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Aquestes setmanes passades s'ha
duit a terme una neteja a fons del
presbiteri de l'església de Sant Mi-
guel, el resultat de la qual hem de
qualificar d'espectacular.

S'ha rentat el retaule, de manera
que el sobre daurat, que era cobert
d'una capa de patina de molts anys,
llueix ara amb gairebé totes les se-
ves primitives qualitats.

També s'han netejat els murs i
voltes de la capella absidal i s'ha
disposat una illuminació que permet
apreciar totes aquestes millores.
Així doncs l'espai absidal posterior

-al retaule amb les dues trompes la-

terals, similars a les que clouen
nau al seu capsal, cobra un protago-
nisme fins ara ignorat.

Recordam que el presbiteri actual
s'ubica dins una capella contigua a
la nau, que fou construída pels anys
1865-68 i que el retaule neogótic que-
da instaHat l'any 1877, de manera
que té uns 114 anys d'existència.

Aquesta tasca de neteja l'han poi-
tada a terme el Rector Mn. Serra,
en Guillem Feliu i diverses persones
integrades dins els grups d'activi-
tats parroquials d'una manera total-
ment desinteressada.
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Primera plenària del nou Ajuntament
Foren distribuits els  càrrecs I competencies

Dipòsit Legal, P.M. 351-1959
Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» - FELANITX

Ha estat netejat el presbiteri de !a
Parroquia

Dilluns se celebra la primera pie-
naria del nou Ajuntament, sessió ex-
traordinaria convocada —com es
preceptiu— per donar a conèixer les
propostes de l'Alcaldia entorn a la
periodicitat de les sessions, la com-
posició de les Comissions Informa-
tives, el nomenament de represen-
tants als òrgans collegiats, tinents de
batle, membres de la comissió de go-
vern i delegacions de l'alcaldia.

S'inicia la sessió amb l'aprovació
de l'acta de la sessió anterior, cosa
que es feu per unanimitat després
d'incloure-hi algunes matitzac ions

Cosme_Oliver.
Tot seguit el batle dona compte

de la integració dels grups politics
municipals i dels seus portaveus,
que són els següents:

Pel Partit Popular, Cosme Oliver.
Pel PSOE, Pere Massutí. Per Coloms
a la Sala, Bartomeu Obrador. Pel
CDS, Sebastià Lladó i pel sector in-
dependent, Consuelo de Santiago.

Quant a la periodicitat de les ple-
nàries, Miguel Riera proposà que se
celebrassin els primers dilluns de
cada mes a les .8'30 del vespre, ex-
Cepte els mesos de juny a setembre
que se celebrarien a les 9'30. Fou
aprovat per unanimitat.

En el punt segiient el batle dona
a conèixer la composició de les Co-
missions Informatives, a les que hi
mancaven els dos membres ator-
gats el Partit Popular, tota vegada
que havia de ser el mateix partit
qui els assignas. Aim') no obstant, al
final de la sessió, Cosme Oliver ens
pogué facilitar aquestes assigna-
cions, de manera que les comissions
quedaren formades així:

HISENDA: President.—Antoni Na-
dal Cercla (PSOE).

Vocals.—Pere Massutí Monserrat,
Bartomeu Obrador i Adrover, Con-
suelo de Santiago Murillo, Sebastià
Lladó Llompart, Antoni Grimait
Mas, Cosme Oliver Monserrat.

Suplents.—Joan Caldentey Viñas,
Jaume Binimelis Manresa, Maria
Obrador i Rosselló, Bernat Artigues
Nicolau, Catalina Picó Pou.

BENESTAR SOCIAL: President.—
Consuelo de Santiago Murillo (IN-
DEPENDENT).

Vocals.—Joan Caldentey Viñas,
Francisco Garcia Perez, Maria Obra-
dor i Rosselló, Sebastia. Lladó Llom-
part, Maria Binimelis Amengual, Cos-
me Oliver Monserrat.

Suplents.—Antoni Nadal Cerda,
Jaume Binimelis Manresa, Barto-
meu Obrador i Adrover, Catalina Pi-
có Pou, Juan Ruiz Arenas.

CULTURA, EDUCACIO, FESTES,
JOVENTUT, ESPORTS I INFOR-
MACIO: President.—Bartomeu Obra-
dor i Adrover (CALS).

Vocals.—Joan Caldentey Virias,
Jaume Binimelis Manresa, Consuelo
de Santiago Murillo, Sebastià Lladó
Llompart, Catalina Picó Pou, Rafel
Barceló Mas.

Suplents.—Maria Obrador i Rosse-
11ó, Pere Massutí Monserrat, Fran-
cisco Garcia Pérez, Maria Binimelis
Amengual, Antoni Grimalt Mas.

URBANISME: President. — Pere
Massutí Monserrat (PSOE).

Vocals.—Antoni Nadal Cerda, Bar-
tomeu Obrador i Adrover, Consuelo
de Santiago Murillo, Sebastià Lladó
Llompart, Antoni Grimait Mas, Ra-
fel Barceló Mas.

Suplents.—Joan Caldentey Viñas,
Francisco Garcia Perez, Maria Obra-
dor i Rosselló, Cosme Oliver Mon-
serrat, Juan Ruiz Arenas.

INTERIOR I SERVEIS MUNICI-
PALS: President.—Francisco Garcia
Perez (PSOE).

Vocals.—Jaume Binimelis Manre-
sa, Maria Obrador i Rosselló, Con-
suelo de Santiago Murillo, Sebastià
Lladó Llompart, Bernat Artigues Ni-
colau, Juan Ruiz Arenas.

Suplents.—Pere Massutí Monser-
rat, Antoni Nadal Cerda, Bartomeu
Obrador i Adrover, Antoni Grimalt
Mas, Catalina Picó Pou.

I per últim, la Comissió de Comp-
tes està integrada pels mateixos que
formen la comissió d'Hisenda.

Posada a votació la qüestió, s'a-
prova per majoria arnb els vots en
blanc del Partit Popular.

El règim de sessions ordinaries de
Ia Comissió de Govern sera setma-
nal, tots els dilluns a les 8'30 del ves-
pre, manco els mesos de juny a se-
tembre que Sera a les 9'30 i els dies
que coincidesca amb sessió plenaria
s'avançarà una hora.

Els representants als òrgans coHe-
giats quedaren nomenats de la for-
ma següent:

Al Consell de Centre de l'Institut
de Batxillerat, Bartomeu Obrador.

Al C. de C. de l'Institut de Forma-
ció Professional, Maria Obrador.

Al C. de C. del Collegi «Joan Ca-
pó», Pere Massutí.

Al C. de C. del Collegi «Reina So-
fia», Jaume Binimelis.

Al C. de C. del Collegi «S'Algar»,
Francisco Garcia.

Al C. de C. del Collegi de Cas Con-
cos d'Es Cavaller, Joan Caldentey.

A la Caixa il'Estalvis de les Ba-

lears, Antoni Grimait.
A la Junta Directiva de la Llar de

la Tercera alát, Cbrisnelo de San-
tiago.
I a la Mancomunitat del Sud de

Mallorca, Miguel Riera.
Per últim, es donaren a conèixer

les delegacions del batle.
Delegat d'Urbanisme, Obres par-

ticulars j Camins veïnals, Pere Mas-
sutí Montserrat.

Delegada de la Tercera Edat, de
Serveis Socials, de la Casa Hospici-
Hospital i del Cementen, Consuelo
de Santiago Murillo.

Delegat d'Hisenda, Antoni Nadal
Cerda.

Delegat de Cultura, Informació
i DePuradores, Bartomeu Obrador
Adrover.

Delegat d'Esports, Jaume Bini-
melis Manrega.

Delegada de Parcs, Jardins, Edu-
cació, Guarderies i Joventut, Maria
Obrador Rosselló.

Delegat del Mercat i Fires, de la
Brigada d'operaris, de l'Escorxador,
del Clavagueram i de la Xarxa d'ai-
gua potable, Francisco Garcia Pe-
rez.

Delegat de Platges, Turisme i
Festes, Joan Caldentey Virias.

Policia, Transit i Transport, Mi-
guel Riera Nadal.

En el darrer punt el Batle donà a
conèixer els Tinents Batles:

Tinent Batle primer, Bartomeu
Obrador.

