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Miquel Riera, elegit batie de Feianitx

Jurà el càrrec a la Sessió Constituent de
dissabte passat

Primeres impressions del non batle i alguns regiders

a rodella

Dissabte passat demati, la sala
d'actes de l'Ajuntament ja era ple-
na vint minuts abans de l'hora pre-
vista per a la sessió de jura de
càrrecs dels nous regidors i d'elec-
ció del nou batle. Els grups CALS,
PSOE i CDS havien demanat que
l'acte se celebras a l'Auditori, però
la petició no prospera i es féu, com
sempre, a la sala de sessions, per
bé que fou retransmesa en directe
per Felanitx Cultural i TVE, el que
possibilità que molts felanitxers el
poguessin seguir des de ca-seva.

A les onze i cinc s'inicià la sessió
amb . Ja lectura per part del Secre-
tari dels articles aHusius- a aquest
acte. I, un cop constituïda la pre-
sidencia amb els regidors de més i
menys edat, Bernat Artigues i Joan
Caldentey, s'inici à el jurament o
promesa de càrrecs. Ho feren en
l'ordre, segiient: Bernat Artigues,
Cosme Oliver, Antoni Grimait, Ra-
fel Barceló, Juan Ruiz, Catalina Pi-
có, Maria Binimelis, Miguel Riera,
Pere Massuti, Francesc Garcia, Jau-
me Binimelis, Joan Caldentey, An-
toni Nada 1, Bartomeu Obrador,
Maria Obrador, Sebastià Lladó i
Consuelo de Santiago.

Així, doncs, queda constituïda la
Corporació, la qual un cop llegit
l'article 196 pel Secretari, procedi a
l'elecció del batle. Els regidors di-
gueren en veu alta el seu candidat.
Tots els del Partit Popular votaren
Cosme Oliver, els del PSOE, Co-
loms a la Sala i Consuelo de San-
tiago, recolzaren Miguel Riera i Se-
bastia Lladó, del CDS es votà a ell
mateix.

Una salva d'aplaudiments subrat-

lla la majoria obtinguda per Miguel
Riera, aplaudiments que es repro-
dtaren un cop que aquest hagué ju-
rat el càrrec.

Tot seguit el nou batle concedi
un torn de paraula als caps de His-
ta, torn que encetà Sebastià Lladó,
qui dedica una forta critica a l'en-
tesa que havia possibilitat l'elecció
del candidat del partit Socialista.
Entre d'altres coses, digué que l'e-
lectorat no volia un batle d'esquer-
res i que això només havia estat
possible per l'actitud de la regidora
trànsfuga. I també digué que lente-
sa havia nascut d'un enfilall de
mentides i que no li mereixia cap
confiança ja que «un matrimoni de
conveniència mai no pot anar bé».

Repetidament des del públic es
replica la intervenció de Sebastià
Lladó, pet-6 Miguel Riera demana
que es respectas el seu torn.

Tot seguit el batle cessant Cosme
Oliver, felicità el nou titular i li de-
sitjà encert i precisa que, des de la
nova •situació, el seu grup exerciria
una oposició constructiva, «no com
la que jo he tengut aquests anys».

El grup dels Coloms a la Sala no
feren us de la paraula i Miguel Rie-
ra després de fer avinent que el seu
grup rebutjava determinades afir-
macions del Sr. Lladó, donà les
gracies als qui havien fet possible
l'Entesa que havia canalitzat tot un
sector de l'electorat que optava per
un canvi. Féu unes consideracions
entorn a un govern pactat del qual,
digué, no es còmode, ja que el pac-
te exigeix diàleg i transacció, però
que pel poble té l'avantatge de fer

(Passa a la rag. 2)

El darrer tro
Dissabte passat, aquest setmana-

ri va difondre la noticia: la nostra
secció ha estat distingida amb el
premi «Ponent», concedit per l'As-
sociació de la Premsa Forana de
Mallorca, que s'atorga a articles
d'opinió.

Segurament, all?) que ha cridat
l'atenció del jurat, per davant qual-
sevol altre merit que els nostres es-
crits hagin pogut tenir, es la cons-
tancia. En efecte, dia 19 del mes
que ve, el no5tr espai hauria com-
plit setze anys de vida.

La falsa modèstia no ens ha de
dur al punt d'amagar la satisfacció
pel premi. És cert, però, que ja ens
consideràvem retribuïts a basta-
ment amb l'acceptació que la nos-
tra feina ha tengut entre els lectors
i també amb les bones estones que
hem passat a l'hora de fer-la.

És just que el públic sàpiga que
, «La Rodelle» va començar essent
obra d'un collectiu compost d'unes
quantes persones; però a poc a poc
la tasca de fer-la rodar cada setma-
na se va anar concentrant sobre
dues, que de fet n'han estat respon-
sables durant quasi tot el temps de
la seva existencia.

Rodella va néixer quan el
franquisme començava a declinar.
Hi havia encara les restriccions de
censura. Després les coses canvia-
ren i el canvi ens va permetre una
llibertat d'expressió que no pre-
veiem d'un principi.

Confirmam avui l'avanç que ferem
a l'edició anterior entorn a l'entrada
en funcionament del Centre de Sa-
lut de Felanitx.

El Sr. Josep Pomar, coordinador
dels Centres de Salut de l'INSA-
LUD, es el que ens ha acompanyat a
visitar les noves installacions i ens
ha explicat el funcionament i dota-
ció del centre, el qual juntament
amb les unitats bàsiques de S'Hor-
ta, Cas Concos i Portocolom, formen
una de les desset zones previstes en
el Pla d'Ordenació Sanitaria de les
Illes Balears.

Comencem doncs per referir-nos a
Ia dotació material: A més dels dot-
ze consultoris que empraran els met-
ges, comare i infermers/es per aten-
dre els pacients, hi ha una sala de

Els temes tractats han estat molt
%6ris; però n'hi ha hagut un que
s'ha anat imposarirper damunt dc
tots els altres: la política munici-
pal, que ens ha donat peu a exercir
una labor de critica, de vegades
enèrgica.

La Rodella no va voler esser mai
tit encenser més o manco triomfa-
lista, al contrari. Aix?) si, d'una
cosa tenim la consciência ben trap-
quilla: la nostra critica no ha anat
mai absolutament contra les perso-
nes, sinó contra els fets i les con-
ductes -públiques, que ..p.ocisament
perquè són públiques estan sotme-
ses al judici dels homes.

El premi ha arribat just a punt,
perquè ja prevèiem que s'acostava
el moment de fer esclatar el tro fi-
nal. Els nostres lectors, per poc cla-
rividents que sien, hauran endevi-
nat els motius de la nostra decisiú,
i un dels més importants es aquell
principi o llei que diu que no es
possible manxar i tocar l'orgue.

La raó d'existir La Rodella, però.
no ha desaparegut. Per això veu-
Hem amb bons ulls que qualcú s'a-
nimas a tirar endavant un altre es-
pai que volgués substitur-la i a
exercir la feina de comentari i cri-
tica que hem vengut realitzant.

Amb aquest, desig, deim adéu als
nostres lectors i els donam les gra-
cies per haver-nos seguit, com tam-
be les volem donar al setmanari
per la seva hospitalitat.

Pirotècnic

rehabilitació, un servei de Raigs X,
un laboratori basic d'anàlisi i servei
d'urgències dotat de les tècniques
especifiques.

Atendrà el centre un equip de pro-
fessionals sanitaris que conformen
el que es diu l'Equip d'Atenció Pri-
maria de la zona, integrat per onze
metges —més un que actuara de re-
forç en moments determinats—, una
comare i onze infermers/es.

El Sr. Pomar posa un emfasi es-
pecial en la modificació que experi-
mentarà el sistema de feina, que se-
rà mes en equip i amb la implan-
tació dels historials clinics, que es-
devindran un instrument molt va-
luós pels diagnòstics i seguiments
del procesos clinics.

(Passa a la pew. 10)

Dimarts que ve entrarà en
funcionament el Centre de Salut
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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 11

PaL-aa 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, 1230, 14'45
i 1730 h. Diumenges, a les 730,
930, 13 i 18'15 h.

Felanitx - Cala d'Or: A les 630
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11.15 h.

Cala d'Or • Felanitx: A les 1830
h., excepte dissabtes I ditnnen-
ges. Diumenges a les 12 h.
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Piliquel
(Ve de la pàg. I)

valida la vet, dels grups minoritaris.
El que es perd en comoditat es
guanya en estímul dc diàleg. Accep-
tar les diferencies, les quals exigien
per3 una voluntat . craproximació
per tal de fer feina en equip per un
Felanitx ales vital, mes net.

Feu vots per un clialeg entre to-
tes les forces polítiques, entitats
ciutaclanes i eis nuclis del Port,
STIorta i Cas Concos, a tots els
quals demana franca collaboraciú.

Digué que aborclaven la tasca dc
govern amb it-tusk"), per) sense per-
Lire de vista que Ili hauria equivoca-
dons i que sens dubte s'hauria de
rectificar i a tomb craix6 cita uns
versos de León Felipe: «No sabiendo
los oficios, los haremos con respe-
to». El respecte —digué— sera el
remei, situació que pretén trencar
amb la tònica precedent.

Per acabar, Miguel kiera,'"diliué
que la seva maxima aspiració era no
defraudar els que serven viva la ca-
pacitat

De bell nou, una allau d'aplaudi-
ments respongué al parlament del
nou batle. I s'aixecà la sessió, una
sessió que pels observadors tenia
un caire certament significatiu per
Ia història dels darrers cinquanta
anys, tota vegada que representava
un canvi de signe dins el govern de
l'Ajuntament de Felanitx.

