fer en públic, que jo
sapiga, cap declaració ni promesa.
Però vostè ens ha regalat un gest.
Un gest senzill i difícil alhora, però
un gest molt valuós que els diners
no poden pagar. Vostè és una per-
SOMA cligna, honesta i conseghent.
Vostè ens ha retornat una confian-
ça percluda. Moltes grades.

Queda a la seva disposició i la sa-
luda amb tot respecte.

Un felanitxer agrdit
D.N.I. 41.462.138

SOBRE LA PARCIALITAT
D'EN NICOLAU BARCELÓ

Sr. Director:
A «l'article d'oferta» de la set ma-

na passada es clestilla una calentor
precisa i aquesta s'evidencia en tot
l'escrit; aquesta tendència es la prò-
pia d'un pensador amb esquemes
pro-PSOE.

Que digui que «En Riera ha obtin-
gut els fruits de l'oposició moderada
del PSOE» demostra un desconeixe-
ment total del que ha passat a Fela-
nitx aquests anys darrers. El PSOE
ha fet oposició moderada? Jo crec
que si no visquès a Madrid sabria
que el PSOE no ha fet oposició de
cap casta.

(Passa a la pag. 4)

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— Yamaha 750 E
-- Yamaha RD 350
— Honda VI.' 750
— Yamaha DT-80 LC
— Yamaha TZR-80
— Husquarma 125 Cross

— Honda MBX 80
— Vcspinos varios

— Variant Star
CICLOMOTORES VARIOS

EXPOSICION Y VENTA

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

Y MOTOS

va morir a S'Ilorta, el dia 5 de juny de 1991, a Pedal de Si anys,
havent rebut els sank Sagraments i la Benedicció Apostólica

Al eel sia

Els seus fills liafel, Guillem, Joan i Francisco; lilies politiques Antònia, Catalina, Maria i
Catalina; néts, renét, germans, gentians politics, nebots, eosins i els nitres parents vos dtnnanen
que volgueu encomanar la seva anima a Déu.

Casa mortuòria: C. Janine Prohens, 5 - S'llorta



COMPLEJO TURISTICO DE CALA D'OR

MECESITA:
Relaciones públicas
Asistente/a Dirección
Camareros

Tel. 613085 (horas oficin a)

Se venden o se alquilan
LOCALES COMERCIALES

en Porto-Colem

Complejo ',(Jardín del Rei»,
Avda. Cala Marsal, s/n.

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

SALON DE BELLEZA CATI
COMUNICA QUE Tows LOS LUNES

HABRA UNA QUIROMASAJISTA DIPLOMADA PARA MA-

SAJE, DE RECUPERACION, ARTROSIS, LUMBAGO,

CIATICA, ETC.

Para más información: Tel. 581384

C/. Costa i Llobera, 5 bajos

(72'4v011a
ESTETICA I SALUT

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

Quiromasatjista
diplomada.
Massatge terapèutic
I1011.111I:
De 9 a 12 i de 15 a 21'30 h.

De dilluns a divendres.

Decoraciones MORENO
Lucidos de yeso y perlita
Techos de escayola y desmontables

TEL. 825422 	 PORTO-COLOM

-_---0,4R13Ac04 	 ,

PONDEROSA--
Bodas, Banquetes, Comuniones y

fiestas en general
Obierto todos los días
Para reservas llamar a los

Tels. S37031 y 658033

FELANITX 	 3
■111110•1111.11=111,	

Versos per a «Les Aguiles» de Polima
Processó del Corpus

MOZANY
PER CGNLIXER MOZART (IV)

«Les Àguiles» és un dels «balls de figures» nostre folklore reli-
giós. L'aguila era, des de l'edat mil jana, emblema heraldic dels gremis de
teixidors i paraires (treballadors de la liana), els quals sufragaven la seva
festa, El Corpus. Aquell símbol era odinamitzat» pel dit ball arreu ciels
Paisos Catalans. A Pollença «Les Aguiles» Ain clues allotes amb vesta blan-
ca i rosada; totalment enjoiades, porten singular corona i, passada
pel cint, una grossa àguila de cartó. Encapçalant la processó i acompa-
nyades de violins i guiterres, marquen uns punts molt suaus i airosos,
que contrasten amb els bots i cabrioles que realitza, just davant, Sant
Joan «Pelós» (o cobert de «pells»), ço és el Baptista, precursor del Mes-
sies; ell dança portant un anyellet blanc, signe de l'Anyell de Déu.—Els
versos que he compost són aplicables al so de «Les Àguiles>, gràcils i
senvorivoles.

Dia de festa exultant,
Dia de Fe lluminós.
Rítmiques «àguiles» passen dançant
per la glória del Senyor.

Amb aquest so tan humil,
amb aquest ball tan honest,
nou bategar, nova empenta i delit
trobarà el cor del creent.

De la parella al davant
salta i revolta el Pelós:
grat sia a Déu també el gest

csburbat

que li ofrena el Precursor.

Crist, que ens donares ton Cos,
ver nodriment de salut:
càntics vessem i cistelles de flors
en ferventa gratitud.

Visca la Tradició
que vol honrar el Sagrament!
Dau-nos, Jesús, vostra llarga

abundor
aquí baix i eternament.

Bernat CIFRE

Abans d'entrar en el darrer apar-
tat d'aquest capitol dedicat a la bi-
bliografia mozartiana, que dedica-
rem a les biografies sobre el músic,
voldria presentar uns volums que
tenen en comú l'estar traduits al
cata là

El primer, un text preciós i en-
cantador d'Eduar Miirike: «Mozart,
en el seu viatge a Praga». Volum en
el qual l'escriptor alemany aconse-
gueix un &Is cims del seu lirisme,
estam, clones, clavant una prosa
poètica j no clavant un document
històric. Es tracta d'un conte molt
ben cscrit, agafant com a excusa el
viatge que la tardor de 1787 feu
Mozart de Viena a Praga per tal
d'estrenar l'òpera Don Giovanni.