T.B. segon, Consuelo de Santiago.
T.B. tercer, Pere Massutí.
T.B. quart, Antoni Nadal.
I T.B. cinquè, Francisco Garcia.
Hem de fer menció especial a l'as-

sumpció del paper d'oposició pel
grup del PP fins ara en el govern,
dins el qual hi podria cabre el gest

del regidor Antoni Grimalt, qui pro-
testa a l'inici de la sessió perquè
havia estat convocat amb un full de
convocatòria, amb la signatura del
batle, tot fotocopiat. Antoni Grimait
digué que havia acudit a la plenaria
malgrat aquesta «descortesia» en
prova de bona voluntat, a la qual
cosa contestà el batle que--si s'ha-
via fet d'aquesta manera era perquè
s'havia seguit la inercia d'uns pro-.
cediments emprats pel seu grup du-
rant el seu mandat, pet-6 que pren-
dria les mesures oportunes perquè
es subsanàs tan greu deficiencia.
També es demostra la dinàmica de
la nova oposició en la increpació que
feu Cosme Oliver tot just que s'ha-
guera donat compte dels grups poli-
tics municipals, on s'assignà a la re-
gidora Consuelo de Santiago la con-
dició d'independent. L'ex-batle es
manifesta sorprès i aHucinat i quali-
fica l'Entesa de maniobra poc ele-
gant i embulls per apartar el PP
del poder. Refutà les paraules de
Miguel Riera a la presa de possessió
relatives a la implantació real de la
democracia a l'Ajuntament, retrl-
guent-li que havia manifestat que no
tenía res que parlar amb el PP. Mi-
guel Riera digué que els grups rip
els havia format ell i que pel quO
feia a l'Entesa, no hi havia cap, erg-.
bull, que tot s'havia fet ben a la de4-
tapada i que quan ell manifesta qu@
no tenia res que parlar amb el PP
era de cara a formar una majorih
amb aquest grup, pen') que un coil)
resolta la situació del govern a 1
Sala, estava disposat a dialogar am
tots.

An-an de certes manifestacion
sorgides del públic, el Batle demt
na ordre i silenci i digué que n
quedava dins l'àmbit de lo imposs
ble el que en un futur es poglAss
formular preguntes des del públ'
les plenàries.
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SANTORAL

Dill. 	 1 St. A aró
Dim. 2 Sts. Procés i

Martinia
Dim. 3 St. Tomas, ap.
Dij. 	 4 Sta. Elisabet de .

Portugal
Div. 5 St. Antoni M..

Zacaria
Dis. 6 Sta. Maria Goretti

LLUNA

Quart minvant dia 5

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 lei-
ners, a les 7'30, 9'30, 1230, 1445
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 18 30
h., excepte dissabtes I diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN

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

Amparo Trueba
Cat. Ticoulat
Francesc Pifia
Gayk Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Amparo Trueba

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

580448-581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Guàrdia Civil 	 580090
Bombers	 58173.7
Servei de Grua, Tel, 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 582885
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A partir
&Hui ja
tenim en
REBAIXES
Ia moda
d'aquesta
temporada
Descomptes
del 30 al 50° o

C. Plaça, 12- Tel. 581821
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Autocares J. Caldentey
LINEA: FELANITX - powro COLOM

A partir del próximo lunes dia 1 de julio, esta
linea se incrementará con los siguientes servicios.
Días laborables: Felanitx - Porto Colom, a las 20'30 h.

Porto Colom - Felanitx, a las 21 h.

Domingos: Felanitx - Porto Colom, a las 13'30 h.
Porto Colom - Felanitx, a las Ili h.
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070F
PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral: 	 1.875
Semestral a fora: 2.325

L'ELECCIÓ DEL BATLE
I LA TVF

Sr. Director: 
I

No tothom va poder veure en di-
rccte dissabte dematí l'elecció del
rum batle, molta gent com jo ma-
teixa treballavem, i esperaven que cl
dimarts passat es repetiria l'acte
scncer. Hem de convenir que era
un acte histèric, que just se dóna
cada quatre anys i que, per la seva
importancia i interès, ben 136 podia
csser repetit íntegrament.

mirau per on, els responsa-
bles de la TVF no pensaren lo ma-
tcix, i per una vegada se posaren a
l'altura de les cadenes nacionals,
que, solen dosificar molt el temps.
Pere.) no deixa de ser curiós que la
televisió local, que ens te avesats a
llargs reporatges sense gens ni
mica d'interes (pensau en la pro-
cessó del Corpus o la fira de les
Salines, per citar-ne només dos de
recents), a l'acte de colistitució
l'Ajuntament no li pogués dedicar
més que unes pinzellades.

M'han dit, els qui ho pogueren
veure, que varen esser ben interes-
sants les entrevistes que es feren
als diferents caps de Ilista, crec que
també té la seva importancia sen-
tir el moment del jurament del bat-
te, però incomprensiblement tot
això no es va sentir.

Joana
AL METGE VIDAL

Benvolgut Tomeu:
La moguda d'aquestes setmanes

darreres amb les firmes, l'interviu
del meta: Vidal a la TVF, les car-
tes a aquest setmanari i tot aquest
rcmanat fa que vulgui dir -hi la
meva. -

Estic segur que amb aquesta cam-
panya que ha organitzat el metge
Vidal s'ha enganat a la gent, basta
dir que una Televisió que se suposa
que ha de ser imparcial, l'entrevis-
tador no hauria de prendre part en
les messions i només les va faltar
dir que era obligació firmar o que
no curarien mai les paperes.

No m'ha agradat gens ni mica que
cl metge Vidal muntas aquesta co-
media per un únic benefici perso-
nal. L'argument dels seus malaltets
no pot esser més moll. Quan va arri-
bar aquí no coneixia cap dels seus
malaltets i ningú no li va muntar
una campanya perquè no exercís,
perquè no coneixia als seus malal-
tets. Felanitx tots recordam el
metge Pascual i quan se'n va anar,
tots l'anyorarem, per -6 la vida va se-
guir el seu curs i ningú mai havia
fet res semblant al que al metge Vi-
dal ha fct amb l'únic fi dcl bene-
fici propi.

A.M.

AL SR. ANDRES RIERA
Sr. Director:
En relació a la pregunta feta per

N'Andrés Riera del PP a la roda de
premsa de dijous dia 13 passat que
diu:

«4.—Així mateix exigim al
Sr. Bartomeu Obrador de CALS
que expliqui quines han estat Ics

pressions del PP intentant comprar
Ia voluntat popular expressada a les
urnes».

Vull dir que de la roda dc prem-
sa on vaig participar, no record que
digués aquestes paraules, així i tot
és de domini públic el que va pas-
sar la setmana del 3 al 9 de .rany a
Felanitx en relació al PP, al Sr. Lla-
(16, a la Sra. Consuelo i amb gent

...relacionada amb el PP. Jo no sé si
eren pressions, comprcnssions o re-t ressions, però el que esta clar i
sembla que cl Sr. Andrés Riera de-
'ia saber cosa quan digue dia 13 a
la roda de premsa que: «una per-
sona a prop del partit va fer unes
gestions pel seu compte». Jo be
sentit comentar a la gent que va
viure aquesta història que diumen-
ge dia 9 una persona molt propera
al PP va fcr unes gestions, no sé
Per compte de qui o si per lliure,
però que podrien qualificar-se de
«pressions ». Si • aquesta persona
esta relacionada amb el PP, actua-
va en nom del PP, o quê, no ho sé,
per-6 el Sr. Andres Riera sap be a
qui me referesc.

Bartomeu Obrador
instador de CALS

EL PRIMER PLE
Senyor director: Li agrairíem que

publicas aquesta carta. Gracies.
En primer Hoc volem donar  l'en-

horabona en el gran partit de l'o-
posició constructiva. Ja sabíem,
perquè ens ho havien demostrat, que
eren uns grans governants però mai
ens havia passat per la imaginació
que poguessin csser una oposició
tan constructiva.

Mai s'havia vist tanta eficàcia ni
sentit tan bona oratòria com la dels
portaveus del partit de l'oposició
constructiva, i el detail de dur-ho
escrit a un paper per no fer cap
equivocació.