La sessió, que tengué l'escalf d'un
auditori nombrós, queda un xic
clessabeïda des del caire formal
perquè, per exemple, la vara no
..1pa1egué en escena. Posem, clones,
una mala nota al cap de protocol
de l'Ajuntament.

Desprts-de l'acte 'varefn -- nqssar
unes preguntes als que consideram
protagonistes més directes d'aquest
plebiscit, les contestes a les quals
oferiin tot seguit. 1.6gicament, co-
mençam pel nou batle Miguel Riera.

—Satisfet, Miquel, d'haver assu-
mit l'alcaldia de Felanitx?

— No puc negar que rassump-
ció de ralcalclia es la culminació
d'un procés que varem iniciar fa
mesos i en el que els objectius
marcats han estat assolits de ma-
nera satisfactòria. I estic content
sobretot, perquè els resultats són
Ia conseqüència de l'esforç d'un
equip, amb gent de Felanitx, Es
Port, S'Horta i Cas Concos, que ha
treballat de forma entusiasta i efi-
caç. Jo no diria que ralcalcli.i es
rillusió maxima de la mewl vida;
però, després de tres dies d'exerci-
ci, puc afirmar que es tracta d'una
fcina esgotadora pet-6 apassionant.

—Ets conscient del «canvi» que
representa l'assoliment del govern
municipal per part del teu grup?

— Evidentment. Però crec que
el sentir majoritari de la població
era favorable a aquest canvi. Pensa
que l'equip que ha estat substituit
ha controlat l'ajuntament durant
clontze anys, i es bo que una insti-
tució com aquesta sia renovada pe-
rièclicament.

—Quin tarannà informara la vos-
tra gestió?

— Som una gent dialogant,
oberta, treballaclora i respectuosa
envers de totes les opinions. Això
va quedar de manifest a l'acte de

constitució de la corporació, en el
clue, qui va voter fer-ho, va poder
manifestar-se amb tota llibertat.

—Deixem per a més enclavant
qüestions concretes, que sens dubte

ha moltes. Per on pcnsau abor-
dar la tasca?

— En primer Roc, una volta re-
partides les competencies i les res-
ponsabilitats, cada area haura d'a-
bordar els temes tries urgents i
principals. Les festes d'estiu, els
pressuposts, l'ordenació urbanísti-
ca, la planificació de les actuacions
dels primers anys, etc.

- demanaries als que com-
parteixen amb cl vostre grup la res-
ponsabilitat de l'Ajuntament?

— Tenc plena confiança en eis
companys que, juntament amb els
socialistes, constitueixen el grup
majoritari. Estic segur que els re-
sultats de la nostra collaboració es
faran notar ben prest i que tots
assumiran les seves competencies
amb rigor, serietat i preparació.

—Quan pcnsau deixar enllestida
Ia distribució de cárrecs?

— El balle té un termini de
trenta dies per organitzar l'equip
de govern, les comissions i delega-
dons, pet-6 una setmana ha estat
suficient per a fer-ho. Dilluns dia
24, a les 9,30 del vespre, farem la
primera reunió plenaria; a partir
craquest moment, començarà la tas-
ca per a tots els grups.

Mottes grácies Miguel, nosaltres
aprofitam l'ocasió per desitjar-te
encert en el càrrec. I feim vots per-
que la V ostra gestió sia eficaç i
porti la nostra comunitat cap a un
futur més prometedor.

Cosme Oliver
També ens acirecam a Cosme Oli-

ver, batle cessant, perque ens con-
testi algunes preguntes.

—Et sap greu, Cosme, haver per-
dut la batlia?

—Com a persona i a nivell particu-
lar, gens ni mica; es com si m'ha-
guessin llevat una llosa de moltes
tones de damunt. Las responsabili-
tat de batle de Felanitx es molt fei-
xuga. Com a persona pública, des-
prés d'haver estat cap de llista del
partit més votat a Felanitx, no sols
em sap greu, situ.") que sent vertade-
ra indignació, com molts de felanit- •

xers, de veure com es pot enganar
l'electorat d'aquesta forma com s'ha
fet; encara que sigui legal, no ho
consider ètic. „

—Amb quina actitud vos clisposau
a desplegar cl vostre nou paper clins
el consistori?

—El nostre paper croposició en-
tenc que es tan important corn el
del que governa. Pensam desplegar-
lo amb la maxima responsabilitat.
Els ciutadans que han confiat en
nosaltres no es poden sentir &cep-
cionats. Noltros ens &vein a ells
i donarem una resposta seria i cons-
t rut iva.

—Com veus el futur del nostre
Ajuntament?

—Si els que governen han de dur
terme la política que qualque grup

ha predicat quan estava a l'oposició,
ho veig molt malament. Si canvien i
no fan lo que han predicat, haurem
de dir que són uns mentiders i que
han enganat la gent. Personalment
m'agradaria más que fossin uns
mentiders i que - Felanitx no hagsnes
de patir una política tan raclicalitza-
da com han predicat.

Bartomeu Obrador
I ara volern saber les primeres

impressions de Bartomeu Obrador,
portaveu dc Coloms a la Sala.

—Satisfet per l'orientació que heu
fet prendre a l'Ajuntament amb la
vostra «entesa»?

—D'orientació encara no en po-
dem parlar, tot i que l'Entesa (sen-
se cometes) a que hem arribat es
moat, de satisfacció per a nosaltres.
Creim que aquest enteniment pot
esser l'inici d'un canvi radical en les
maneres de feu que tins ara han
pasturat pet nostre Ajuntament.

—En la vostra actitud, hi ha una
autentica 'voluntat de fer poble o,
com volen suposar els vostres de-
tractors, nomes us interessa llevar
del poder al PP?

—Crec que no es poden separar
ambdues afirmacions que conte la
pregunta.La nostra actitud s'emimar
ca en una ferma voluntat de canviar
Ia manera de governar el nostre mu-
nicipi que, com ha quedat clara-
ment demostrat, no menava en lloc,
per això es que necessàriament i per
aconseguir aquest fi, s'havia de Ile-
var del poder al PP o com es di-
gués el grup o grups que intentaven

(PaNseía la pigina

Mutua Felanigense de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales

de la Seguridad Social n°. 95
Se convoca a los Sres. Mutualistas a la Junta General Ordina-

ria, que tendrá lugar el sábado día 22 de junio de 1991, a las 12
horas en primera convocatoria y dc no haber número suficiente a
Ias 12'30 en segunda, en el Local Social sito en Plaza Arrabal n.(' 6
(Felanitx), para tratar de los asuntos relacionados con el orden
del día.

ORDEN DEL DIA:
- Examen y aprobación de la Cuenta de Gestión, Gastos e In-

gresos de 1990.
- Examen y aprobación del Balance de 1990.
— Actualización valor inmuebles.

Felanitx, 10 de junio 1991
El Presidente

Guillermo Pujadas



Dra. Llucia Caldentey
Consulta particular i de Segurs
(ASISA, ALIANÇA, NOVOMEDIC,

PREVIASA etc)

També recorda la creació de PAR-
TIT MÈDIC.

PER A MËS INFORMACIO, dirigiu-vos al Cl. Pelat, 61
Tel. 583464

COMPLEJO TURISTICO DE CALA D'OR

NECESITA:
Relaciones públicas

Tel. 643085 (horas oficina)

ESCOLA DE NATACIO

GIMNAS

Cursos de nataciú a! Porto Colom (Es Babo)
i Cala d'Or (Sa Tama)

— Iniciació (a partir de 4 anys)
— Aprenentatge d'estils
— Perfeccionament d'estils
— Adults
— Natació CORRECTIVA

INSCRIPCIONS:

GIMNAS ESPORT ES PORT 	 BOUTIQUE FLOP
C/. Ses Sivines, s/n. Tel. 825183 	 C/. S'Espalmador, 1
PORTOCOL OM	 CALA D'OR

FEIS LA INSCRIPCIÓ ABANS DEL 26 DE JUNY
(Places limitades)

CURSOS SUBVENCIONATS PEL CONSELL INSULAR
DE MALLORCA
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Mîquel Riera,...
(Ve de la pàg. 2)

fer una política continuista.
— Estan clisposat clones a aportar

el vostre potencial perquè l'Ajunta-
ment funcioni de debò?

—Naturalment! El nostre poten-
cial demostrat aquests Ilargs quatre
anvs fent oposició constructivista,
han fet possible el canvi de vot i per
això aquest canvi de govern. Aquest
potencial evidentment el canalitza-
rem en fer funcionar en normalitat
el nostre Ajuntament i crec de bon
de veres que necessàriament s'ha de
tenir en compte, perque esta demos-
trat que pot esscr de molta alua.

—Que demanarieu als que com-
parteixen amb vosaltres la respon-
sabilitat municipal?

—Claretat, fermesa i diàleg?

Consuelo de Santiago
—Satisfeta (Player propiciat el

canvi de govern - a l'Ajuntament?
—Si, muy satisfecha, porque se ha

podido conseguir lo que el pueblo
en su mayoría estaba deseando ya
que se vio en las elecciones.

—Amb quin anim et disposes a
participar en la gestic') municipal?

—Con mucha ilusión y fuerza, pa-
ra que todo marche mejor.

—Tu que ets nova dins la política,
com veus el futur de l'Ajuntament?