El segon Ilibre porta per títol
c<Arnacleus» i es d'Iby Lepsck. Un
volum destinat al públic infantil,
amb molts dibuixos i illustracions,
alternats amb una prosa fácil i en-
tretengucla. Per cert que existeixcn
alguns llibres sobre Mozart clesti-
nats als infants. Fins i tot ha apa-
regut un joc per tal de familiaritzar
els petits a la Música mozartiana.

I el tercer volum en català es la
traducció del libretto de l'òpera
«Cosí fan tutte», clins la coliecció
«Opera» dc l'Avenc, amb un pròleg
de Richard Strauss, gran defensor
de l'òpera en qüestió.

P. E. M.



— TELEVISORES	 — ANTENAS individuales y
— VIDEOS
	 colectivas

— AUTORRADIOS	 — HIFI

Electrónica C/. SOL, 3

TELS. 583459

MOREY y 581580

INSTALACIONES PARABOLICAS
Y REPARACION         

dnItx TOUP/ Id '         

« T T EN VIATGES»
Carrer Major, 28
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Xavier Marin presentà el seu
invent

Divendres de la setmana passada,
a la Casa de Cultura, en Xavier Ma-
rin ens presenta el detector dc per-
tu rbacions atmosfèriques que fou
premiat al darrer certamen d'in-
vents de Ses Salines.

L'artilugi consistcix en una contra-
na C1L1C enregistra cl grau d'humitat
de l'amblent i ho transmet a un con-
trol electrònic que a rrls d'avisar de
la imminencia d'una descarrega at-
mosfèrica, interromp en el moment
precis el pas de la corrent elèctrica,
deixant fora de perill els aparells
connectats a la xarxa.

En Xavier Marin, en primer Hoc,
explica gràficament l'acumulació de
carregues a l'atmosfera i el seu Iliu-
rament mitjançant els llamps i des-
prés comenta el comportament del
seu invent enfront d'aquests ele-
ments.

Obres Públiques començà la
senyalització del vial de cintura

La setmana passada un equip d'O-
bres Públiques començà la senyalit-
zació del nou vial que ha d'enllaçar
Ia carretera de Campos amb la de
Porreres, Vilafranca i Manacor per
fora de la població.

Aquest vial, que ha de partir de
l'indret de Son Colom aproximada-
ment, passara per la part exterior
Sa Mola i anirà a parar devers cl
Puig Verd.

L'Escola de Ball de Felanitx a la
trobada de Porreres

Dissabte dia 25 de maig, al Collegi
Públic S'Escola Nova de Porreres,
se celebrara una trobada d'escoles
de ball mallorqui a la qual hi par-
ticipa l'Escola de Ball de Felanitx
que dirigeix Na Joana Puigrbs.

Ceràmica, dibuix i pintura a la
Casa de Cultura

Aviii horabaixa sera inaugurada a
la Casa de Cultura, una exposició
dibuixos, pintures i ceramica del ma-
trimoni fa ponì , s Gomi Massaki i Ma-
ch i ko Tac h i ka wa.

La eeramica Cs obra de l'esposa,
mentre que els dibuixos i les pintu-
res es deuen a 1'esp3s.
-Aquesta mostra restara muntada

fins dia 21.

Exhibició de balls populars a
l'Hospici

Dissabte passat horabaixa els
alumnes de l'escola de Ball de Fela-
nitx, oferiren una exhibició de balls
mallorquins als asilats i residents de
l'Hospital.

No cal dir que tot el personal de
Ia casa gaudi de debò amb l'actua-
ció dels joves balladors.

Vigilia de les Espigues
El proper dissabte dia 15, a Sa

Pobla se celebrara la Vigilia dioce-
sana d'Adoració Nocturna de les Es-
pigues, a la qual hi assistira cl Sr.
Bisbe. La sortida de Felanitx sera a
les 9'30 del vespre des del Bar To-
boso de Via d'Ernest Mestre.

Per a inscripcions poden acudir al
coment de la Caritat.

Llànties de vidre a Arts Raval
Demà diumenge, a la galeria Arts

Raval, sera inaugurada una exposi-
ció de Nanties del mestre vidrier Pe-
re Ignasi.

La mostra estarà muntada fins dia
30 i pot ser visitada de 19 a 21 els
dies feiners i de 10'30 a 13 els diu-
menges.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
Dia 22.—Fi de Curs al Parc Muni-

cipal. Preu 200 ptes. Inscripcions

del 9 al 19 de juny de 10 a 13 ho-
res.

Dia 13.—Concurs de ball. Tango,
pasdoble, vals. Amenitzat per «Juan
cl Extremeño» amb acordeó. Ins-
cripcions per parches dels dics 8
al 13.

Dia 18.—A les 6 clel capvespre,
Taller de Coina.

Dia 18.—Viatge d'un dia a Suissa.
Preu 17.900 ptes. (Viatges Tramun-
tana).

Dia 20.—Conferencia de medicina
per la Fundaciú Kovacs.

Dia 21.—Excursió a Sa Dragone-
ra. (Autocar, Barca, dinar i berenar
de panada a Can Pelin. Preu 1.700
ptcs. (Inscripcions del 16 al 18).

Dia 29.—Fi de Curs al Parc Mu-
nicipal. Preu 200 ptes. Es donaran
més detalls. Inscripcions del 16 al
26 de 10 a 13 h.