Perquê ja esta be que per unes
matances, una peladissa d'ametles
o per anar a tallar romaguers, etc.,
etc., s'avisi amb una firma fotoco-
piada, per?) per a un Ple de l'Ajun-
tament, això Os indignant. Que firmi
el bale que per qualque cosa és el
bade. Ara ho sabran que és esser
batle!

I quines idees! (son de faula) fer
partits de forasters de tal o qual
barriada o carrer, aquí se veu una
idea de política constructiva! i amb
el repartiment de les comissions,
com si les poguessin ensenyar res
sobre comissions.

En una paraula, estam molt con-
tents de tenir una oposició cons-
tructiva com no havíem lengua mai.

El Casto José

Postdata. Creim que no ho feren
perquê a lo millor no es legal, pet -6
si es necessari cercarem firmes per-
que quan acabin es plens cl gran
partit de l'oposició constructiva pu-
gui cantar uns «villancicos» que va
ser el que trobarem a faltar en el
primer ple.

N. de la Direcció: Recordam als
comunicants que per a la inserció
de cartes en aquesta secció, es im-
prescindible que vagin signades per
l'autor (o autors), la identitat del
qual s'ha d'acreditar amb el número
del D.N.I. i l'adreça, això sense per-
judici de que puguin aparèixer pu-
blicades amb pseudbnim.

LICENCIADO DA REPASOS de
EGB, BUP y COU (matemáticas
y física y química) en Porto-
Colom y Felanitx.
informes, Tel. 581025 (Pepe).

TENGO PARA ALQUILAR 1 APAR-
TAMENTO amueblado en Porto-
Colom. Primera línea.
Informes, Tels. 825039 y 580283.



SE VENDEN PISOS
en Porto Colom. C. Marina.

PRECIO INTERESANTE

Facilidades

Tel. S21683

CLASSES DE REPAS d'EGB.
A Portocolom. Juliol i Agost.
Informació: Tels. 298738 i 824603.

ES DONEN CLASSES DE REPAS
d'FP Administratiu.
Informació: Tels. 580744 i 825109.

Rß,4 CO,_	 ._	 ._

Sábado dia 29

GRAN CENA Y BAILE DE SALON
con la orquesta

ATLANTIS
Servicio de Bar y Restaurante

Reservas Tel. S37031

Aseciackin e CKadores ae Felanitx
La Asociación de Cazadores de Felanitx, convoca Asamblea

General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo dia 5 de julio,
viernes, a les 10 de la noche en primera convocatoria y a las
10,30 en segunda, en el Salón de Actos de la Casa Municipal de
Cultura (Plaza de Santa Margarita).

---82G9219---
Clínica de Ortodoncia

(Prevención y corrección dc malposiciones dentarias en
niños y adultos)

Dr. Bassam A Shuhaibar
DOCTOR EN ODONTOLOGIA

POSTGRADUADO EN ORTODONCIA - COL. N.° 318

Horario de verano: Del 1.(' de junio al 13 de septiembre
Lunes a viernes, de 9'30 a 13'30. Previa cita.

C/. Miguel Bordoy, 22
	

Tel. 582623	 FELANITX

Club Nàutic Porto-Colom
Cursets de Natació, Optimist i Winsurfing

Mesos de juliol i agost
INFORMACIO: Local Social de 10 a 12
i de 5 a 7 - Tel. 824658.

-

ES DONA CLASSES DE REPAS, a
Porto-Colom. Matemátiques, fisi-
ca, (luí I1 	biologia (nivells
RUI>, COU i Superior).
Inf.: C. Cristòfor Colom, 65.

CONTABLE CON SOLIDA EXPE-
RIENCIA cia clases de FP Admi-
nistrativo. Precio económico.
Informes: C/ Son Morei, 29.
Tel. 580272.
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MIM■111..•■.Per a tu, Francisca
Me'n record be de la primera ve-

gada quc vaig trepitjar Felanitx. Jo
havia triat, sense saber ben be que
feia, venir a aquest poble er co-
mençar a exercir cle mestra. No hi
havia estat mai, ni hi coneixia mes
que algunes companyes d'estudis.
Una d'elles me va enviar a ca teva.
Vaig entrar, t o t a impressionada,
dins aquell aiguavés fresc i ombri-
vol del carrer Major. Ens presenta-
ren, i ja totd'una vaig sollicitar que
em llogassis un piset que a lo vist
ja havies llogat altres vegades a
mestres «amb desti provisional»,
com diuen els papers. Però jo no
me'n record de la conversa. Estava
obsessionada, encisada, a mb sos
teus ulls —tan clars com no n'havia
vist mai— i amb so teu conversar.
Jesús, i que en deies, de paraules
que no havia sentit dir en la meva
vida! I com se m'endinsaven en
l'enteniment! En aquell moment,
sense témer-me'n, vaig quedar ben
rcsolta: jo voila arribar a conversar
com tu.

Això era un divendres, i ja el diu-
menge m'hi vaig installar, en el teu
pis del carrer de l'Hospici, que era
una perlIongació dc ca teva.
I durant tot aquell any, i tu ho

saps be, me vaig aferrar a tu. Em
feres be de padrina jove! Fins i tot
un dia que estava malalta, em pu-
jares una ensalmada i un cafe amb
llet. Jo estava empeueïcla i commo-
guda . alhora. No em podia ,Creure
que qualcú em veciàs tant.

Molt aviat vaig deixar anar aquell
«vostè» tan ciutadà (tan avorrit
com el tenc ara) i et vaig tractar
dc tu. Em vares donar i obrir ca
teva. Vaig conèixer els teus, i entre
tots, vàreu 'esser la meva familia.
Ara ja no te veig tant; com es diu
vulgarment, la vida ens du per ca-
mins sepal-zits; però aquests records
Són ben vius en mi i puc dir ben
cara alta que si vaig estimar Fela-
nitx, si m'hi vaig integrar tant com
per voler-hi tornar i arrelar-m'hi,
va csser en bona part per la teva
acollida i el teu exemple.

Perquè en aquell curs 1978/79 que
convisquerem, vaig sebre què es es-
ser mestra, des de clos caires molt
diferents: des de la institució «es-
cola» i cies de la persona «mestra».
Jo sabia de les teves inquietuds, dc
Ics teves esperances i decepcions,
ben igual que tu sabies de les me-
ves. Admirava, i encara admir, la
teva entrega al treball; com tantes
vegades trepitjaves la teva salut
—tan fràgil i trencadissa— per no
deixar d'atendre els infants. I tu ja

ho sabies, que això no te seria
agraït.
• En un temps coin ara, en que ens

plouen «innovacions pedagògiques»,
projectes, men-aides, curriculums,
adaptacions i tot un extens vocabu-
lad que moltes vegades es queda en
Ia simple burocracia, no es parla
(no surt en els llibres) de cap dels
details de la vida quotidiana de leso
mestres de preescolar; de que • en
gastes un censal de kleenex pr tor-
ear nassos; que es una gran victòria
si qualque nin no se't compixa bal-
dament ja tengui cinc anys, o si
aprèn de dir be una paraula, o d'a-
gafar el 'lapis; de totes aqueixes co-
ses que s'han d'aconseguir «sense
programació» perquè moltes vega
des les «programacions» estan refe-
rides a uns infants inexistents: els
que diuen que manegen els peda-
gogs, psicòlegs i altra gent que fa
les Heis des d'una cacti ra.

Tu, Francisca, ets una mestra «de
a pie», d'aquelles que toquen els
nins, que tracten de millorar-los, i
que, quan arriba la fi de curs, s'ar-
rufen una ala del cor perqe se'n
van aquelles petites flors que han
conrades amb paciencia o sense
amb encert o sense, amb programa
o sense, pet-6 sempre amb la millor
voluntat; se'n van aquells ullons in-
quiets que ja mai seran com són
ara. I així, omplen un racó seu, ben
íntim, d'imatges i memòries d'in-
fants que han estimat.

perqu;.2 aquest es l'exemple que
m'has deixat tu, ara, en el moment
en que tanques la porta a aquesta
etapa de la teva vida, te'n clon les
gracies, i et desig que siguin molts,
els anys i cis moments en que pu-
guis recordar les coses bones de la
teva vida de mestra.