—Con un buen entendimiento y
diálogo entre todos los que hemos
entrado en este nuevo Gobierno Mu-
nicipal, el . futuro .Puede ser mucho
mejor y mucho mas próspero para
el pueblo de Felanitx.
Sebastià Lladd

I ara ens acostam a Sebastià Lla-
dó, del C.D.S.

—Ens vol donar la teva opinió suc-
cinta sobre la nova composició de
l'Ajuntament?

—Aquest Govern Municipal fruit
d'una entesa entre dos partits tan
diferents com són els CALS, nacio-
nalistes radicals i el PSOE, centra-
lista, obligara a fer entre ells un
exercici constant de les virtuts de-

mocratiques del dialeg i el consens,
lo que es un exercici molt saluda-
ble, pet-6 exigirá també seguides re-
núncies mútues i concessions reef-
proques, que al llarg del temps pot
resultar exceAvament cansat. De to-
tes maneres esper d'ells una major
transparencia informativa amb un
respete a roposició que va faltar
Ia legislatura anterior.

Quant al PP-UM, com a grup ma-
joritari a l'oposició és una incógni-
ta, si be ha anunciat que farà una
oposició digna i racional, lo que pens
Os de clesitjar.

—Quin sera el teu paper dins
aquesta corporació?

—El C.D.S. partit minoritari a l'o-
posició, una vegada tancat i oblidat
definitivament cl temps electoral, in-
tentarà que les distancies entre l'en-
tesa governant i l'oposició siguin
mcnys si pasen pel centre; punt
que esper tenguin en compte, tant
uns com els altres, que ocupam nol-
tros; per tant oferim la colaboració
en quantes propostes requereixin el
nostre esforç. Js a dir, repetint les
paraulcs del dia del nomenament del
nou Batle, i que pel renou produit
per aquells que volent donar
de democracia oblidaren que dins la
Sala tan sols hi pot parlar en veu al-
ta aquell a qui el President ha auto-
ritzat, i tal vegada per això molts no
pogueren entendre: «Com sempre el
nostre partit, que representa el Cen-
tre progresista, esta obert tant a
dicta com a esquerra, cercant lo mi-
llor pc' Municipi de Felanitx, i per
tant, el recolçarem (al Sr. Batle) en
quantes iniciatives proposi que pen-
sem positives pel nostre poble. Sort
i encerts en be de Felanitx.. Gracies».

•

TENGO PARA ALQUILAR LOCAL
en plaza Pax. Pequeño, al lado
Bar Gomila.
Informes, Tel. 580536.

SE PRECISA VENDEDOR ramo
alimentación.
Llamar a Tels. 580371 - 582540.

Les circumstancies m'han portat a
viatjar un cop més a una ciutat es-
timada i peculiar: Amsterdam. Ca-
pals, turistes de motxila, gent de mil
races, predomini dc bicicletes i tran-
vies, prostitutes als mostradors, for-
matge, comerç i puntualitat, 800.000
associats a Greenpeace, angles com
a segona Ilengua, Heineken, museu
Van Gogh i cultura antiga, ... i plu-
ja i fred. M'emprenya la prolifera-
ció d'hamburgueseries i d'altres va-
riants de fast food. I no vares tro-
bar eis canals molt bruts? Ho són
cada vegada mus, però els mateixos
canals en mans de personal mediter-
rani ho serien indiscutiblement cent
vegades més. La gent es molt alta,
perè. és una ciutat que m'agrada.

A Amsterdam, la practica d'atra-
vessar carrers a peu amb el sema-
for dels peatons en vermell perd bo-
na part de la seva gracia: els con-
ductors són massa amables.* * *

També han estat elles, les cir-
cumstancies, les que m'han empés a
llegir cl Tratado de la tolerancia de
Voltaire (publicat per Grijalbo).
Una bestial acusació. contra una fa-
mília protestant a la França del
XVIII serveix a l'autor per reivindi-
car la tolerancia religiosa i, en ge-
neral, Ia tolerancia de i la conviven-
Cia amb totes .aquelles persones que
pensen molt diferent de com nosal-
ties pensam.

Sán freqüents les auto-proclames
de tolerancia envers les opinions
dels altres: «del seu pa faran so-
pes» i similars. Emperà aquestes
auto-proclames se mereixen dos co-
mentaris: d'una banda, n'hi ha que
necessiten fer-les molt sovint, per-
que dediquen tanta atenció al com-
portament o a les idees dels altres
que els cal repetir que les toleren,

fins i tot essent diferent de les se-
ves. De l'altra, la vertadera toleran-
cia no es la que es manifesta envers
els que pensen o actuen una mica
diferent de nosaltres, sinõ la que es
manifesta envers els que pensen i
actuen de forma diferent a la nostra,
per incomprensible que ens sembli.

* * *
Tolerancia, molta tolerancia i una

bona dosi de convicció democràtica
és el que cal per suportar el desen-
cant que produeixen, desprUs d'ha-
ver votat, notícies com la del possi-
ble finançament illegal del PSOE e
del frau dels vots per correu del PP.
Setmanes enrere, parlàvem d'efica-
cia en aquest . mateix espai.

Ja séria . bona que, havent votat
per correu i pensant-me haver votat
els Coloms (malgrat les acusa-
cions*) la meva papereta s'hagués
convertit en un vot per al PP. Des-
encant.

Nicolau Barceló

* Per respondre en dos mots a
M. Colonz, he de dir que un servidm
va votar els Coloms. No tenc cap
problema per dir-ho. Me. pensava
que la nieva parcialitat era colome-
ra, no pro-PSOE. De fet, per això
criticava anticipadament possibles
actuaciavs futures. Per a mi, votar
el PSOE . seria com que bombarde-
jar Bagdad. Respecte a la meva con-
dició d'espanvolista, que em diguin .
qui de la llista dels Coloms china el
terme mig del baròmetre espanyolis-
me-catalanisme i -en parlarem. Eu
qualsevol cas, em fans una revisió,
no sigui cosa que la contanzinació de
Madrid i l'edat treballin a l'incons-
cient. Així mateix, .aconselleria una.
revisió del catalanisme, després
d'una dècada de pujolisme-canellis-
me-lermisme. Salut.

articles d'oferta

11ihre) desencant



ANIVERSARIO

Dd Antonia Lladó
Andreu

(Vda. de A. Rosselló)
1-9-1899-25-6-1981

I.P.V.

Sus familiares y allegados
agradecerán a sus amistades
quieran encomendar a la mi-
sericordia de Dios el eterno
descanso de su alma, en las
misas aniversario que se cele-
brarán en la iglesia de San Al-
fonso, Camposanto San José y
parroquial Virgen del Carmen
de Porto-Colom, el martes
dia 25.

FELANITX

Demà el Bisbe confirmarà un
grup de joves

Demà horabaixa, l'esglesia de Sant
Miguel sera el mare dc l'acte solem-
nissim de l'administració del sagra-
ment de la Confirmació a un grapat
de joves i ;1110 *.CS de Felanitx.

Seran uns setanta cis que renova-
ran les promeses que un dia els seus
parLS i padrins inanifestaren en el
baptisme i alhora Tebran l'òscul pa-
ternal del pastor de l'Esglesia Ma-
llorquina.

Així clones, a les 8 del vespre al
llarg d'una Eucaristia que presidira
cl Bisbe Dr. Teodor Obeda, tindrà
Hoc aquest acte tan important per la
comunitat cristiana felanitxera.

Dia 24 ballarà Sant Joan PeIds
Tenim la satisfacció de poder

anunciar als nostres lectors que di-
Iluns que ve dia 24, festa de Sant
Joan Baptista, sortira als nostres
carrers la figura tradicional de Sant
Joan Pelós, el sant que, com el sol
en començar el solstici d'estiu, pega
bots i xecalines en una dansa d'ori-
gens remots i boirosos.

Gracies a Jaume Obrador que des
de l'any 1982 —si be amb dues in-
termitències— es feu càrrec d'a-
questa estampa popular, tornarem
gaudir engualy de tan bella tradi-
ció.

Sant . Joan Pelós sortira idó el
proper dilluns devers les 6 del cap-
vespre.

La Mostra d'Art Jove
Es pot visitar a la Casa de Cultu-

ra, primer pis, la Mostra d'Art Jove
muntada per la Direcció General de
Ia Joventud, amb la finalitat de do-
nar a conèixer els treballs realitzats
pels joves de la nostra comunitai en
el camp dc les arts plastiques.

Ili ha doncs pintura, escultura, ce-
ràmica, «collage» ... tot un mosaic
artistic que tú com a denominador
comú la joventud dels autors.

Entre les obres que s'exhibeixen
hi ha per cert una ceràmica de la
nostra paisana Maria Ramis.

Jaume Veny exposa a la galeria
Bocquer de Ciutat, -

El passat dia 4, a la galeria «Boc-
quer» de Ciutat, fou inaugurada una

mostra de pintura del nostre paisà
Jaume Veny.

Aquesta cxposició restara munta-
da fins dia 31 d'aquest mes.

Antoni Vidal ha dimitit com a
president del «Club Social Depor-
tivo de Porto-Colom»

Hem rebut una notificació d'Anto-
ni Vidal, president de la junta pro-
motora del «Club Social y Deportivo
de Porto Colom» en la qual ens co-
munica que ha presentat la dimis-
sió del càrrec per manca de recolza-
ment de la resta de membres d'a-
questa junta.

Aquest Club estava a punt de cons-
tituir-se jurídicament, pea) mentre
s'estava pendent dels tràmits buro-
cràtics, diverses persones de la ges-
tora retiraren el seu suport.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
FESTA DE FI DE CURS.—Avui, a

les 6 del capvespre, en el Parc Mu-
nicipal de la Torre, festa de final
de curs conjuntament amb la Casa
de Extremadura.