NOTA: Les persones que tenen
comanat des del dia de la presenta-
ció el Ilibre de Mn. Pere Xamena
«Felanitx mot a mot» poden passar

--per la Llar a recollir-lo.

vida social
PRIMERES COMUNIONS

Diumenge passat horabaixa, al
Santuari de Sant Salvador, va re-
bre per primera vegada la Sagrada
Eucaristia, el nin Pere Joan Ribas
Barceló.

I cl mateix dia demati, a la par-
ròquia del Carme de Portocolom, la
va rebre la nina Joana Maria Mai-
niú Bennasar.

Rebin e 1 s nou-combregants la
nostra felicitació que feim extensi-
va als scus pares.

NECROLÓGICA
Dimecres passat, descansà en la

pau de Déu a S'Horta, a l'edat de
81 anys i després de rebre els sants
sagraments, D.a Antònia Oliver Va-
dell, Vda. de Manresa. Descansi en
pau.

Reiteram la nostra mes sentida
condolència a la seva familia
d'una manera especial als seus fills
D. Ratel, D. Guillem, D. Joan i
D. Francesc.

Secchi Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL

TRIDU DEL SAGRAT COR
DE JESUS

Durant el present mes de juny,
tots els dies, a les 7'40 del capves-
pre, rosari, exercici al Sagrat Cor de
Jesús i a les 8 missa de comunió.

Avui dissabte, a les 7'30 de l'hora-
baixa, exposició del Santíssim i cant
de Vespres, exercici al Sagrat Cor de

Jesús i a les 8 missa ami) sermó.
Denia diumenge, a les 7'30,-exposi-

c.:6 del SSm. i cant de Ve:;pres, acte
de Consagració al S. C. A les 8 mis-
;1 i conclusió del Tridu.

Cartes a1 dizzczJr
(Ve de la pg. 2)

També es del tot gratuita l'afirma-
ció que el CDS «ha recollit el vot de
tots els que la consciencia del desas-
tre han impedit votar al PP, però

s'han «atrevit» a votar al PSOE».
D'on han sortit dunes els 408 vots
que han augmentat els Coloms? No
deuen haver estat vot de ,eneració
expontania.

I després a la fi es digna parlar
dels Coloms, pet-6 com si no hagues-
sin participar a les eleccions de diu-
menge, ni tenguessin res a veure
amb els resultats del PSOE, ni del
CDS, ni del PP. Parla que «vox po-
puli diu que els Coloms han fet una
campanya tan agressiva...», però, i
En Cola Barceló que opina de la
campanya? Dóna la impresisó que fa
de critic literari sense llegir l'obra
que comenta. Ës clar, de Madrid la
visió de la realitat «se le supone»
part damunt els mortals felanitxers
tant Ilunyans de la capital del regne.
I això es el problema del comenta-
rista politic que no viu la realitat.
La seva visió d'aquesta no intui la
possibilitat d'una entesa Coloms-
PSOE-CDS (2) i la qualificació de
l'actuació dels propers anys dels Co-
loms com a «auto-marginació anti-
espanyolista» farceix la clara visió
espanyolista del PSOE que pastura
i que, tot sigui dit, no es la primera
vegada que ens mostra.

M. Colom

VENDO PRECIOSA FINCA RUSTI-
CA, edificable, a 7 Km. de Fela-
nitx. Termino de Vilafranca. 7.103
m2 de terreno rodeado de pared
de piedra seca, con vista panorá-
mica y lugar muy tranquilo, va-
lido para una vivienda familiar
aislada de 2 plantas, y una ocu-
pación maxima del 2% de la par-
cela. Precio 1.000.000.
Informes, Tel. 552227.

'l'EN('() l'ARA ALQUILAR en Fe-
lanitx, 1 plimta baja en (.Caridad
1 Apartamento anmeblado en
C. Nlajor.
1 A parta mento a in ueblado
en Porto-Colom.
Inf.: C. Juevert, 61 Tels. 580283 y
825039.

VENDO CASA DE CAMPO de seca-
no. A 5 Kms. de Campos. En te-
rreno de 82.532 m2.

VENDO CASA DE CAMPO a 7
Kms. de Felanitx con 5 cuartones
de tierra.

VENDO CASA DE CAMPO con
una cuarteracia de tierra a 5 Kms.
de Porto Cristo.
Informes, Tel. 581552 (de 12'30 a
1'30 y de 6 a 10 noche)

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

mon 	 poeta Victorià Ramis d'ilyreflor
	 Terra Iluenta

Gandhi
Adolorits per la p 72rdua que afecta

les arrels mcs intimes dels nostres
sentiments, ami) la pregaria als lia-
vis i dintre l'anima un esperançat
arreveure, clonarem comiat a l'amie
i poeta achniradissim Victoria Ra-
mis d'Ayreflor, qui el passai vint-i-
dos de maig, parti vers la casa ciel
Pare.

Amb un afecte sincer llegia i frtfizt
els seus versos de caire humoristic i
popular i mai no l'havia tractat per-
sonalment, ni menys havia pensat
que arribassim a ser vertaders amies
i a un certamen literari, del qual
era membre dei jurai, hi vaig esser
premiat. Aix6 motiva que ens salu-
dassim i parlassim junts.

Amb els poetes Mique! Gaya i Do-
lors Corbella era cofundador del
«Grup literari Guillem Colom», que
portant el nom d'una de les figures
mes representatives de l'Escola Ma-
llorquina, esta obert a totes les cor-
rents literaries i a tots els estils.
Tingueren la gentilesa de convidar-
me a les seves tertúlies i des de lia-
vors form part del cenacle i la nos-
tra amistat ha anant consolidant-se
fins a arribar a ser forta i sincera.