Felanitx, 21 de juny de 1991.
Morosa Cons

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

VENDO CHALET en Porto-Colom,
4 dormitorios, 2 baños, garaje y
jardin. 17 millones.
Informes, Tel. 824769.

Pampas Fúnebres Felanitx, C. B.
Comunica al público en general sus

teléfonos:

En Felanitx, 580448, 581144 FAX. 827122
En Porto Colom, 824740

Disculpen las molestias
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El Bisbe confirma un grup de
joves i aLlotes de Felanitx

Diumenge passat horabaixa, a l'es-
glesia de Sant Miguel, tingué Hoc
l'acte solemne de Confirmació d'un
es-tol d'allotes i joves de Felanitx
que ha eguit des del passat mes
d'octobre un curs de catequcsi im-
partit per l'equip de confirmació de
la pam )quia.

La cerimmia fou presidida pel bis-
be Dr. Teodor Obeda i el temple era
ple, entre confirmants, familiars i
d'altres fidcls. Concelebraren amb el
prelat el Vicari Episcopal Mn. Rafel
Umbert, el Rector Mn. Miguel Serra,
Nn. Xamena, Mn. Fiol, Mn. Aclrover
i el P. Duran, Teatí.

El cor parroquial i l'acompanya-
ment a l'orgue per Mateu Oliver do-
na relleu a l'acte, que es desenvolu-
pa amb la litúrgia característica en
cl sí d'una Eucaristia.

Després a les clependeac,ies parro-
quials de la rectoria, confirmants,
catequistes i familiars compartiren
pastissos i llepolies que havien apor-
tat entre tots.

Revisions mediques a l'Institut
Aquest passat cors escolar s'ha

duit a terme a l'Institut la revisió
médica de tots els alumnes dels tres
corsos de BUP, scrvei que ha estat
possible gracies a una subvenció
parcial de la Delegació d'Esports del
CIM.

La Direcció del Centre i l'Associa-
ció de Pares d'Alumnes volen agrair
a aquest organisme la seva valuosa
collaboració.

Dilluns balle Sant Joan Pelós
. Dilluns passat, d'horabaixa, la co-

mitiva que integra el grup de Sant
Joan Pelós sorti pets carrers de la
vila i mantingué un any mes la bella
tradició del sant dansaire.

En Jaume Obrador Antúnez per-
sonifica Sant Joan, amb la gracia
que el caracteritza, própia de la se-
va condició d'excellent ballador.

Precisament enguany Ilui un vcstit
pou i sembla que es té la intenció
de reintegrar en anys vinents un
clement que ja fa cstona que va per-
dre Sant Joan Pelós. És la careta
reixeta pintada que temps enrera
cobria la cara del sant.

El seguici musical que acompanya
la dansa de Sant Joan fou enguany
el seglient:

Violí, M. Angel Muñiz. Mandolina,
Francisca Acirover. Bandúrria, Ri-
cart Martínez. Llaiit, Antoni Rosse-
lló. Flabiol, Jaunie Julia. Guitarres,
Marosa Cons i Lluís Vaquer. Gui-

tarrá, Andreu AcIrover. I castenyc-
tes, Apoliónia Rotger.

Presentació del Centre d'Atenció
de Toxicomanies de Felanitx i
Porreres

Dimecres de la setmana passada,
a la Casa de Cultura tingué lloc la
presentació als mitjans de comuni-
eació del Centre d'Atenció de Toxi-
comanies recentment entrat en fun-
cionament en el local de la Creu
Roja i del quai en donarem compte
a la nostra edició anterior.

L'assistenta social M.. Antònia Pa-
juntament amb la doctora Ma-

tilde Llull i la cap dels rveis So-
cials de l'Ajuntament de Felanitx
Catalina Mcsquida, explicaren la
funció del centre, enfocada a l'aco-
lliment i orientació de les primeres
fases de recuperació dels clrogode-
penents, així com a la informació i
orientació de la població en gene-
tai i a corsos de formació de volon-
tariat.

S'extengueren en aspectes relacio-
nats amb els primers contactes dels
pacients amb el centre i amb la re-
gularitzaciú de la situació familiar
per a comentar, a requeriment dels
inforrnadors, la incidencia de la dro-
gadicció clins la comarca i la influen-
cia de l'ambient on es mou la joven-
Ind en la propagació del consum de
drogues.

Traballs d'escoles d'art a la
Casa de Cultura

Divendres de la setmana passada
queda .oberta a la Casa de Cultura
una exposició de treballs de les es-
cotes de ceràmica «Call Vermeil» i
de dibuix i pintura d'Andreu Mai-
mó.

La mostra recull obra d'una dot-
zena d'alumnes de ceràmica i d'una
seixantena d'aprenents de dibuix
i/o pintura i es un exponent d'una
inquietud artística d'ampla resso-
nancia dins la població.

Aquesta exposició pot ser visitada
dc 18 a 21 h. els dies feiners i d'Il
a 13 i de 18 a 21 h. els diumenges
i festius. Restara muntada fins dia
7 de juliol.

Gaspar Sabater exposa a Delà
• El proper dia 6 de juliol a «La Re-
sidència» de Deià sera inaugurada
ona exposició de l'obra pictórica
triés recent del nostre bon amie Gas-
par Sabater Vives.

La mostra restara muntada fins
dia 15 i podia ser visitada de 18 a
21 h.

I Festa de Sant Cristòfol
El proper dissabte dia 6, se cele-

brara la festa de Sant Cristòfol, pa-
tró dels conductors.

Per a les 6,30 clel capvespre esta
prevista la concentració dels auto-
mobilistes en el barri de Sa Torre
i a les 7, a l'església de Sant Alfons,
missa amb humilia que dira el su-
perior dels Teatins P. Domingo An-
dreu.

Després de la missa, a la calçada
t'entrai de la plaça Pax es proceclira
a la benedicció de vehicles amb en-
trega de banderoles.

Durant la desfilada, la Banda de
Música de Felanitx donara un con-
cert a la mateixa Plaça de Pax.

Es convida tots els conductors a
aquesta festa del Sant Patró.

S'ha jubilat la mestra Francisca
Mesquida

Aquests dies s'ha jubilat la mes-
tra dei Collegi «Joan Capó» Francis-
ca Mesquida Rotger, després de
prop de trenta anys d'exercir l'en-
senyança.

Na Francisca Mesquida ha passat
per algunes escoles del nostre terme
i de mes lluny. Son Mesquida i Son
Negre foren els seus primers des-
tins i després exerci interinament a
l'Escola Graduada de Felanitx. Ha-
Eue de partir cap a Eivissa amb des-
tinació a San Rafel i, de bell nou a
Mallorca, passa per Campos i final-
ment s'integra al nostre Collegi
«Joan Capó», on ha treballat els deu
darrers anys a la secció de preesco-
lar.

En despedir a Francisca Mesquida
de la docencia, li desitjam molts
anys per gaudir del merescut des-
cans.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
BALL DE PAGES.—Dijous dia 4

de juliol, a les 6 del capvespre, ball
de pages.

EXCURSIÓ RECREATIVA
AL PORT DE SOLLER.—Dijous dia
11 de juliol. S'anirà amb barca a la
Calobra, on es dinarà; després re-

torn al Port de Soller. Preu•per a
socis, L800 pts., no socis 2.000 pts.
Les sortides seran, de Portocoloni a
les 8 i de Felanitx a les 8,30. Ins-
cripcions de 1'1 al 9 de juliol, dc 10
a 12 hures.

EXCURSIÓ A AQUACITY.—Dia
20 de juliol. Preu per a tothom,
1.850 ptes. (entrada, autocar i di-
nar). Les sortides seran a les 8,30
de Portocolom i a les 9 de Felanitx.
Inscripcions, del 10 al 18.

EXCURSIÓ A SO N'AMAR.—Dia
27 dc juliol. Autocar, festa, especta-
cle i sopar, preu per a socis, 2.500
ptes. per no socis, 2.700. Sortida de
Portocolom a les 6 del capvespre
de Felanitx a les 6,30. Inscripcions
(le dia 19 a dia 25, de 10 a 12 hores.

Confraria de la Pietat
Es convoca a tots els membres

de la Confraria de la Pietat cl'OAR
Aguiles, a la reunió que se celebra-
ra el dijous dia 4 de juliol, a les
9,30 del vespre, al salé.) dc la Roc-
toria.