Festa pagesa a Son Prohens
Demà diumenge dia 23, a partir

de les 5 del capvespre, a Can Joan
Pereiló (Molinet), de Son Prohens,
hi haura ball de pagès amenitzat
per S'Estol des Picot.

S'hi convida tothom i especial-
ment les persones de la Tercera
Edat.

Club Deportivo Felanitx
ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores socios a

Ia junta general extraordinaria que,
con objeto de elegir nueva junta di-
rectiva, tendrá lugar el próximo
martes dia 25, a las 22 horas, en la
Casa Municipal de Cultura.

Se ruega encarecidamente la asis-
tencia de todos.

Confraria de la Pietat
Es convoca a tots 'els membres

de la Confraria de la Pietat d'OAR
Aguiles, a la reunió que se celebra-
ra cl dijous dia 4 de juliol, a les
9,30 del vespre, al saló de la Rec-
toria.

Es prega encaridament la seva
assistencia.

Fe d'errades
A l'edició de dissabte pass'at, al

final del comunicat (lei Centre De-
mocratic i Social i sota les inivials
ti. LI- hi va aparei \er tina rall i a LI tie

deia (d.:1 Ohservadoro, :x(it i esta ral-
lia, Obviament, no pertanyia zil co-
municat, sin() a Particle detri-
ment() (le la nostalgia» (le la pagina
segiient. Valgui la rectificació.

vida social
PRIMERA CON1UNIO

El passat diumenge dia 16 hora-
baixa, a l'església de Sant Antoni
Abat del Carritxó, va rebre per pri-
mera vegada l'Eucaristia, el nin
Macia Martorell Albons.

Felicitam al nou-combregant, feli-
citació que feim extensiva als seus
pares.

BODA
Dissabte passat horabaixa, al san-

tuari de Sant Salvador, s'uniren en
matrimoni els joves Sebastià Roig
Xamena i Barbara Coll Manresa. Be-
neí l'enllaç Mn. Teodor Suau.

Apadrinaren els contraents, els
seus pares respectius D. Sebastià
Roig Maimó i D." Francisca Xamena
Estelrich; D. Damià Coll Adrover i
D.. Maria Manresa Verdcra.

Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi els seus germans M.a An-
tònia i Marti, els seus cosins Sebas-
tià i Francisca Roig Barceló, Nadal
Miguel Alou i Joan Obrador Moiniú;
per la núvia ho feren la seva germa-
na Maria, la seva cosina Isabel Mes-
quida Manresa i Margalida Roig Sa-
lm, Lourdes Fiol Mestre, Magdale-
na Artigues Gaya i Margalida Chulia
Bennasar.

Després de la cerimònia, els nuvis,
juntament amb familiars i amics es
reuniren en un ,sopar al Restaurant
Can Tronca de Sant Joan.

Enviam la nostra més cordial feli-
citació als novells esposos.

SE ARREGLAN PALMERAS.
Informes.;., Tel. 583378 (noches).

VENDO PRECIOSA FINCA RUST!-
CA, edificable, a7 Km. de Fela-
nitx. Termino de Vilafranca. 7.103
rn2 de terreno rodeado CI e pared
de piedra seca, con vista panorá-
mica y lugar muy tranquilo, vá-
lido para una vivienda familiar
aislada de 2 plantas, y una ocu-
pación maxima del 2°/o de la par-
cela. Precio 1.000.000.
Informes, Tel. 552227.

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

VENDO SOLAR en Porto Colom.
Urb. Cas Corso.
Informes: Tels. 582194 y 580487.

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

NECESITO EN ALQUILER PLAN-
TA BAJA en Felanitx. URGENTE.
Informes: Tel. 580775 (Isabel).

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

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

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

SE NECESITA OPERARIO

EN FABRICA.

Informes: Tel. 582061.

SE PRECISA VENDEDOR ramo
alimentación.
Llamar a Tels. 580371 - 582540.

informació

Se venden o se alquilan
LOCALES COMERCIALES

en Porto-Colom

Complejo xJardín del Rei»,
Avda. Cala Marsal, s/n.

INFORMES: C/. Alcalá Galiano, 7
	

Tels. 825334 y 825237

PORTO-COLOM

DR. JULIAN TICOULAT MESTRE
MEDICO PSIQUIATRA

Medicina Psicosomática
(ANSIEDAD, EPRESION, TRANSTORNOS DEL SUEÑO, DES-
AJUSTES DE PERSONALIDAD, ENFERMEDADES PSICOSOMA-
TICAS 0 DE ORIGEN NERVIOSO)

HORARIO DE CONSULTA Y PETICION DE HORA.
MIERCOLES DE 4 A 8 (TEL. 581518).

Miguel Bordoy, 22-1°.—FELANITX
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Roda de Premsa del Drop Popular de Felanitx
Dijous de la setmana passada, el

Partit Popular de Felanitx convocà
• inforrriadors per tal d'oferir les
seves impressions post ., campanya
electoral, així com per fixar la seva
postura davant els propers anys en
que assumira el paper de l'oposició
dins el consistori.

Andreu Riera, president local, i
Cosme Oliver i Antoni Grimalt, pre-
sidiren aqucst colloqui que
amb la lectura per part del primer
del segiient comunicat:

«Una vegada sabut el resultat de
les cleccions ciel dia 26 de maig, el
Comité executiu. del PP de Felanitx
• nombrar una comissió per tenir
una entrevista i canvi d'impressions
amb el CDS, única formació políti-
Ca que durant la campanya electo-
ral va manifestar públicament la
seva intenció de pactar per tal d'a-
conseguir un 0i/ern estable;-en- cas
de que no hi hagués cap grup que
tingues la majoria absoluta. Ja que
tant el PSOE 'com els CALS reitera-
dament havien manifestat la seva
intenció de no pactar sota cap con-
cepte amb altres formacions politi-
ques.

El passat dimarts dia 29 de maig,
el president del Partit Popular de
Felanitx, seguint les recomanacions
del comité executiu, es va entrevis-
tar amb el núm. 1 i cap de llista
del CDS D. Sebastià Lladó amb el

• qui. va ,tractard'un :possible pacte
de Govern Municipal. La proposta
del PP de Felanitx va esser la se-
güent:

Primer tinent batle el Sr. Lladó
i tinent batle delegat de Cultura la
núm. 2 de la llista del CDS, qui, se-
gons' el Sr. Lladó, havia manifeMat
Ia seva intenció d'ocupar aquest
càrrec, deixant per posteriors con-
versacions una contesta definitiva,
manifestant el Sr. Lladó que volia
entrevistar-se amb el PSOE abans
d'arribar a un acord definitiu.

Aquesta va esser la postura del
PP fins el dijous a vespre en que
es va presentar a l'electorat felanit-
xer «l'Entesa» per treure fora del
govern municipal al PP.

Respecte a aquesta roda de prem-
sa ,cl PP de Felanitx vol fer les
segiiens puntualitzacions:

1.—Les primeres raons que agues-
ta «entesa» va donar per fer aquest
pacte varen esser que 4.672 perso-
nes no volien que el batle de Fela-
nitx fos del PP. Si apliquéssim el
mateix criteri ens trobaríem que
4.970 electors no volen que el batle
sigui del PSOE o bd. 5.234 tampoc

no volen que el batle sigui dels
Goloms a la Sala.'
Això es una interpretació molt «sui
generis» dels resultats electorals, i
ja se sap que cadascú les interpre-
ta de la seva manera; però lo que
no podem admetre de cap manera,
es que el núm. 2 del CDS se faci
seus tots els vots que va tenir el
CDS (1.128); també volem fer no-
tar que la núm 2 del CDS es mani-
festa públicament com independent,
quan a les paperetes de vot l'únic
independent del CDS era D. Sebas-
tia Had& cap de Ilista, figurant

a to ts els altres4 components tie la
llista com pertanyents al partit po-
litic CDS.

2.—Des del punt de vista de la
legalitat vigent no podem objectar
res a que un membre d'una candi-
datura recolzi, quan arribi el cas, a
un membré d'una altra candidatu-
ra, però que no ho argumenti em-
prant falses matemàtiques que en
aquest cas concret li son adverses.

3.—Davant les manifestacions fe-
tes públiques'yper la núm. 2 del
CDS ens creim en el dret d'exigir-li
que expliqui públicament donant
noms i Ilinatges les, segons ella,
«fortes pressions a que ha estat sot-
mesa per part del PP» per tal de
pactar amb ells ja que cap membre
del Partit Popular d'aquest munici-
pi mai nos'ha adreçat a ella.

4.—Així mateix exigim a D. Bar-
tomeu Obrador del CALS que expli-
qui quines han estat les pressions
del PP intentant compiar la volun-
tat popular expressada a les urnes.

5.—Davant les manifestacions dels
components de «l'entesa» esta clar

, que l'únic que volen es governar en
contra del PP, que ha estat el grup
més votat a les urnes i per tant el
gunyador de les eleccions locals a
Felanitx.

6.—Finalment el PP de Felanitx
fa públic que mai no entrara en el
joc brut de compra de vots per go-
vernor a Felanitx, deixant ben clar
que a partir d'aquest moment el
PP de Felanitx esta preparat per
constituir-se en oposició durant els
quatre anys propers, oposició que
sera molt seriosa i constructiva da-
vant aquesta entesa que no ha sor-
tit de la voluntat popular expressa-
da pels felanitxers a les urnes el
passat dia 26 de maig».