La trajectória literaria de Victo-
ria es forca interessant,Llicenciat en
Dret i funcionari de l'Ajuntament de
Palma, li plab fer gloses populars
d'una ironia fina i graciosa que eren
molt celebrades. De cop i volta, de .

simple glosador, es converti en
.autèntic i excellent poeta. El Pare
Miquel Batllori, coneixedor de les
seves dots excepcionals, del seu
.amor a la nostra parla i a la nostra
terra i de la seva admirable facili-
lat per versificar, l'aconsella que

(4
Tzs'

C
(J)

PP-UM

PSOE

CALS

CDS

En blanc

Nuls

deixés de banda les gloses i es de-
dicas a la poesia pura: «ara que se
Chu obert la vena elegíaca de tanta
prestancia clins Mallorca».

Sia el que sia el Hoc que la críti-
ca erudita el classifiqui, els seus va-
lors han estat considerats unanima-
ment i la seva mernõria sempre sera
respectada com astre que brilla amb
própia hum LI la constellació ciels
poetes mallorquins. Els qui hem tin-
gut la fortuna de coneixer-lo i trac-
tar-lo apreciam millor la seva obra i
podem dir que no solament hem co-
negut el broll sinó la font.

DesprC2s d'una llarga i penosa ma-
laltia ha mort a Puigpunyent. Les
lletres dc Mallorca estan de dol. Ha
mort el poeta que consagra les se-
ves clots al servei de la nostra lien-
gua militant a les files de l'esperit
i excels exercici a l'art poètica. Els
seus poemes, vigorosos, magnifies i
entranyables, son clars i transpa-
rents i tenen la frescor de l'aigua
simple i pura.
, Que la nostra propera trobada pu-
gui ésser a la casa del Parc, domini
de l'eterna poesia i de les harmonies
sense fi.

JOAN MAIMO

Se venden pisos i
locales comerciales

APTOS PARA DESPACHOS,
OFICINAS, TIENDAS, etc.
Con o sin aparcamiento.

Muy céntricos
Informes: Tel. 580235
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Sempre em va fer pena aquell
home jove d'ulls negres i aspecte
malenc011ic. Feia tot l'efecte que a
Rajiv Gandhi el carrec de primer
ministre de l'India, que havia here-
tat de sa mare, Indira, li era una
carrega insuportable. Ara, un dia
després del seu assasinat, veig pu-
blicada en un cliari la fotografia de
les seves restes escampades per
terra, després que una bomba es-
clatis a poca distancia del seu ros-
tre. No es mereixia aquest final tan
cruel.

Rajiv Gandhi, el major ciels clos
fills d'Inclira, no tenia la mes mini-
ma intenció d'arribar a ser primer
ministre d'aquesta amalgama de re-
ligions, llengties i nacions que es
diu paradoxament la Unió India.
Rajiv era pilot d'aviació i , potser
perquè n'estava convinçut que mai
no hauria de ser el cap visible del
seu pais, es casa amb una dona d'o-
rigen italià. En un país, però, on
els avanços tecnològics es barregen
amb mentalitats medievals, i on la
fam i una excessiva taxa de natali-
tat són els trets fonamentals d'una
població dedicada majoritàriament
a l'agricultura, sols el fill d'Indira
podia portar les regnes de l'estat i
del partit que organitza el seu pa-
cirí Jawarhardal Nehru.

L'India ja va néixer malalta el
1947, quan s'independitza, de la ma
de Mohandas Gandhi, de l'imperi
britànic: era un país-mosaic impos-
sible de vertebrar, per molt que hi
confiassin el Foreign Office i Neh-
ru. Sols el Partit del Congres, fun-
dat per Nehru, l'exèrcit, la moneda

DISTRICTE 4

i l'achniastració pública són co-
muns a un.i. lais amb enormes dire-
rendes de tota classe. Les clues
principals comunitats, la hinclít i la
musulmana, són irreconciliables en-
cara ara i, a pet- iodes mes o menys
Ilargs dc tranquillitat forçada, se-
gueixen esclats d'una volencia sal-
vatge. No servi de massa la partició
de la Joia de l'Imperi en dos estats
—el Pakista i per tractar
d'homogeneitzar minimament 1 e s
poblacions; les arrels del problema
venien dc molt Iltinv.

Que suposarà ara per a l'Inclia la
mort de Rajiv Gandhi? Ningú no ho
sap a hores d'ara. El Partit del
Congres intentara superar la crisi
cercant ti n nou Inter que sigui capac;
de mantindre'l unit, cosa bastant
dificil. Sense tin Inter, el Partit del
Congres perdra l'hegemonia actual
i es fragmentara. L'India futura pot
ser diferent a la que fins ara hem
conegut, no tant per la substitució
de l'actual força hegemònica per
una altra de paregudes característi-
ques, sino per la manca de liderat
en un país amb un fort sentit pa-
ternalista ciel poder.

Un altre Gandhi ha entrat a la
Història pel portal de la tragedia.
Potser aquest Gandhi, el darrer de
la dinastia, s'hagués estimat mes no
ocupar mai les planes dels diaris.
Ara ,.és. màrtir d'un país que
mira egcèptic el seu .futur.

Antoni Roca

Agraïment
Amb motiu de la mort de

D . a Annal-lia Oliver Vadell, de
S'Horta, els seus fills, en la
impossibilitat de correspondre
personalment le s innombra-
bles manifestacions de condol
rebudes, ho volen fer mitjan-
çant aquesta nota.

A tots, moites gracies.

SE VENDE
APARTAMENTO

EN. PORTO-COLOM 1." linea
planta baja. Césped, piscina

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

terraza cubierta.
Superficie 120 m2 mas 50 m2

terraza.
Facilidades de pago

INFORMES: Tel. 824273

VENDO PISO a estrenar en Fela-
nitx, 4 dormitorios, 2 baños, sala
comedor, cocina y galería.
Informes, Tel. 581458 (a partir de
Ias 9 noche).