Es prega encaridament la seva
assistència.

vida social
PRIMERES COMUN IONS

Diumenge passat demati a la Par-
ròquia dc Sant Miguel, varen rebre
per primera vegada l'Eucaristia els
nins Antònia Ballester Sans& Mar-
galida Fullana Mestre, Pere Mont-
serrat Oliver, Juan Antoni Obrador
Hurle!, David Perea Andrés i Joa-
quín Garrido Castilla.

Rebin tots cils la nostra enhora-
bona, que feim extensiva als seus
pares.

LLOG CASA A PORTOCOLOM, cla-
vant la mar. Pets mesos d'estiu i
per a tot
Informes, Tel. 581156

informació local

Torneig Futbolet Sènior
(‹ESTIU 9 1 »

'rotes aquelles persones interessades en participar en el proper
Torneig de Eutholet Senior «ESTIU 91», poden formai itzar la seva
inscripció al Camp NIunicipal d'•sports fins dia 29 de juny.

DR. HERRERO
- Especialista de pulmón y corazón
— Medico Titular
— Jefe dc Sanidad de Felanitx
- Diplomado en Sanidad Nacional
- Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria
- Especialista en Medicina del Trabajo
- Medico del Hospital de Enfermedades del Tórax de Lcza
- Médico miembro de la Sociedad Española de Patología

Respiratoria

COMUNICA a sus pacientes que desde
el día 25 de junio ha sido trasladado

OBLIGATORIAMENTE, como Médico de
la Seguridad Social a S'Horta

y Cas Concos.

Continuará atendiendo, como siempre,
su consulta privada en el Hospital.
— MEDICO DE: ASISA, SANITAS, MARE NOSTRUM, IMECO,

PREVIASA y QUINTA DE SALUD LA ALIANZA



C/. P. A. Penya, 3
Tel. 580423 FELANITX
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Massatge terapèutic
¡TOBAR!:
De 9 a 12 i de 15 a 21'30 h.

De dilluns a divendres.
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-'117adai de Son Itgo.Gcliteirlall
El Vedat Son Mesquida convoca Asamblea General Ordina-

ria, que tendri lugar el próximo dia 3 de julio, miercoles, a las
10 de la noche, en los locales de la Escuela de Son Mesquida.

Ora. Llucia Caldentey
Consulta particular i de Segurs
(ASISA, ALIANCA, NOVOMEDIC,

PREVIASA, IMECO, etc)

També recorda la creació de PAR-
TIT MÈDIC.

PER A MES INFORMACIO, dirigiu-vos al C/. Pelat, 61
Tel. 583464 -

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

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

— Honda MBX 80
— Honda vrit

— Vespinos varios
CICLOMOTORES VARIOS

EXPOSICION Y VENTA

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

Y MOTOS

VENDO CASA sobre solar de 332
m 2 en C/ Antonio Maura, 9.
Informes, Tel. 580840.

SE VENDE PLANTA BAJA en Por-
to Colom, 3 dorm. dobles, 2 ba-
ños, sala-comedor, cocina, terraza
y jardin.
Teléfono y cochería opcional.
Informes: Tel. 296310 (de lunes a
viernes).

CLASSES DE REPAS, a nivell
d'E.G.B. A càrrec d'allota estu-
diant de Magisteri, a Felanitx i/o
Portocolom.
Informació, Tel; 580562.

CLASSES DE REPAS, fisica, mate-
màtiques de BUP i COU.
Informació: Tel. 581455.

ES DONEN CLASSES DE REPAS
cl'EGB a Portocolom.
Informació: Tels. 580682 i 824631.

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

ES DONEN CLASSES DE REPAS,
d'angl6s, català i castellà.
Nivell EGB, BUP i COU. Al Port.
Informació: Tels. 580005 i 825232.

SE DAN CLASES DE REPASO de
FP Administrativo.
Informes: Tel. 580695 (a partir de
las 19,30 h.).

ESTUDIANT DE FILOLOGIA AN-
GLESA, dóna classes Wangles, FP,
BUB, COU i EGB. A Felanitx i Es
Port.
Informes: Tels. 581297 i 824242

ES DONEN CLASSES DE REPAS
de Matcmatiques, EGB i BUP.
Informació: Tel. 583143.

SA RECREATIVA
Dissabte dia 6 de juliol, a les 22 h. a la Ponderosa
Sopar commemoratiu del 75 aniversari
i Iliurament de trofeus als guanyadors

de les distintes competicions..
Preu del sopar I ball, 1.800 ptes.

Inscripcions, al conserge fins dia 3 de juliol

Forn Miquel Juan fill
Comunica a la seva clientela que a

partir del proper dimarts dia 2, estarà
TANCAT PER VACANCES

fins dia 30 de juliol

Disculpau les molèsties

Llibreria RAMztN !LULL
Comunicam al públic que durant els

mesos de juliol i agost tendrem TANCAT
els DIUMENGES i DILLUNS

Perdonau les molèsties

FELANITX

Esa Li de curs de la Llar de la
l'ercera Edat

Dissabte horabaixa, al Pare Muni-
cipal, la Llar de la Tercera Eclat
—que 1k) nerd ocasió per fer fes-
ta—, volgue tancar les activitats del
curs 1990-91 amb una festa, una tes-
ta compartida aquesta vegada amb
una altra entitat local tambe molt
polenta, la Casa de Extremadura.

I l'ocasió s'aprofita per retre un
homenatge a dues persones prou
significatives cl i n s cadascun d'a-
quests collectius. L'amo'n Biel Bar-
celó, el sod mes antic de la Llar i
Valentin Lama, vel tío Valentin>,
com l'anomenen els seus paisans,
que es la persona de mes edat de
Ia colùnia extremenya.

Més de vuit-centes persones testi-
moniaren amb la seva presencia la
simpatia vers els homenatjats i els
seus lligams amb ambdues entitats.

El nou bade Miguel Riera com-
partí amb els' caps de• la Llar i de
Ja Casa de Extremadura i els home-
natjats la presidencia de l'acte, que
consisti en uns parlaments, un re-
cital de gloses, una breu exhibició
de balls mallorquins i extremenys i
una berenada.

Tant en Rafel Rosselló com Feli-
pe Martin ressaltaren la personali-
tat dels homenatjats; homes senzills
però assenyats i sempre ben dispo-
sats a servir la collectivitat i alhora
subrallaren l'afortunada avinentesa
de compartir l'esdeveniment. Rafel

Rosselló, que havia arribat feia uns
dies del XIII Congrès Internacional
d'EURAC (Fecleració Europea per a
les Persones Majors), a Suissa, cli-
gué que havia pogut constatar corn
una de les recomanacions més in-
sistents del congres, que era l'ober-
tura vers tots els estaments socials,
era observada amb prodigalitat pe;
Ia Llar de Felanitx.

El glosat fou a carrec • de l'amo
en Torneu Adrover (de Sa Llet),
—11egit però per Joan Forteza—,
Wmaso Almodóvar i Emilio Perez
i les danses foren interpretades per
clues parelles, una mallorquina i
I'altra extremenya.

Tanca el capitol de parlaments el
batte Miguel Riera qui després de
felicitar els homenatjats engresca
les dues entitats a prosseguir pel
carpi fressat fins ara, per a la qual
cosa —digué—, restaran sempre
obertes les portes de l'Ajuntament.
Un berenar amb pastissos mallor-
quins i extremenys i un ballet clo-
gueren la tarda.

VENDO 3 SOLARES de 300 m2 en
C/ Migjorn de Felanitx.
Informes: Tel. 580779.

ALQUILO CASA DE CAMPO en zona
de Son Valls, con luz eléctrica.
Informes, Tel. 652326 (de 13 a 15
y de 21 a 22)
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Tradicionalmente ecológicos.
Cuando quiera, sin plomo.