Després, a preguntes d'alguns in-
formadors, Andreu Riera puntualit-
za que mai no s'havia oferit la bat-
lia a Sebastià Lladó.i que les seves
gestions només pretenien aconse-
guir un govern estable mitjançant

un pacte a tres bandes. Manifestá
Ia seva falta de confiança amb l'En-
tesa, tota vegada que havia sentit
comentar que els CALS després de
votar Miguel Riera havien acabat
les feines. També manifesta els seus
dubtes amb una gestió eficaç, ja_
que CALS no s'aturaven de posar
recursos, el darrer, prop de la Co-
missió Provincial d'Urbanisme per-
que no declari d'interes social cl
solar del futur poliesportiu. També
aclarí que des de les instancies del
Govern Autònom no creia que hi
pogués haver discriminacions i que,
concretament des del CIM, mai no
s'havien fet diferencies pel color
politic dels ajuntaments.
.. En Cosme Oliver manifestà que
el seu grup estava mentalitzat per
a exercir l'oposició, una oposició
que seria constructiva i no com la
que havien hagut de patir per part
dels CALS. També manifesta que el
seu grup té intenció de recuperar
l'Alcafdia si l'Entesa no funciona o,
a tot estirar, d'aquí a quatre anys.
A la pregunta de si li havien oferit
un càrrec dins els organismes auto-
nòmics, contesta que no, però que
ell, com home de partit, estava dis-

posat a anar on l'envias el PP.
Antoni Grimait féu algunes preci-

sions entorn a la suposada ban-
carrota de les finances municipals
i a la possible renúncia del càrrec
de l'assessor jurídic.de l'Ajunta-
ment i d'altres tècnics de l'area
d'urbanisme davant l'entrada dc
CALS dins el grup decissori.

A la pregunta que se'ls formul t
sobre el futur de l'Entesa, Cosme
Oliver va dir que no podia durar
perque la considerava una unió
contra natura. Andreu Riera digué
que no volia donar l'opinió, que si
de cas, la donaria després d'haver
vist una plenaria. Mentre que Anto-
ni Grimait digué que tot pot funcio-
nar i que l'Entesa li pareixia bd si
realment era una entesa de govern,
ara be, si era una «entesa» perquc
no governas el PP ja no li sembla-
va tant bd.

Després d'alguns comentaris més,
Cosme Oliver tanca el torn contes-
tant la pregunta de si acceptaria,
en el seu cas, llocs de responsabi-
litat dins el nou consistori. Digué
que això ho decidiria el partit si es
donava l'ocasió de plantejar-se.

SA RECREATIVA
Dissabte dia 6 de juliol, a les 22 h. a la Ponderosa

Sopar commemoratiu del 75 aniversari
i lliurament de trofeus als guanyadors

de les distintes competicions.

Preu del sopar i ball, 1.800 ptes.
lnscripcions, al conserge fins dia 3 de juliol      

Bodas, Banquetes, Comuniones y
fiestas en general

Obierto todos los días
Para reservas llamar a los

Tels. 837031 y 658033                       

Vehículos de ocasión     

- OPEL CORSA Swing
CITROEN 13X
RENAULT 14 GTL
MEHARI
FIAT UNO 70 SL 5/P - Radio cassette
SEAT PANDA
ALEA ROMEO TS
PEUGEOT 205 GT
OPEL KADET LS
RENAULT 11 GTX Techo solar

PM-AV
PM-AK

PM-P
PM-AC

PM-AL
PM-AB
PM-AV
PM-AD
PM-AS
PM-AU     

Concesionario Oficial          

AUTOS MARTORELL,S.A.  
Carrer del Socors,6. Tel 5813 48. Felanitx.  
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LA RECOLLIDA DE FEMS
Sr. Director: A ca nostra tenim

un corral petit, amb una pastera de
sembradís que no arriba a 1 m2.
En ella hi ha sembrada una Ilimo-
nereta ombrívola i un api. També
tenc mitja dotzena de cossiols.

L'altre horabaixa vaig fer neteja,
segant l'api que ja estava espigat,
tallant quatre fulles segues a la Hi-
monera i també vaig segar un test
de «fulles» que feia les darreres.
Tot ho vaig posar dins una capsa

de cartó, degudament precintada
per por d'embrutar el carrer i a la
nit ho vaig treure perquè el servei
de recollida de ferns se'n ho du-
gués.

IdO be, els operaris de la recolli-
da no se que pensaren de la meva
capsa, els degué parèixer sospitosa,
perquè la varen obrir i la deixaren
a on era.

Agrairia moltíssim que qualcú em
donas una aclaració sobre lo que
sc'n du i lo que deixa el servei de
recollida. Jo crec que pagant com
faig la taxa municipal del ferns, ben
be podia treure quatre grapades de
fullaca.

Catalina
EL CENTRE DE SALUT
I ELS METGES

Sr. Director: Llegesc en el darrer
setmanari, que probablement el

proper dia 25 s'obrirà el Centre de
Salut. N'estic content, crec que els
fclanitxers tendrem ales serveis
no haurem de cerrer a Ciutat per
una torçuda de peu o un mal de
ventre imprevist. Pere) me tem que
la falta d'humanitat que sentim
quan anam a Son Dureta, la pati-,,
guem ara aquí.

M'explicaré: A vegades la confian-
ça que te dóna el teu metge de cap-
çalera te fa tan de be com el remei
prescrit, per tant, si ara han de ve-
nir cinc metges nous, que ningú co-
neix, per què han de traslladar al
Port els metges que ja fa anys te-
nim a Felanitx i que, me consta, te-
nen un grapat nombres de pacients
molt satisfets, i han de posar els
nous aquí? No seria tries lògic fer-
ho a l'inrevés, ja que al Port no en
coneixen uns ni els altres?

Atentament,
Jan me

(Passa a fã pag. 7)

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

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.

ESTUDIANT DE MAGISTERI dóna
classes d'E.G.B. a Felanitx i en el
Port.
Informació, Tel. 580328.

Diccionari
Foll

ESQUIROL
Mamífer rosegador que treballa
quan els animals del bosc estan de
vaga.
ESTADÍSTICA
Ciencia capaç de reduir la realitat
a un simple joc numeric.
ESTEREOTIP
Fart de la música estereofònica.

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— Suzuki GSX 600
— Yamaha RD 350
— Yamaha DT-80 LC
— Yamaha TZR-80

Husquarma 125 Cross
— Honda MBX 80

— Honda XTII 600
— Vespinos varios

CICLOMOTORES VARIOS
EXPOSICION Y VENTA

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

Y MOTOS

EI Hotel Estoril
de Porto-Colom

ANUNCIA:
Que en su comedor, con más de

200 plazas de capacidad, le organiza,
mos el banquete o fiesta que Vd. piensa
ofrecer.
INFORMACION: TELS. 825278 y 824701

OPE
Y ADEM AS

PARA TODOS LOS TURISMOS

C	 0	 R	 S,A

- 100.000 P
tATEANS .

OS

SIN CONDICIONES

1NGNJIERIA ALEMANA A TU ALCANCE
Súbete a la nueva gama Cors. a. Joven, dinámica, divertida... 36 versiones que van
contigo, que vienen con todo.
Nuevo diseño interior y de salpicadero. 3,4 6 5 puertas. Hasta 100 CV de potencia.
Y la posibilidad de financiar tu nuevo Opel Corsa a través de Opel Credit.
Elige ya tu nuevo Opel Corsa.

P.V.P. desde
1.034.000 Ptas.*

Nnti:vr.•

Tradicionalmente ecológicos.
Cuando quiera, sin plomo.

Precios recomendados por el fabricante (Peninsula y Baleares)
Transporte. IVA y gastos de pre-entrega incluidos No incluido
descuento de 100 000 ptas (Promocion valida para todos los
Corsa en stock comprados y matriculados durante este mes )
Ventas a flotas, consulte a suConces °nano Oficial Opel Cuente.
ademas con las excelentes conclicones de Financiacion y Leasing
ofrecidas por Opel Credit Opel Leasog y Opel Renting

..... 	 . ....

CORSA
• - •

. 	 . 	 ,

II Le esperamosj
......................

. . ............ • .. . otEi

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

Corwesionarios Of icialc

OPEL
Mejores por experiencia



Restaurante CESAR
Porto-Colom

Banquetes, bodas, comuniones,
aniversarios, eft.

Especialidad en carnes a la brasa

Nuestro teléfono es el 825302

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.

FELANITX

(Ve de la pàg. 6)
LA VARA

Sr. Director: Onan el darrer (lis-
sabte va tenir lloc a la Sala Velec-
ció, jurament i proclamació ciel nou
batle cle Felanitx, la vara no va as-
sistir a la cerimónia. He vist als
cliaris i a la T.V. autonómica que
Ia vara va tenir el seu protagonis-
ine. Il Sr. l'agecla, a Ciutat, en va
manejar dues. Això ja es passar-se.
Però una, un pic cada quatre anys,
11 ) es abusar. Ja ho diuen en caste-
Ila: tolu vez al ait° no hace dahu,
-que, traduit a la nostra estimadissi-
ma llengua catalana equival, mes o
menys, a un pic en Vimy s'alla se

-c renia.
Ja se que no vivim al segle XVIII

i que la nostra Casa de la Vila no
es Versalles precisament, pet-6 una
mica de solemnitat no va mala-
ment. Així com hi ha una litúrgia
sacra, n'hi ha una altra de profana
que, en una closi adequada queda
bé i dóna prestancia ais actes insti-
tucionals. A mes a la gent —o a cer-
ta gent— li agrada una miqueta
ringo-rango i no costa gaire tenir-la
contenta.