ALQUILO PISO EN PORTOCOLOIVI.
Frente al mar. Amueblado, 3 dor-
mitorios, sala comedor, cocina,
terrazas.
Informes, Tels. 580201 y 824884.
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Resultats de les eleccions municipals per districtes i seccions    

Dra. Llucia Caldentey
Comunica el tractament del dolor i

Ia inflamació.  

JARDINERIA MIQUELS

Construcció i manteniment de
JARDINS.
Tel. 583378 (nits) Felanitx

ARTROSSIS (cervical, genolls, dorsal, etc.)
LUMBAGO - CONTRACTURES MUSCULARS - CONTUSIONS

ESGUINCES, etc.

També recorda la creació de PAR-
TIT MÈDIC.

PER A ions INFORMACIÓ, dirigiu-vos al C/. Pelat, 61
Tel. 583464        

Se necesita
dependienta

INFORMES:
TEL. 581960    



FELANITX

ut oc ares

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• No sera hasta el día 15 cuando
se sepa quien definitivamente va a
ser el que rija los destinos de la
comunidad fclanitxera desde «La Sa-
la». Nosotros no entramos ni sali-
mos (esta sección se caracteriza por
no tener ideología concreta, algún
palo damos, pero indiscriminada-
mente), pero al parecer según to-
dos los indicios la carambola a tres
bandas tiene las de ganar... Pero
¡ojo al dato!, corren rumores de to-
dos los colores. ¡Se pueden dar sor-
presas a última hora! Cuando no
hay un claro ganador en un partido
de fútbol y se da paso a la prórroga
todo es posible, se puede decidir a
los penaltis; y en política la cosa
se complica todavía más. No hay es-
trategia que valga si el contrario eje-
cuta una jugada imprevisible en el
último minuto... Como en el aje-
drez, se trata de mover las piezas
de manera más inteligeate, que el
adversario... De todas formas lo que

sea sonará en su momento, de mo-
mento hay muchos que siguen espe-
rando con inter6s la votación defi-
nitiva del 15-J. Hasta entonces, mu-
chos estamos atrapados en un sus-
pense digno del maestro Hitchcock.

• El sábado en «SPEED» de
PORTO-COLOM tenía que actuar el
grupo musical «FONDOOSKUR0».
Pese a que el tiempo no acompaña
en absoluto se nota que la «movida»
felanitxera se deja notar los fines de
semana por aquellos pagos, especial-
mente por esta zona donde estan a
tiro de piedra «BRIGHT LIGHTS))
y «PUB-MIQUEL'S» y un poquito
más abajo, el lugar de moda, «BA-
HIA AZUL».

• El fin de semana pasado hubo
fiesta c inauguración de una nueva
peluquería en Porto Colom, a cargo
de nuestra amiga Francisca Forteza
(KISKA). ¡Suerte!

• El equipo RENAULT FELA-
NITX, después de cosechar laborio-
sos triunfos ha encontrado un nue-
vo sponsor, CONST. CALDERON, ni
más ni menos.

• Ya se está preparando el AU-
TOCROSS que se celebrará en Fela-
nitx en las fiestas locales. Un auto-
cross para pilotos felanitxers, cuya
inscripción se hará en Chapistería
Jaume Montserrat. Según informes
ya hay máquinas en marcha.

• El viernes estaba prevista UNA

CENA DE COMPAÑERISMO en el.

«BAR CAN J VAN ITO » con motivo
de la ENTREGA DE TROFEOS del
ya finalizado «2» CAMPEONATO DE
FUTBOLIN BAR CRISTAL». Por
cierto que este bar permanecerá ce-
rrado por algún tiempo por mor de
unas reformas que se hacían impres-
cindibles.

Un torneo que ha quedado de la
siguiente forma: Campeones: «MO-
RETE» / NICO MAIM(); subcam-
peones: «GUINDI» / FIOL; terceros
clasificados el tamden JULI / QUE-
LLES; en cuarto lugar JUANITO /
RAFA y en quinto puesto la pareja
formada por FINITO / CHOZAS.
¡Hasta el próximo campeonato!

• Nos alegramos de que el fe-
lanitxer ANDREU RIERA haya sido
ratificado en su cargo corno DIREC-
TOR de ESPORTS del C.I.M. para
los próximos cuatro arios, cl tiempo
que va a durar esta nueva legislatu-
ra de nuestra COMUNIDAD AUTO-
NOMA.

¡Enhorabona!
SUPLENTE

VENDO CASA, planta baja y piso.
(dos viviendas) en calle Soler.
Informes, Tel. 582088

VENDO PISO EN FELANITX
Marian Aguiló. Nuevo.
Informes, Tels. 581315 y
(93) 2424751

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

El 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

Inh•I duce la pasión en tu vida •
Descubre la pasión del Fiat Uno. Quedarás atrapado
por su físico, elegante, armónico en proporciones y de
gran personalidad. Pedirás a tu Concesionario que te
muestre su gama y atracción interior. Te va a sorprender
porque es único en funcionalidad. Económico, brillante y
deportivo. Con una habitabilidad para estar a tus anchas,
rodeado de confort y el placer de conducción que antes
sólo se ofrecía en coches de categoria muy superior.
No retrases más la cita con la pasión de tu vida. Ven ya
a tu Concesionario y elige una versión para tu pasión.

VERSIONES CILINDRADA
(c c.)

POT MAX
(CV.)

VEL MAX
(Km/h.)

ACELERACION
0 	 100 Km11)

I *9 )

CONSUMO
o90 Km/h
(11100 Km.)