FELANITX
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Torino biliar Hobby Bar

•

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• ¿Son galgos o son podencos?
Mientras los politicos discuten, el
FUTBOL FELANITXER SE MUE-
RE... Dicen que la política no tiene
nada que ver con el deporte, pues
que venga alguien capacitado y me
demuestre lo contrario. En lugar de
buscar soluciones se dedican a liar
todavía más la madeja... Y isí nues-
tro fútbol, enfermo desde 4-lace ya
bastantes años, puede desaparecer
esta temporada, a nivel de primer
equipo. Porque fútbol Benjamin y
Alevín seguirá existiendo por el in-
teres demostrado por el CIM, un in-
terés que también tiene sus conno-
taciones políticas, pero vamos... Así
que si el pasado día 30 nadie se res-
ponsabilizaba del Club este dejaría
de existir. Así de oscuro estaba el
porvenir. Esperamos que surja el
«milagro» en el último momento y
alguien diga aquí estoy. Sino adiós,
¡hasta siempre!

• Final, finalísima anticipada. El
campeón de Felanitx, CONS. SIMA-

RRO GARCIA de Santanyí, capita-
neado por Nino Simarro y el cam-
peón de la liga de Manacor y última-
mente además de la Copa de la Liga,
el CONS. CALDERON, equipo que
estos días se ha federado. El primer
equipo que se federa en Felanitx.

• Ya empezaron las inscripcio-
nes para cl torneo de Básquet de
Sant Agustí 91, tradicional y diver-
tido, que cada año se celebra con
éxito.

• Ayer viernes hubo inaugura-
ción en Porto Colom, la Cervecería
PORTOMAR dirigida por nuestro
amigo Miguel Angel (Veta), al cual
deseamos mucho éxito en su nueva
andadura.

• Somos testigos del ambiente,
sensacional, que flota en las GALAS
JUVENILES de la disco «PEP'S
CLASS» los domingos por la tarde,
llenos hasta la bandera.

• Mientras tanto en PORTO-CO-
LOM el ambiente está muy chungo,
los fines de semana es otra cosa. El
pasado domingo un confidente fue
a tomar una copa a ciertas horas y
se hubiera quedado inédito si no hu-
biera sido por el «PUB MIQUEL'S»,
la excepción que confirmaba la re-
gla, así anda la cosa, desgraciada-
mente.

• Y el REAL MALLORCA, que se
juega la COPA DEL REY esta no-
che frente al ATCO. de MADRID
¿qué les parece? Un hito histórico
que ha servido para que surjan «ma-
llorquinistas» por todas las esqui-
nas. Antes algunos eran del Madrid
o del Barça, pero estos dos «super-
equipos» están apeados... ¡Endavant
Mallorca!

Concluyó cl torneo de billar orga-
nizado por la Hamburguesería
HOBBY BAR. Un torneo que contó
con la participación de 78 personas,
todas ellas con un buen nivel y per-
tenecientes a diversos núcleos de
Llevant: Felanitx, Cala d'Or, Cam-
pos, Porto Colom, Manacor, etc.

A lo largo de todas las partidas ha
14abido una enorme rivalidad, y al
final los ganadores se repartieron
180.000 pesetas en metálico, más los
trofeos correspondientes, y además
todos los participantes fueron obse-
quiados por parte de Hobby Bar.

Merece destacar la buena organi-
zación y seriedad con que se ha Ile-

• Leo en la prensa palmesana que
los delincuentes comunes, ante el in-
cremento de la vigilancia policial en
Palma, han iniciado el éxodo hacia
Ias zonas rurales de Mallorca. En la
City respirarán un poco Inds tran-
quilos ahora, pero nosotros los de la
«Part Forana», vamos a sufrir las
consecuencias. ¡Así, que ojo!

JORDI GAVINA and MALTA

vado a cabo el torneo y la gran re-
velación clel campeonato ha sido Ra-
món Gómez, que con tan sólo 16
arios ha conseguido quedar. en cuar-
to lugar de un total de 18 partici-
pantes.

Clasificación categoría absoluta.
1.—Jose M.a Acuñas (Manacor) -

Trofeo y 75.000 ptas.
2.—Antonio León (Felanitx) - Tro-

feo y 40.000 ptas.
3.—Angel Núñez (Manacor) - Tro-

feo y 20.000 ptas.
4.—Ramón Gómez (Felanitx)

Trofeo y 10.000 ptas.
Clasificación juveniles:
1.—Ramón Gómez (Felanitx)

Trofeo y 10.000 ptas.
En esta categoría hay tan sólo un.

ganador ya que los otros fueron eli-
minados en la La fase.

Clasificación veteranos:
1.—Luis Borrueco (Cala d'Or) -

Trofeo y 10.000 ptas.
2.—Pep Perdigó (Felanitx) - Tro-

feo.
Marino Talavante

COMPLEJO TURISTICO DE CALA D'OR

NECESITA:
Relaciones públicas

Tel. 61:3085 (libras oficina)

POR, 0 my.Nos

Sin condiciones. un excepcional descuento
para un mítico out omóvil de la Ingeniería Alemana,

el Opel Kadett. :35 modelos para elegir en 1 ibertad. Con
un amplio equipamiento adicional, sin cargo, en sus versiones Fun
y Beauty. Y por supuesto, con un descuento mínimo e incondicional de 125.000 ptas.
Para que le sea aún mas seductor llegar a su nuevo Kadett.

• Preclos recomendados por el tabocante ■Pen nsula y Baleares) Transporte IVA y gastos de pre entrega mc,pdos Descuenio de 125 000 Was.
tncluedo (Prom000n vaioa hasta rn de mes pa ,a venculos en siocht Ventas a ttotas consuete a su Conces.onar , o 01,c■at Opel Cuente.
ademas. contas excetentes cohcbctones de F manc tac■on y Leasog otrec■das por Opel Cread. Opel Leas.ng y Opel ilentmg

•

Le esperamos

-

DESDE 1.332.000 PTAS.

CORMOTOR, S.A. JULIA AUTOMOVILES, S.A.
Carrer Campos, 51. Tel. 58 15 21. FELANITX.Ctra. Palma-Arta, km. 49,400. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)

‘41111 	

Concesiona r ti V. Of ic it Is

OPEL
N	 Mejores por experiencia



Depilación PAQUITA SURER
(PENTINA)

COMUNICA A SUS CLIENTES QUE PARA UN MEJOR SER-
VICIO DESDE EL 15 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE, LOS

SABADOS Y LUNES LES ATENDERA EN C/. CUARTEL, 54 DE

PORTO-COLOM, Y DE MARTES A VIERNES EN FELANITX.

Electrónica SOLBIN
Distribuidor TELICO (Gulp° Telefónica)

Telefonía y equipos complementarios.

C. Costa Llobera, 6 	 Tel. 827265

FELAN1TX 7
....m.c.mm■•■■=0MIIMI•MIMINEMMII■•■ 

Asamblea extraordinaria del C. D. Felanitx

New° 	 para ei fi"titbal felanitar
Futbolat

• •
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El pasado martes, con cierto re-
traso (la asistencia a ciertos actos
suele ser escasa), tuvo lugar Ia
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
del C.D. FELANITX para SOCIOS y
SIMPATIZANTES. No estuvieron
presentes las cámaras de T.V. FE-
LANITXERA (?), un tanto extraño
cuando su programación nos pa rece
.a una gran mayoría un tanto reite-
rativa, ciertos actos ocupan su pro-
gramación en su totalidad, dejando
otros de mayor relevancia aparta-
dos. Ellos sabran. Y no lo digo por
el fútbol.

Asistieron clos representantes
la prensa. El Conseller Andreu Rie-
ra, los concejales Toni Nadal y Paco
Garcia. Se echó a faltar la presencia
del Delegado del Ajuntament Jaume
Binimelis, que se excusó porque te-
nía una cena ineludible. También el
secretario del Club felanitxer Toni
Borras alegó motivos para no estar
presence.

A lo sumo, tres docenas de perso-
nas en el salón de actos de la «Casa
de Cultura». La Directiva, presidida
por Rafel Barceló y el vicepresiden-
te Miguel Puig, dio cuenta —a su
manera— del extracto de cuentas.

HAY SUPERAVIT
Al final, tras rebuscar papeles, el

Sr. President dio a entender que la
nave merengue había flotado no só-
lo en el aspecto deportivo, sino tam-
bién en el económico. Los gastos as-
cendían a cuatro millones cuatro-
cientas diecis6s mil pesetas y los
beneficios rondaban los cuatro  mi-
' llones seiscientas ochenta y cuatro
mil pesetas, contando todos los in-

esos, subvenciones y donativos de
entidades comerciales. Así como an-
da el fútbol en nuestro país es para
celebrarlo, cuando no hay ningún
Club que cierre temporada con bene-
ficios.