La vara es el sírribol l'autóri-
tat —o del poder, que no es exac-
lament el mateix— que el poble so-
bira posa en mans de l'elegit per
tai que la mane ;; com cal, amb jus-
ticia i honestetat i la servi —com
cl Ilum— ben dreta i enlairada.
Tambe pot servir com una mena de
batuta pi‘r encarrilar, sense autori-
tarismes desacreditats, les y eus
d'una tessitura diferent (tenor, ti-
ple, baríton, baix, contrait) que
convé que hi siguin i que poden
arribar —Deu ho vulgui a execu-
tar un bon concert. I no es tracta
de música orfebnica; es tracta de
música moderna la qual, com saben
•eis trick-imans, pot esser ben concer-
tada, encara que s'hi trobin algunes
.clissonancies que no resten virtuosi -
lat i eficacia a la massa orquestral.

El Virei!.

EL CARRER DE S'ALGAR

Sr. Director del setmanari «Fela-
nitx»: Li agraire vulgui publicar la
present carta oberta. ( racies.

Al nou responsable de la Corpo-
rack') Municipal: Diumenge, 16 de
juny, a l'horabaixa, vat-em presen-
ciar, per desgracia, un altre acci-
dent ocorregut en Es Port, .just a
Ja confluencia del carrer s'Algar i
de la Mar.

La topada entre dos cotxes fou
'espectacular, pere) gracies a Den no
hi va haver victimes mortals.

Per costum, passam sovint, per
:aquells indrets; però fou tal la im-
-pressió que ens causa aquest succés
que hem pres la determinació de
no transitar per aguets quatre-can-

, tons tan conflictius aixi ho hem
•prohibit als nostres mentre
•el regidor o responsable mes direc-
te, no limiti la velocitat als conclue-
tors incontrolats.

Sabem de la bona disposició del
n o u consistori [clan it xer i amb

aquesta confiança esperam que ten-
gui solució el problema que ens
hem perms esmentar. Sabem per
experiencia, que les petites :lestions
c:uites a terme, són els millors indi-
cadors de la bona achninistraciú
I unicipal.

Uns pares intranquils

L'INSTITUT (de B.U.P.)

Senyor Director del Setmanari
FELANITX:

Com tots els lectors (l'aquest set-
rnanari be saben, fa pocs mesos
l'Institut «Verge de Sant Salvador»
de !a nostra ciutat es va adherir a
la Campanya de Normalització Lin-
giiistica de les Dies Balears que,
iiiilj tant d'encert i amb tailla pru-
ckmcia, dirigeix la senyora Aina
Mon i Marquès.

El motiu de la present carta, tan-
mateix, no es altre que el de denun-
ciar una vegada mes la nulla cor-
recció d'un director, un vice-direc-
tor i un secretari d'un centre obert
a tothom, segons el primer, perõ
que fa distincions vergonyoses a
l'hora de rebre una persona o l'al-
tra. En uns casos —corn el que ara
ens ocupa— aquestes tres persones
s'amaguen dins els seus despatxos
i no sels veu el pel; en altres, com
vost è ja deu imaginar, t'acompa-
nyen fins a la porta i et donen to-
guets a l'esquena.

A la senyora Mon la degueren
considerar d'aquells primers —pen-
lura perquè com cl senyor Bonet i
e! senyor 'Salido, no te allots per
matricular— j , segons m'ha contat
cl men fill que el passat dilluns era
a l'Institut per a parlar amb al-
guns professors, nomes un grup
d'aquests varen fer cas» i es va-
ren reunir amb ella a la Biblioteca
del centre. Ben segur que tot just
entrar i veure la retolaciti dels di-
ferents prestatges aquesta gran pit-
xorina i senyora va pensar que l'ad-
hesió a que feia esment mes amunt
es mes fictícia que res - i - que cap
ciels càrrecs directius que no l'ha-
vien volguda rebre tampoc no mos-
trara cara quan els nostres fills no
puguin demostrar un bon coneixe-
ment de la llengua, necessària ja
per a ocupar un lloc bo i digne de
treball tant a la nostra Comunitat
Autónoma coin al País Valencia, Ca-
talunya i, fins i tot, a la Comunitat
Europea i a Universitats d'arreu del
món.

Moites gracies per la seva aten-
citi.

Un pare preocupa t.

EL TRASLLAT DEL DR. VIDAL
Senyor Director:
Davant la possibilitat del despia-

cament clel seu lloc actual de tre-
ball del DR. MIGUEL VIDAL MAS,
alguns dels seus pacients hem con-
siderat oportú recollir firmes en
contra d'aquest trasllat per fer-les
arribar a l'Insalud. Vos pregam que
doneu publicitat a les cartes —clue
acompanyant aquestes firmes— hem
cursat per tal que aquestes persones
que han signat en temmin constàn-
cia. Així mateix vos demanam que
faceu el mateix amb la carta que
hem adreçat al Sr. Batle de Felanitx,
tot demanant-li que s'interessi pel
tema.

Amb el nostre agraiment per encla-
vant.

Francesc Valverde Garcia

1 Director de l'Insalucl che Baleares
PALMA DE MALLORCA

Distinguido senor:

1 Placeme adjuntarle copia cie las
firmas (MAS DE 3.200) de usuarios
de la Seguridad Social, recogidas en
Felanitx y que manifiestan su más
firme oposición al posible desplaza-
miento de su actual puesto de tra-
bajo del Sr. D. MIGUEL VIDAL
MAS.

Con ellas también queremos poner
en su conocimiento, nuestra más
completa satisfacción con las cuali-
dades cie la atención médica que nos
viene prestando el DR. VIDAL, depa-
rándonos además un trato extrema-
damente Immano v c -orclial que fa-
cilita mucho la necesaria confianza
med ico-enfermo, conseguida t ras
largos años de relación.

Esperamos que todo lo anterior le
sirva como elemento de reflexión y
le permita tenerlo en cuenta en el
momento de reorganizar la asisten-
cia primaria en Felanitx con motivo
de la próxima apertura del Centro
de Salud.

Queremos significarle también
que estas firmas y su presentación
deben ser entendidas en el contexto
de las declaraciones del SR. MINIS-
TRO DE SANIDAD expresando su
más firme voluntad en defender la
libre elección de médico: esta es una
magnífica ocasión para acompasar
hechos con declaraciones.

Atentamente,

José Alcón Escriclt

Batte de Felanitx

Senyor Batle:
Vagi per endavant la más cordial

felicitació per l'obtenció de la Bat-.
lia, tot expresant-Vos el desig de tó-
ta mena d'èxits per la nostra Ciutat,
en la vostra gestió.

Pel altra banda ens dirigim a vos-
te preocupats pel que sembla immi-
nent trasllat del nostre metge

capçalera, DR. MIQUEL VIDAL
MAS. Aquest fet ens ha duit a re-
collir firmes anil) l'objectin de re-
colar la 'lustra peticiú de mantenir
el DR. VIDAL en el sen lloc dc tre-
ball actual. Pensam que la necessà-
ria confiança entre el matait i el seu
metge es fruit . d'una ilarga relació i
TIO entenem perquè ha d'ésser mal-
mesa . quan ens consta que tampoc
el Dr Vidai ens vol deixar voluntà-
riament. -

L'cscrit que recul l la petició amb
les firmes (mes de.3,000) sera reines
al Director Provincial de l'Insalud i
vos :agrairiem que, si fóra possible,
féssiu agnelles • gestions que conside-
ren escaients per tal que la nostra
petició sigui degudament escoltada.

Quedath a la vostra disposició per
donar-vos tots -aquells aclariments
sobre la, nostra actitut que conside-
reu 0006 ..demanar.

Ben co-rdialment,

Margalida Sunyer i'Adrover

SE VENDEN PISOS
en Porto Colom. C. Marina.

PitEcto INTEitEsANTE
Faeih(lades

Tel. 821683

SE PR ECISAN REPRESEN-
TANTES Y AUTOVENTAS A CO-
MISION.
Productos exclusivos. Papelería
regalo clientes. Contrato mercan-
til. Con .carnet conducir.

InlormáCión, Tel. 580772.

ES DONA CLASSES 1)1.: REPAS, a
Porto-Colom. NIatemátigues,"; fisi-
ca, qui mica, biologia (nivells
13UP, COU i Superior).
Inf.: Tel. 580190 o C. Cristôfor
Colom, 65.



ins tantine
GADGETS

PIZZERIA - RISTORANTE

8	 FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Tal como se preveía, MIQUEL
RIERA fue ELEGIDO nuevo AL-
CALDE de FELANITX. Para unos
bien y para otros mal, ya se sabe,
cada cual defiende su postura.y sus
intereses. Hubo cierta terisión, pero
no hubo que lamentar nitigún tipo
de altercado, prevaleció k democra-
cia (cada día más cuestionada por
lo cara que resulta al contribuyente,
la «Ley de Ilont» controvertida, lis-
tas cerradas que benefician a los
grandes partidos que imparten Orde-
nes desde la cúpula, etc...).

Pero no nos metamos en beren-
jenales. Aquí, desde esta sección,
damos la bienvenida al NUEVO
ALCALDE, deseándole a el y a la
Junta de gobierno una positiva ges-
tión al frente del «nostre Ajunta-
ment», Felanitx se lo agradecerá.
En caso contrario tiempo habrá
para darles algún tirón de orejas
cuando su labor no nos parezca
acertada. De momento hay que dar-
les un amplio margen de confianza.
¡A trabajar, pues...!