UNO 4.51S 315 p 999 45 145 17,00 4,60/4,30
UN060 S 315 P 1.108 57 155 13,90 4,50
UNO SELECTA f o 5 p 1 372 72 157 14,00 5,40
UN° 70 SX i.e 315 p. I 372 72 170 11,40 5,20
UNO TURBO i.e 3p. I 372 118 204 7,70 5,80
UNOD/ DS 3/5 p. 1 697 58 155 15,90 4,40

• '41 	 Too:
—• • "

••••leV■••4 ••,".

Concesionario Oficial:

OS MARTORELL,
Carrer del Socors, 6. Tel. 58 13 48. Felanitx. 	 TECNOLOGIA LIDEP



Vehículos de ocasión
OPEL CORSA Swing
CITROEN BX
RENAULT 14 GTL
MET-TARI
FIAT UNO 70 SL 5/P - Radio cassette
sEAT PANDA
ALFA RONIE0 'I'S
PEUGEOT 205 GT
OPEL EADET LS
RENAULT 11 GTX:Teelio solar

PM-AV
PM-AK

PM-P
PM-AC

PM-AL
PM-AB
II-A\'
PM-A D
PM-AS
PM-AU

Concesionario Oficial

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

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)

-SOL JOVE-
Comunica als seus clients i públic
en general.

Liquidació de gènere de temporada
amb un 40% i 50% de descompte.

Fábrica de material de construcción

Necesita operario
INFORMES: Tels. 580197-580269

FELANITX

Futbolet

Til!!'118ig Felanitx 91
Club Colombbfil Felanitx

Eilitega de premis
ALEVINS

Primera jornada

Peluqueria Kiska, 3- Instaiconfort, 4
Relojería Brújula, 2 - B. Felanitx, 14

Començaren les competicions. Un
altre any més el Comité de "'Litho-
let de Felanitx ha organitzat els tor-
neigs per a les edats escolars. Tan
sols amb una jornada, la classifica-
ció queda així:

EQUIP J G F. P GF GC P
B. Felanitx 1 1 0 0 14 2 2
Instalconfort 1 1 0 0 4 3 2
Pel. Kiska 1 0 0 1 3 4 0
Rel. Brújula 1 0 0 1 214 0

INFANTILS

Primera jornada

B. Can Tromper, 4 - B. «Es Glop», 2
Peluqueria Kiska, 1 - Bar Mestral, 4
Talleres C. Bennasar, descansa.

El torneig Infantil esta compost
per cinc equips i la setmana passa-
da es pogué comprovar com tots ells
són equips forts i de bona categoria.

Després de la primera jornada, la
classificació ha quedat així:

EQUIP JGEPGFGCP
Bar Mestral 1 1 0 0 4 1 2
Can Tromper 1 1 0 0 4 2 2
«Es Glop» 1 0 0 1 2 4 0
Peluq. Kiska 1 0 0 1 1 4 0
C. Bennasar

Marino Tulayante

Categoria Iniciació
EL FORN LAS PALMERAS,

DIGNE CAMPIÓ
4 Jornada (darrera)
FORM LAS PALMERAS, 5 -

TOT PELL, 3
A la categoria d'Iniciació hi ha

hagut un clar campió, l'equip del
forn Las Palmera, format per Javier
Ramallo, Antoni BarCeló, Joan Pere

Covas, Andrés Leandro, Kico Sierra,
Miguel Angel Martinez, Joan Car les
Martinez, Luis Miguel Tapia, Angel
Maldonado. El maxim golejaclor de
Ia lliga ha estat Antoni Barceló
(Forn Las Palmeras), amb 11 gols.
El millor porter ha estat Joan Blan-
co (Bout. Las Palmeras), el millor
jugador Kico Sierra i el trofeu a la
regularitat ha estat per Joan Pere
Covas, tot dos de l'equip del forn
<,Las Palmeras».

CLASSIFICA CIO FINAL:
JGEPGFGCP

1. F. Palmeras 4 2 1 1 13 9 6
2. B. Palmeras 4 3 0 1 9 7 5
3. Tot Pell 4 0 1 3 10 16 1

Categoria Benjami

TALLERES SAN AGUSTIN
CAMPIÓ PER GOLAVERATGE

PELUQUERIA KISKA, 6 -
FOTOS SIERRA, 4

La victòria de l'equip Peluqueria
Kiska, per tan sols dos gols de di-
ferencia, donava el campionat a l'e-
quip del Talleres San Agustin, en-
trenat per Simón Sierra. El més go-
lejador de la lliga ha estat José Gar-
cia (Peluqueria Kiska), el millor ju-
gador David Campos (Talleres San
Agustin) i el trofeu per al millor
porter l'ha obtingut Juan Martinez
(Peluqueria Kiska).

CLASSIFICACIÓ FINAL:
1. Talleres San Agustin 	 8 punts
2. Peluquería Kiska 	 8 punts
3. Fotos Sierra 	 2 punts

Volem agrair l'ajuda donada per
Fotografia - Perfumeria Sircr, Bar
Cristal, Peluquería Kiska, Construc-
cions A. Montserrat, Rellotjeria Brú-
jula, Talleres San Agustin i Bouti-
que Las Palmeras.

Marino Talavante

El Club Colombail de Felanitx, ha
acabat la temporada de concursos
90-91, amb la darrera amollada des
de Baza.

Aquesta temporada ha estat una
de les més dolentes que se recorden
tant a nivell local com regional. El
motiu ha estat la malaltia que han
tingut els coloms, i aim) ha restat
aflu'mcia a concursos ja que ha estat
impossible el participar-hi.