RUEGOS Y PREGUNTAS
El concejal Garcia tomó la pala-

bra y recriminó a la Junta Directiva
que había cometido irregularidades
por no llevar un Libro de Cuentas
donde especificar correctamente los
capítulos de entradas y salidas. No
pareció ético a la concurrencia esta

observación, no era —para muchos--
el momento oportuno de buscarle
los pies al gato. Es más, acusó al
Sr. Barceló de falsificación de docu-
mentos. Concretamente la falsifica-
ción de la firma del ex-secretario
Vicens en la solicitud de la subven-
ción del Ajuntament. Por cierto que
a la hora dc redactar esta crónic4
obra en mi poder este documento
de solicitud de una subvención para
el fútbol fclanitxer N» de Entrada
482 con fecha 28 Febrero 91 y, que
yo v ca, ha .; tan sólo una firina, la
del Presidente y nada más. Así que
no entiendo por dónde iban los ti-
ros. Otra cosa, donde tendra toda la
razón el Sr. Garcia, es que estos di-
neros se inviertan en . los equipos
canteranos o en el titular, pero, ya
se sabe, estas trampas las cometen
los equipos (clubes) más pintados...

Algunos al ver que la cosa iba por
derroteros más politicos que otra
cosa, abandonaron la sala. Solucio-
nes nadie las aportó. Todo lo con-
trario, se entró en una discusión bi-
zantina que no podía conducir a nin-
guna parte. Así que cuando se había
hallado una fórmula —ni mucho me-
nos magica— para la supervivencia
del fútbol local, a base de contar
con jugadores de la cantera y de
nuestra villa, jugando en una catego-
ría donde los gastos son soportables,
en lugar de bendecir los esfuerzos
de esta última directiva (que podrá
haber hecho buenas y malas ..7estio-
nes, pero que ha aguantado el tipo
en unos momentos difíciles), en lu-
gar de auparlos para que continua-
rail, en vista de que nadie quiere ha-
cerse cargo del Club, los que debían
estar más interesados de que el fút-
bol local no desaparezca, van y po-
nen trabas y «troben ossos en es
lieu». Así señores, no se va a ningu-
na parte. Y que conste que no ten-
go ninguna simpatía por ningún
grupo politico, a mí el único interés
que me mueve es el bien de mi Ciu-
dad, nada más. Tampoco sé a cien-
cia cierta si es bueno que haya un
equipo de 1.a Regional Preferente,
pero malo no sera, digo yo.

MAIKEL

Infantils
A FALTA D'UN PARTIT
EL LIDERAT EMPATAT

Resultats tercera jornada.
Caf. ES GLOP, 8 - Caf. MESTRAL, 3
Peluq. KISKA, 16

Tall. CRISTOBAL BENNASAR, 1

A falta d'una jornada pel final de
Ia lliga, corresponent a la categoria
infantil, el liclerat esta empatat a 6
punts entre l'equip concarrí BAR
CAN 1'RON1PER i la CAFETERIA
ES GLOP. Avui dissabte, darrera
jornada, es juguen dos partits molt
importants,_entre cl Bar Can Trom-
per i Peluqueria Kiska que se dis-
puten el primer i segon Hoc, i l'al-
tre entre Cafeteria Mestral i Tatters
Bennasar per reparti-se el tercer i
el quart.

Ara per ara, a falta d'una jornada
Ia classificació es així:

1—Bar CAN TROMPER 6 punts
2—Caf. ES GLOP
	

6 punts
3—Pel. KISKA
	

2 punts
4—Caf. MESTRAL
	

2 punts
5—Tall. BENNSARAR

	
0 punts

Cadets
MES EMOCIÓ A LA LLIGA

Resultats segona jornada.
PIPIOLOS III, 9 -

THE PLAYER BOYS, 2
MAGESTIC, 10 -

THE BEACH BOYS, 0
Dues golejades importants moven

Ia classificació i comencen a decan-
tar equips de casa a la classificació
final. L'equip de Toni Prohens, els
Pipiolos, s'imposava amb comoditat
al seu aclversari. Per altra banda
Magéstic entrenat per Kiko Porras,
guanyava a un fluix quip , ple de
jugadors dc la categoria infantil.

Classificació:

VENDO CHALET DE LUJO en Por-
to-Colom, 5 dormitorios, 3 barios,
garaje, jardín. 30 millones. Facili-
dades.
Informes, Tel. 824769.

SE NECESITAN MUJERES para
ensartar collares, hacer nudos y
pegar perlas.
Informes, Tel. 580977.

JGEPGEGCP
1—MAGESTIC 	 2 1 1 0 14 4 3
2—PIPIOLOS III 2 1 1 0 13 6 	 3
3—PEL. KISKA 	 1 1 0 0 10 2 2
4-BEACH BOYS 1 0 0 1 4 19 	 0
5—PLAYER Boys 2 0 0 2 0 10 	 0

Marino Talavante

Escola de fútbol a S'Ilcrta
Orgnitzat pel C.D. S'Horta ,amb

la collaboraciú del Conseil Insular
de Mallorca i sota la direcció tèc-
nica de Joan Tattler, començarà
aquests dies a S'Horta un curs de
futbol per allots de 8 a 15 anys.

A l'hora de tancar-se el termini
d'inscripció ja s'havia cobert el cupo
de 40 alumnes fixat per l'organitza- .

ci6. . .

ATLETISME

Anton' Pena selecc iona
per a la «Umversiada MW

Palma será la seu de la I
aUniversiada 99» 	 r•: :

Amb molta satisfacció rebem
notícia de que l'atleta felanitxer An-
toni Peña ha estat seleccionat per
a competir a la «Universiacla 91» 4
celebrar els propers dies 12 a 18 de
juliol a la ciutat anglesa de Shef-
field. Antoni Peña participarà 'a la
prova clels 10.000 metres llisos.

Per altra banda fa devers un rne
que la FISU (Federació Inter -nacio-
nal d'Esports Universitaris), va de-
signar Palma com a seu de la «Uni-
versiada 99». A tomb d'això, dimarts
missal, se constituí el comité orga-
nitzador dins el qual hi són integrats
tres felanitxers, Nadal Balle Nico,
lau, Andreu Riera Bennasar i Antoni
Bennasar Roig.

VENDO APARTAMENTO primera
línea Porto-Colom. Pequeña co-
munidad, jardín, piscina, planta
baja. 3 dormitorios, 2 barios.
Informes, Tel. 583369.

•

RESTAURANTE
ESMERALDA PARK ***

GALA D'OR

Banquetes, Bodas, Comuniones
y Fiestas

ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PARQUE INFANTIL,
usTA PANORAMICA SOBRE EL MAR

LOCAL CLIMATIZADO

CAPACIDAD PARA 450 PERSONAS

Informes: TEL. 643085 - SR. RAMON
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FELANITX

L-6_is quatre cantons 
'La brutor

La qüestió dc la manca de nete-
dat ais nostres carrers. ha estat so-
'vint materia tractada a les pagines
d'aquest setmanari en forma de car-
tes al director. Tambe es tema fre-
qiient de comentaris i converses per
part de persones mes o manco sen-
sibilitzades per aquest problema. Ja
estam que no es el mes gros del s .

molts que te la nostra comunitat,
però així mateix es mercix una mi-
ca d'atenció. Hi ha gent que es de-
mana a veure si amb el nou Ajunta-
ment les coses canviaran en aquest
sentit.

El tema de la brutor nostra de ca-
da dia, donaria materia suficient per
tota una sèrie d'articles. Père) avui
nomes voldria esbrinar qu'in pugui
esser l'origcn de la poca netedat a
la nostra molt noble i molt lleial
ciutat de Felanitx.