• Estos días se vuelve a hablar
de FUTBOL en FELANITX, no so-
lamente or la proeza del REAL
MALLORCA en la COPA del REY,
sino por la REUNION que tuvo el
pasado lunes el C.D. FELANITX, de
Ia que sabemos absolutamente casi
nada ya que no se ha informado de
ella a los medios de comunicación.
De todas formas es bueno que se
reúnan y se hagan planes de cara
a la futura temporada. Se habla
como nuevo ENTRENADOR, de
DOMINGO AZNAR, asesorado por
JUAN TAULER (por cierto que está
estudiando de lo lindo para conse-
guir el carnet profesional dc entre-
nador a nivel nacional), ya que cl
anterior «mister» FERNANDO
ASENSI acaba de suscribir contra-
to con el C.D. SANTANYI, tal co-
mo les dije ya la pasada semana.

Mientras tanto, responsables, ju-
gadores, técnicos del FUTBOL
BASE FELANITXER se reunían en
un multitudinario Agape, este vier-
nes, con la intención de animar el
cotarro con vistas a la venidera
*campaña liguera, una medida to-
talmente acertada.

• La setmana que ve s'obri un
nou local prop del «Parc de la
Torre», a la Plaça Perelada. Es trac-
ta de «CA NA CATALINA», un local
cspecialitzat a m b GELATERIA /
XOCOLATERIA / DELICATESSEN.
Desitjam als nous empresaris mol-
ta sort amb aquesta nova iniciativa.

• Nuevo grupo musical que pue-
de saltar a la palestra de un mo-
mento a otro. Sc trata de gente
joven y con muchas ideas que Ile-
v arán como nombre de batalla

«LINDA LOVELACE» (Deep Tro-
hap). ¡Ojo al parche!

• Llama Ia atención que docto-
res pongan en tela de juicio al de-
porte, dicen que no es tan sano
como se ha querido hacer creer; sí
en cambio se recomienda dormir al
menos ocho horas a pierna suelta.
¡Entonces habrá que dedicarse a la
GIMNASIA HORIZONTAL!

• Sin querer pecar de inmodes-
tos les podemos garantizar que esta
sección es una de las más leídas
según hemos podido comprobar.
Como botón de muestra hemos po-
dido comprobar que la DAMA MIS-
TERIOSA nos leyó la pasada sema-
na, según se desprende de su
Ultimo telefonazo. ¡A seguir mada-
me, que a nosotros tampoco nos

gusta este tío!
• Avui dissabte, al PARC MUNI-

CIPAL de la TORRE, la LLAR del
PENSIONISTA i la «CASA DE EX-
TREMADURA» organitzen un HO-
MENATGE al SOCI riles antic de la
LLAR i al rniS antic resident a Fe-
lanitx de la «CASA DE EXTREMA-
DURA». Hi haurà BALLS MALLOR-
QUINS i «EXTREMEÑOS», també
se podrá BERENAR, ja que comen-
ça la festa a las sis de l'horabaixa.
¡Enhorabona, Felipe!

JORDI GAVINA and MA/TA

SOL.LICITAM UNA AUXILIAR AD-
MINISTRATIVA. — Es valoraran
coneixements d'angles.
Informació, Tel. 582359 (de 4 a 8
de l'horabaixa).

RESTAURANTE
ESMERALDA PARK * * *

CALA D'OR

Banquetes, Bodas, Comuniones
y Fiestas

ZONAS AJARDINADAS, PARKING, l'ARQUE INFANTIL,
- VISTA PANORAMICA SOBRE EL MAR	 --

LOCAL CLIMATIZADO

CAPACIDAD PARA 450 PERSONAS

Informes: TEL. 643085 - SR. RAMON

BAR

NUEVA DIRECCION

Las mejores pastas junto a la cocina tradicional

Hamburguesas y platos combinados

Comida para llevar 	 Abierto todo el día

C. Asunción 	 PORTO-COLOM
	

Tel. 824353



Torneig Futbolet Sénior
(‹ESTIU 	91»

'Foles aquelles persones interessades en1participar en el proper
Torneig de Futbolet Senijr . i(ESTIU:91», poden formalitzar la seva
inscripció al Cain!) Municipal (l'Esports fins ilia 23) de juny.

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

FELANITX

Futbolet

ALEV1NS
ACABA LA LLIGA,

EL B. FELANITX, CAMPIÓ
Resultats de la darrera jornada:
B. FELANITX, 12

INSTALCONFORT, 4
PELUQ. KISKA, 11

RELOJERIA BRÚJULA, 4
Acaba la lliga de futbolet alevi

amb victòria final de l'equip dels
B. FELANITX, entrenat per Nino
Simarro. Els segons han estat els
allots dirigits per Marino Talavan-
te. Despres de tot això, avui dissab-
te, hi haura rentrega de trofeus al
Camp Municipal d'Esports a les 17
bores.

CLASSIFACIO FINAL
BENJ. FELANITX, 6 punts

2 INSTALCONFORT, 4 punts
3 PELUQ. KISKA, 2 punts
4 RELOJERIA BRUJULA, 0 punts
INFANTILS

BAR CAN TROMPER, LIDER I
CAFET. ES GLOP NO AFLUIXA
Resultats de la tercera jornada:
BAR CAN TROMPER, 7

T. C. BENNASSAR,
CAFETERIA ES GLOP, 6

PELUQUERIA KISKA, 2
L'equip Bar CAN TROMPER no

coneix la derrota i, sense cap dubte,
a dues jornades de la final de higa
te totes les de proclamar-se campió.

CLASSIFICACIÓ
1 BAR TROMPER, 6 punts
2 CAFET. ES GLOP, 4 punts
3 CAFET. MESTRAL, 2 punts
4 PELUQ. KISKA, 0 punts
5 T. C. BENNASSAR, 0 punts
CADETS

L'EQUIP PELUQUERIA KISKA
PRIMER LIDER

Restiitats de la primera jornada:
THE PLAYER BOYS, 2

PELUQ. KISKA, 10
PIPIOLOS III, 4

MAGESTIC, 4

Bon començament de la lliga ca-
det, on els equips, tots ells molt
forts, cercaren assegurar-se aquest
primer torneig Cadet 91. Val a dir
que aquest equip servira de cante-
ra pels equips seniors.

CLASSIFICACIÓ
1 PEED:). KISKA, 2 punts
2 PIPIOLOS III, 1 punt
3 MAGLSTIC, I punt
4 THE PLAYER BOYS, 0 punts
5 THE BEACH BOYS, 0 punts

Salvatm - c 7 o 1 6

VELA

TrüfeuO 	 i (6abinete 1.1add»
de Sa Ràpita

Els dies 25 i 26 de maig i 2 i 3
de juny, es va celebrar en aigües
Sa Ràpita i organitzat pel Club
Nàutic d'aquest Hoc, el Trofeu
NINS.

Hi prengueren part en l'especia-
litat cl'Optimist clos regatistes del
Club Nàutic Portocolom, Sebastià
Ferragut, que es classifica en ter-
cer Hoc del grup B (15 punts) i cl
seu germa Miguel Ferragut, que
queda 'segon al grup C amb 27
punts.

I els dies 15 i 16 de juny es dis-
putO el Troteu «Gabinete Lladó”, en
el qual es classifica en segon Hoc
del grup B, Sebastià Ferragut.

SE OFRECE SEÑORA para emplea-
da de hogar, con nociones de co-
cina.
Informes: Tels. •82:381 y821246.

ESTUDIANT DE FILOLOGIA- AN-
GLESA, clOna classes d'anglès, FP,
BUB, COU i EGB. A Felanitx i Es
Port.
Informes: Tels. 581297 i 824242

ATLETISME

Acaba la temporada oficial d'atle-
tisme per a les categories infantil i
cadet, amb la disputa de les finals
cle Balears de pista, celebrades al
llarg de dues marathonianes ses-
sions matinals, els clics 15 i 16 en el
poliesportiu «Principes de España»
de Palma.

Els atletes de Felanitx, un any
rnes, foren protagonistes destacats
malgrat la vergonvosa manca de
qualsevol tipus esporti-
va a la vila, recoiliren nombroses
medalles; moltes, si ens atenem als
escassos medis, per merescudes
per la constancia demostrada.

Infantils
En categoria masculina, l'equip

(lei Collegi Joan Capó, format per 15
atletes, hagué de fer front a 8 se-
leccions comarcals. Els nostres re-
presentants quedaren en 5 •a posició,
essent superats per les seleccions
d'Eivissa, Palma A, Sa Pobla i Inca.
Per darrera se situaren els combi-
nats de Menorca, Manacor, Palma B
i Montuïri.

Inclividualment, quedaren cam-
pions de Balears Rafel Monserrat
(disc) i Antoni Nicolau (3.000 m.
marxa). Queda en segon lloc Pere
Oliver (javelina). En tercer lloc Ju-
lia Vadell (1.000 m. obstacles) i Jor-
di Mestre (pes).

La selecció femenina de Campos/
Felanitx/Llucmajor se classifica 2.a

per equips. L'aportació felanitxera
Ries destacada fou la de les atletes
del J. Capó, Antònia Fullana (cam-
piona de disc) i M.' Jose Martin
(component de l'equip de relleus 4x
80 que se proclama guanyador).
Cadets

L'única participant femenina va
ser la de la marxaclora del Joan Ca-
PO, Maria Jimenez, classificada 2.a

en cis 3.000 m. marxa.
Quant a la categoria masculina, els
atletes del J. Capú donaren tot un

recital i obtingueren ni Ines ni man-
co que 21 medalles. Havien aconse-
guit arribar a les finals grades a
una magnifica temporada que mate-
rialitza els seus fruits amb la conse-
cució de moltes marques minimes
de participació.