Per concloure aquesta trista tem -
porada, cl passat dissabte dia I, a
La Ponderosa, va tenir Hoc l'entrega
dc premis. Les classificacions als di-
ferents concursos son:

Eivissa I: lr. Bernat Veny; 2n. Ju-
lia Cruelles.

Eivissa II: Ir. Damià Vidal; 2n.
Salvador Adrover.

Eivissa III: lr. Andreu Bennasar;
2n. Bernat Veny.

Eivissa IV: Ir. Salvador Adrover;
2n. Bernat Veny.

Eivissa V: Ir. Damia Vidal; 2n.
Miguel Veny.

Eivissa VI: Ir. Damia Vidal; 2n.
Salvador Adrover.

Alcoi I Lliure: lr. Salvador Bor-
doy; 2n. i 3r. Damia

Alcoi II Lliure: lr. Cosme Soler;
2n. Damia Vidal; 3r. Julia Cruelles.

Alcoi III Lliure: lr. Damia Vidal;
2n. Cosme Soler; 3r. Julia Cruelles.

Alcoi IV Lliure: Ir. i 2n. Cosme
Soler; 3r. Salvador Adrover.

Alacant Lliure: Ir. Damia Vidal;
2n. i 3r. Cosme Soler.

Alcoi I viatjats: lr. i 2n. Salvador
Bordoy.

Alcoi II viatjats: Ir. Cosme Soler;
2n. Damia Vidal.

Alcoi Ill viatjats: Ir. Bernat Veny,
2n. Julia Cruelles.

Alacant viatjats:	 lr. Salvador
Adrover; 2n. Damia

GENERAL DE VELOCITAT: lr.
Cosme Soler; 2n. Damia Vidal; 3r.
Salvador Adrover; 4t. Julia Cruelles
i 5e. Bartomeu Muñoz.

GENERAL REGULARITAT ABSO-
LUTA 90/91: Ir. Cosme Soler; 2n.
Damiz't Vidal; 3r. Salvador AcIrover,
4t. Julia Cruelles i 5e. Bartomeu Mu-

El Club Colombèfil vol agrair a
les entitats, comerços i particulars
següents, la seva collaboració a
aques:tárpassacla temporada de con-
cursos:

Conseil Insular de Mallorca, Ajun-
tament de Felanitx, Sa Nostra, Banc
de Crédit Balear, Banca March,
Autos Martorell (FIAT), Industrias
Gabriel Mairata, D. Nicolau Tous,
Aglomerados Felanit x, Construc-
cions Jaume Vives, Construccions
Antonio Bordoy, Café Rico, Fonta-
nería Juan Muñoz, Bar Club Colom-
bèfil, Piensos San Salvador, Freixe-
net, Electrodomésticos Ricart, Forn
d'Es Portt, Perfumeria i Fotografia
Sirer, D. Damia Vidal - Fill, Barba-
coa la Ponderosa i Miam.

A tots ells moltes de gracies.
Colomí

VENC VITRINA-MOSTRADOR
Inf.: Tel. 581134
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CARPINTEFIIA NIETALICA

Persianas de AluminZo
Color Plata, Bronce y
1acadas vanos colores.

CI E A,07 204571
a rsl.e . .t. 1 -Te'efono 58 03 51

FELANITX (Mallorca)

Puertas Extensibte3
Galvanizadas y
lacadas
vanos colores,

Puertas Basculantes
Galvanizadas. lacadas
Irnitacion madera.

Puertas Cancela
Kerr° y Aiurninio y
Con mando a distancia

Puertas Arrollables
Galvanizadas y lacadas
Manual y mando a distancia,

FELANITX

Partit Socialiste ge les Hies Balears - PSOECdoms a la Sala
LES RAONS DE L'ENTESA
DE COLOMS A LA SALA AMB
EL PSOE I LA REGIDORA DEL
CDS CONSUELO DE SANTIAGO

Dijous passat el nostre grup pren-
gué la radical decisió d'entendren's
amb la gent del PSOE i la Regidora
del CDS Consuelo de Santiago. No
hem pactat amb ningú, nomes ens
hem entes per fer possible que les
votacions dc diumenge passat ten-
guesisn la representació a la Sala
que es mereixen i que, quatre anys
més no governas una gent que és mi-
noria.

Per aquestes raons dijous a la tau-
la rodona es va llegir el nostre ma-
nifest que reproduïm: c ;

«Si avui ens trobam aqui eis que
som i hi manquen els que nó han
vengut es per una qiiestiú de digni-
tat. Diumenge passat, la majoria
dels ciutadans del terme de .Fela-
nitx decidirem no seguir amb el mal
govern del Partit Popular: 4.700 di-
gueren no al Partit Popular i 2.700
digueren que volien seguir amb el
PP desgovernant Felanitx. De diu-
menge ença, han intentat comprar la
decisió presa per l'electorat Felanit-
xer.
4 El que ens ha decidit a prendre
aquest determini han estat tres co-
ses:

1.—Les actuacions del PP després
de diumenge, actuacions que ells
qualifiquen de «politiques» i nosal-
tres les trobam inqualificables.

2.—La imperiosa necessitat de can-
viar l'espectre dc l'Ajuntament.

3.—El poder demostrar als felanit-
xers que clins la gent que es dedica
a la política hi ha gent corrupte i
també gent sencera. L'honestetat, la
dignitat i fermesa que ha demostrat
Na Consuelo aqucts quatre dies, ens
han decidit arribar a una entesa, no
a pactar, amb el PSOE i amb Na
Consuelo.