És cosa sabuda per qualsevol prin-
cipiant de la investigació, que l'es-
tudi d'un problema i la possibilitat
de la seva solució, passa per una
anàlisi acurada deis • seus origens.
Idô be, després de profundissims es-
tudis i nargues meditacions sobre la
matèria, he arribat a la conclussió
de que el problema que comentam
és el resultat de la confluencia de
tota una serie de causes i concauses,
que podrien classificar-se per grups,
de la manera següent:

Primer grup. Causes impútables a
Ia perniciosa Societat de comum,
desfressada amb el nom de progrés.
Dins aquest grup es poden establir
dues divisions: a) la simple existen-
cia d'una gran quantitat d'envasa-
ments i envoltoris, com pots de be-
gudes, llaunes, capses de cartó, bos-
ses de plastics, bosses de paper i pa-
pers solts, b) el costum molt recent,
que han pres tota una serie d'esta-
bliments comercials, d'amollar es-
tols d'allots amb la missió concreta
de no deixar portal (de planta baixa,
pis, escaleta o portassa) ni finestra
sense uns papers grossos i de colo-
rins, que canten les excellecies ciels
productes mes variats.

Segon grup. Causes derivades de
l'actitud de les persones individual-
ment considerades. En aquest grup
podríem considerar quatre divi-
sions: a) llançament a la via públi-
ca ciels elements alludits anterior-
ment per part de persones poc mi-
racles, b) relaxació per part de les
mestresses de casa, en l'habit o cos-
tum d'agrcnar la carrera, c) forma
inadequada i barroera de trcure al
carrer les bosses i/o poals de ferns

deixalles de tota casta, per part
'cle les susdites mestresses o boti-
gues, d) vituperable costum de treu-
re al carrer subproductes que no re-
colleix el servei pertinent, com po-
den esser escombraries, fulles de
fasser, mobles en desús, electrodo-
mestics avcriats, matalassos esfon-
drats, etc.

Tercer grup. Causes originades en
el mal funcionament d'uns serveis
que pagam de les nostres butxaques
perquè funcionin com cal. Aqui hi
caben (lues divisions: a) manera
atropellada i descurada de recollir

poals i/o bosses de ferns i deixalles
en general per part de l'empresa
concessionària del servei, b) inefica-
cia del servei municipal de neteja
(maquines agranadores i personal),
agrena poc, a segons quins redois i
que deixa moites ileubades. A vega-
des perden les manades pel rostoll.

Quart grup. Causes atribuibles a
factors aliens a la voluntat humana,
aleatoris i imprevisibles. Aquí hi ca-
brien moites divisions. Destaquem-
ne dues: a) acció irresponsable del
vent, que escampa per tot el poble
Ia brutor concentrada en un principi
en un sol redol, b) comportament
—difícilment punible per l'autoritat
competent— de certes criatures
irracionals, com moixos i/o cans,
que destrossen les bosses i furinen
dins els poals escampant cl seu con

-tingut.
Vat adi les causes de la brutot i

Ia seva classificació segons les re-
gles de la taxonomia comparada mes
exigent. ¿Quins són els remeis?

MARTÍ FELANY
NOTES:
1.—k pesai- - de la darrera frase,

aquesta classificació es, possible-
ment, incompleta. Però ja es sab que
en un treball d'investigació sempre
hi ha llacunes.

2.—L'ordre en la classificaciú no

Coloms a la Sala
DE LA RODA DE PREMSA DEL
PP, DEL PLENS I DE LES
MANIFESTACIONS DE
COSME OLIVER

De la roda de premsa del PP no-
mes es poden treure contradiccions
i constatar que aquest grup nomes
surt a rotlo per justificar actua-
cions seves injustificades, mai per
donar informació fresca.

En primer Hoc hem de dir que ja
en tenim el gavaig plc de sentir par-
lar de tranfuguisme per part del PP
i per part del Sr. Cosme Oliver. A
l'Entesa de la quai en prenim part
tres grups, ningú no ha perdut la
seva personalitat. La Sra. Consuelo
es pot dir que es una escisió del
CDS, per no compartir els criteris
de l'altre part, però mai es podrà
dir que ha robat 1.128 vots, creim
que nomes es pot dir que ella repre-
senta a 564 vots que li corresponien.
Ningú de l'Entesa ha renunciat a .

res i ens crispa moltissim sentir dir
una vegada i una altre al Sr. Oliver
que Na Consuelo es una trànsfuga.
Haurem de fer memòria moltissimes
vegades aquests quatre anys. Que
deu recordar el Sr. Oliver que en-
cara no fa quatre anys que ell i sis
més (total set) eren d'un partit po-
litic anomenat PDP i un bon dia es_

pressuposa necessàriament una es-
cala de major a menor grau en la
responsabilitat imputable a cada
una de les causes analitzades.

Garantia Elite
Gar. Confianza
Gar. Confianza
Gar. Confianza
Gar. Confianza
Gar. Confianza
Gar. Confianza
Gar. Confianza

varen passar a un partit politic
anomenat AP? Si una escisió
CDS ells en cliuen tranfuguisme,.
d'una desbandada incondicional
un grup minoritari que per aque-
lles dades cl varen batiar amb el
nOrn de «pacto entre caballeros» nos-
altres creim que hauria estat mes en-
certat, vistes les qualificacions fetes
per aquesta gent, no estaria gens
malament qualificar-los a ells de
«travestis de la política».

De la roda de premsa volem recor-
dar una s.rie de frases curioses que
sortiren de les boques del PP:
«AI final no hem comprat ,ningú»
«No hem pogut saber mai cl preu

de ningú»
«Si tenguessim per oferir no ho ofe-

ririem, ens ho quedaríem»
«El PP no entrara en el joc brut de

Ia compra de vots».
Aix() era una roda de premsa per

desmentir, no per informar de res.
El que no deixa de ser curiós

com el PP, dedica bona part de la
llarga i pesada hora que va durar
Ia roda de premsa a desqualificar el
nostre grup i repetir el que ja es
pudent de tant de sentir-ho: recur-
sos, el sopar al Pie, la nostra opo-
sició, l'olor de sofre cremat que
feim... I fins i tot es varen atrevi r .

a posar en boca d'un parlamentari
falsetats en relaciú al Poliesportiu
que:, cat. rocorclar-ho, gracies- al PP.-
i al Sr. Andreu Riera la tramitaciú
ha estat el paradigma de la inepti-
tud mes sonada, i així cl tenim. I el
que va passar de mida es això que
les Normes Subsidiaries que, segons
el PP, un dia d'aquests 1qutp redac-
tor les entregara. L'equip redactor
fa mes d'un any que espera que el
PP les digui que volen fer. Les
NNSS, no estan començades Sr. Rie-
ra!, i va resultar molt aciaridora la
seva resposta a la pregunta si tro-
bava que Felanitx havia progressat
aquests quatre anys, que va contes-
tar que no ho sabia.

Per acabar un comentari a les ma-
nifestacions del que va ser Batle de
Felanitx: Diu que no considera èti-
ca l'Entesa. No entenem com pot
dir això quan ningú ciels que en for-
niam part s'ha venut a ningú i com
ja hem dit més amunt, conservam
tots el nostre tarannà. Deu recordai
el «pacto entre caballeroso? A
ho degué considerar ètic? Què deu
esser ètica per aquest bergant?

Perè el que confita les seves de-
claracions es això de: «si han de dui'
a terme la política que qualque gi-up
ha predicat... si canvien i no fan cl
que han predicat, haurem de dir que
sán uns menticiers... personalment
m'agradaria que fossin uns menti-
ders...»(?) Amies tots, reconeguem
que esscr Batle quatre anys i perdre
la cadira fa perdre els papers. No
ho tendrem en compte.

SE DAN CLASES DE REPASO,
E.G.B., B.U.P., C.O.U.
Informes, María Marques, calle
Aduana, 23, Porto-Colom.
Tel. 581549, Felanitx.

VENDO CHALETS ADOSADOS en
Porto-Colom. 3 habitaciones, jar-
din, piscina, parking.
Informes, Bar Restaurante BOB'S
plaza Cas Corso, Porto-Colom.

CLIO RT 1.400 PM-BF 90
RENAULT II GTL PM-AT 88
RENAULT 9 GTD PM-AH 86
RENAULT Exp. 1.400 PM-AL 87
FORD FIESTA 1.100 PM-AT 88
FIAT Regata PM-AP 87
SEAT Ibiza PM-AM 87
SEAT Málaga PM-AM 87

CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACION

FRANCISCO MANRESA, S.A.
Concesionario RENAULT

FELANITX • CALONGE
Tels. 581984-85 y 657393