Hi haura qui retraurà a COLOMS
A LA SALA aquesta entesa a tres
bandes. COLOMS A LA SALA te ben
clar i així esta escrit als estatuts,
que una de les seves finalitats
Iluitar contra l'enemic i aquesta en-
tesa es la primera passa. Una altra
de les finalitats es que sigui nor-
mal viure a Felanitx i esta més que
demostrat que seguint amb el PP i
amb aquesta gent era impossible.
Una altra de les finalitats de Co-
loms es normalitzar les actuacions
de l'Ajuntament i també creim que
aquesta entesa pot esser el comen-
çament.

Coloms a la Sala va decidir arri-
bar a aquesta entesa des del primer
moment que va conèixer les curio-
ses negociacions que varen comen-
çar el PP la mateixa nit de les elec-
cions. El nostre grup no tolerara
mai que quatre senyors mercadegin
amb el futur de Felanitx.»

Creim que dissabte qui ve pot co-
mençar un altre capitol de la histò-
ria de Felanitx i amb aquesta espe-
rança volem que quedi clara la nos-
tra entesa.

Els regidors electes per la Candi-
datura del Partit Socialista de les
Illes Balears-P.S.O.E., clavant els co-
mentaris i les especulacions que han
circulat aquests dies, volem mani-
festar públicament la nostra volun-
tat de respectar i cumplir l'acord es-
tablert amb les altres formacions
politiques, per tal de constituir una
majoria capaç de fer-se càrrec del
govern del nostre municipi durant
els propers quatre anys.

Aquest acord s'ha aconseguit mit-
jançant una negociació amistosa,
sense que, en cap cas, ho afirmam
rotundament, hagi existit cap mena

Jaume Binimelis
puntualitza

En Jaume Binimelis Manresa, re-
gidor electe per la Candidatura del
Partit Socialista de les Dies Balears-
P.S.O.E., en vista de les remors de
tota mena que circulen arreu del
terme de Felanitx, sobre la meva
participació en el nou Consitori, faig
constar:

ler. Que exprès el meu suport to-
tal al grup de la Candidatura de la
qual jo formava part i molt especial-
ment al seu cap de llista, En Miguel
Riera.

2on. Que ningú de cap llista o ten-
dència s'ha dirigit a la meva perso-
na oferint-me doblers ni cap altre
tipus de compensació.

3cr. Que estic a la disposició de
tothom, tant persones individuals
com representants de collectius de
tot el terme, però molt especialment
de S'Horta.

Aprofit l'avinentesa per agrair pú-
blicament, en nom propi i de tots els
companys de candidatura, a la gent
de S'Horta i de tot el terme el su-
port que han donat al nostre pro-
jecte.

S'Horta a quatre de juny del 1991.
Jaume Binimelis Manresa

VENDO NEVERA prácticamente
nueva. Y una BICICLETA Orbea,
6 piñones, dos platos, muy nueva.
Buenos precios.
Informes, Tel. 824051 (a partir 8
tarde)

de pressió ni coacció, per part de-
qualsevol dels integrants dels diver-
sos grups.

Totes les versions que han circu-
lat respecte d'aquest tema que nc>
s'ajusten al que hem afirmat abans,
són especulacions, mes o manco in-
teressades, sense fonament de cap.
casta.

Felanitx, 4 de juny del 1991.

Miguel Riera Nadal, Pedro Massu-
ti Montserrat, Francisco Garcia Pé-
rez, Joan Caldentey Viñas , Janine
Binimelis Manresa, Antoni Nadal
Cerda.

Centre Democràtic i
Social

Sortint al pas de les diferents re.-
mors que circulen pel municipi, el
CDS de Felanitx manifesta que la
postura adoptada pel seu portaveu .
i cap de llista Sebastià Lladó, a la .
vista dels resultats electorals era
aconseguir la batlia de Felanitx pet
CDS i en cap cas les negociacions%
amb la coalició PP-UM no eren per
fer batle en Cosme Oliver.

Centre Democratic i Social' •

SE VENDE ESTIERCOL de vaca y
de gallina.
Informes, Tel. 582734 (noches).

TENGO PARA ALQUILAR LOCAL
en plaza Pax. Pequeño, al lado ,

Bar Gomila.
Informes, TO. 580536.

SE OFRECE MUCHACHA para hm-
pieza y guardar niños.
Informes, Tel. 827145

PARTICULAR OFRECE SU TELE-
FONO y servicio para:
Recibir/transmitir llamadas, tanto ,

para particulares como para em-
presas. Campañas de publicidad,
yentas, encuestas, telemarketing.
Pida información al Tel. 582859

SE OFRECE SEÑORA puericultora .
diplomada, para cuidar niños por
Ia noche. En Porto-Colom.
Informes, Tel. 824051 (a partir 8.
noche)

GARANTIA- NACIONALrRenault Ocasión le ofrece:--
VENDO PISO A ESTRENAR en Fe-

lanitx, 4 dormitorios, 2 baños,
sala comedor, cocina y galeria.
Informes, Tel. 581458 (a partir de
Ias 9 noche).

SE DAN CLASES DE REPASO de'
Formación Prolesional Adminis-
trativo.
Informes, Tel. 580695.

CLIO RT 1.400 PM-BF 90
	

Garantia Elite
RENAULT 11 GTL PM-AT 88

	
Gar. Confianza

RENAULT 9 GTD PM-AH 86
	

Gar. Confianza
RENAULT Exp. 1.400 PM-AL 87

	
Gar. Confianza

FORD FIESTA 1.100 PM-AT 88
	

Gar. Con fianza
FIAT Regata PM-AP 87

	
Gar. Confianza

SEAT Ibiza PM-AM 87
	

Gar. Confianza
SEAT Malaga PM-AM 87

	
Gar. Confianza

CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACION

FRANCISCO MANRESA, S.A.
Concesionario RENAULT

FELANITX • CALONGE
Tels. 581984-85 y 657393