* Llanyaments. Domini total i
absolut. Obtingueren 9 de les 12 me-
dalles en joc. El gran triomfador fou
Sergi 'Maestre que queda campió a
rnartell, pes i disc i subcampió a ja-
velina, prova que guanya Raul Fer-
ret -. Joan Bisquerra queda segon a
marten i a pes. Antoni Barceló se
situa 3er. a martell i també fou
bronze Cesar Sanchez a disc.

Salts. En salts horitzontals
rank participant va ser Jose M.a Ji-
ménez (segon a triple i 4rt. a l l ar-
gada). En el salt d'alçada, Cesar fou
Plata i Feo. Silgado, bronze. A perxa,
el sorprenent Joan Bisquerra, queda
campió, seguit de Cesar Sanchez.
* Proves de tanques. Pòdium

complet del Joan Capó en eis 100
tn. t., amb César, Ginés i Bisquerra.
Cesar fou 3cr. en cis 300 m. t., una
prova en la que cis dos primers as-
solirem minima de participació en
el Campionat d'Espanya.

* Velocitat. El minor fou Jose
M.a Jiménez (3er. a 100 i 4 rt. a 300).

Relleus. Doble victim- la a 4 x
100 i a 4 x 300 del quartet format
per César, Gines, Bisquerra i Jime-
nez.
* Proves combinades. Al llarg de

les dues jornades se disputa l'oc-
tath16. Guillem Adrover (Sant Al-
fons) va estar magnifie i queda en
segon Hoc. També participa Antoni
Barcelú (J. Capo) que se classifica
4rt.

Toni Perm, nou rècord
de Mears de 5.000 m.

El passat dia 9 de juny, l'atleta
felanitxer Antoni Peña, establí a
Pontevedra un nou record de Ba-
hears en l'especialitat de 5.000 me-
tres llisos, amb un crono de 14 mi-
nuts 1 segon. Amb aquest temps
Antoni Peña rebaixa en set segons
!a plusmarca anterior que havia es-
tablert el seu company crequip Ma-
teu Canchas.

Cal assenyalar que en aquesta
prova de Galicia, on hi participaren
atletes internacionals, una vintena
de corredors aconseguiren temps in-
feriors als 14 minuts.

Antoni Peña, pertany al Club
Colonya ' de Pollença i actualment
segueixla seva formació a la pres-
tigiosa residimcia «Joaquín Blume»
de Madi-id, becat per aquesta insti-
tuck") i ':per la Delegació d'Esports
del Conseil Insular de Mallorca.

Toni Peña es sens dubte una de
les Ines fermes promeses de l'atle-
tisme balear.

Pere Joan Fullana, en el
Campionat Nacional
d'Atletisme Militar

L'esportista felanitxer Pere Joan
Fullana, una de les figures mes des-
tacades del bàsquet local i que ac-
tualment fa el servei militar, fou
un dels - denou seleccionats de Ba-
lears clue assistiren al Campionat
Nacional (l'Atletisme Militar que se
celebra a Toledo el passat fi de set-
mana. .

El nostre paisà fat un excellent
paper, ja que es classifica en 13:-.
Hoc, en salt d'alçada.

Felicitam a Pet -e Joan Fullana.

A PORTOCOLOM, part de la Dua-
na, cerc per hogar estatge per
cotxe utilitari, nomes pels caps
de setmana. Pagaria 800 ptes. set-
manals. Pel període del 15 de ju-
liol al 30 d'agost pagaria 9.000
ptes.
Informació, de clilluns a diven-
dres, de 19 a 23 h., Tel. 753163 i
dissabtes, Tel. 825001.

SE LLOGA PIS a Portocolom, amo-
blat, 3 hab. i aparcament.
Informació; Tel. 825070.

Torneig Felanitx 1991
Finals de Balears, infantils i cadets
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GARANTIA NACIONALr_Renault Ocasión le ofrece:

CLIO RT 1.400 PM-BF 90
RENAULT 11 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 Malaga PM-AM 87

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

CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACION

FRANCISCO MANRESA, S.A.
Concesionario RENAULT

FELANITX • CALONGE
TelS.581984-85 y 657393

10 	 FELANITX

S'ha inaugurat el Centre COMEnal
d'Atenció de Toxicommies

Co loms a la Sala
S.LL.LL. 0 C.D.S.?

De la contarella i veyó pròpia
i no original del Sr. Sebastia Lladó
i de la desbarrada que va,fer al pri-
mer pie d'«enteniment i futur», no
podem estar-nos de fer-ne dos mots.

De la contarella de dissabte pas-
sat a aquestes planes se'n pot de-
duir que de C.D.S. (Centro Demo-
crático y Social) en te poc perque
al llarg escrit nomes es fa referen-
cia a la seva intervenció en primera
persona i en vap moment no hi ha ca p
cita al partit i a la seva visió dels
fets o a la clecissió de decantar-se
de cap a un Hoc o un altre, is per
aixó que ens sorprèn que el Sr. Lla-
dó afirmi de la Sra. Consuelo de
Santiago que: «es va apropiar de la
feina i dels vots d'un partit» i que:
«el programa electoral„ s'hagi vist
trait i anuHat» per la Sra. Consuelo.
Queda clar clones que l'actuació del
Sr. Lladó no ha estat‘mes...personal
que la dc la Sra. Consuelo'f si hem
de ser francs, tan t . hi ha daqui
com d'allà aqui, això sísense entrar
en cliscusions ideològiques de si el
CDS es mes o manco de dretes o
d'esquerres, esta clar que les actua-
cions de la Sra. Consuelo han estat
la resposta a les actuacions perso-
nals del Sr. Lladó.

De ia contarella del Sr. Lladó ens
ha sorprés que, veïnats de tota la
vida, no recordi el nom de la seva
veinada i pretengui desqualificar-la
amb adjectius impropis de qui va
basar cl seu programa en «prou: de
desqualificacions personals i crispa-
cions». El seu escrit es fruit d'una
crispació de quasi una plana dei set-
manari i la seva intervenció al Plc
també va tenir més de crispació a la
Sala que de «l'enteniment "i futur»
que va proclamar fa quinze dies.

Del seu escrit es desprèn que la
setmana de després de les eleccions,
el Sr. Lladá l'havia de dedicar a la
meditació, segons va anunciar a tots
els grups inclòs el nostre, el que no
deixa de ser curiós es que el dia se-
giient d'aquesta proclama, rompés la
meditació per anar a mercadejar
amb cl PP.

Pel que fa a les referències a CO-
LOMS A LA SALA, diu que ens auto-
excloguerem i aquesta afiririació es
del tot equivocada. Nosaltres no vo-
lem participar mai amb un govern
de continuïtat al de fa quatre anys
i aqui Panic que s'ha exclòs ha cstat
el Sr. Sebastià Lladó arnb unes me-
ditacions que van més enllh de la
pelleta de xotet que ens volia ven-
dre als felanitxers amb això de l'«en-
teniment i futur». Enteniment amb
qui i futur de qui?

El Sr. [Jade) també s'havia cregut
que Coloms a la Sala som uns .2xal-
tats, amb els quals es impossible el
diàleg, uns radicals impresentables,
com han pretès vendre cert grupct
d'envejosos fariseus i, mirau per on,
Coloms a la Sala ha estat capaç d'en-
tendre-se amb un partit centralista 1
Ia Sra. Consuelo, perquè continuar
amb el PP i el Sr. Lladó ho troba-
veni impresentable. Mirau per on, el
Sr. 'Jade) no tenia la pella pel ma-
nee i això sembla que l'ha crispat
fins al punt de qualificar de menti-
ders a tots els de l'entesa i explicar
que ell voila ser el Batle amb els del
PP i cl PSOE. No creiml que dins els

esquemcs politics de ningú, llevat
del Sr. Lladó, hi càpiga aquesta pos-
sibilitat.

I per acabar, tambe volem afegir
per a informació del Sr. Lladó i dels
que s'omplen la boca amb informa-
cions falses que ningú del grup de
Coloms a la Sala ni de cap grup o
persona de l'entesa ha signat res da-
vant Notari.

P.D.: El grup de Coloms a la Sala
quan fa un cartell o escrit sempre
ho ha signat i ha donat la cara, no
com els que han fet aquest quatre
paperots mal fets que aquesta set-
mana uns anònims ben coneguts han
escampat. Els anònims nomes poden
escampar falsetats, els que diuen la
veritat anam amb la cara ben alta.
Ja ho sabeu!

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

ES DONEN CLASSES DE REPAS,
d'anglés, 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.).

CONTABLE CON SOLIDA EXPE-
RIENCIA da clases de FP Admi-
nistrativo. Precio económico.
Informes: C/ Son Morei, 29.
Tel. 580272.

Dimecres d'aquesta setmana s'ha-
via d'inaugurar a unes dependencies
annexes a' la seu de la Creu Roja de
Felanitx (carretera de Portocolom),
el Centre d'atenció de toxicomanies
de Felanitx i Porreres, un servei de-
penent del Ministeri d'Assumptes
Socials que funcionara en connexió
amb els Serveis Socials dels Ajunta-
ments dels nobles esmentats.

Aquest centre prestarà els seus
serveis dos dies a la setmana, els
dimarts de 10 a 14 hores i els di-
mecres de 15 a 21 h. i sera ates per
un equip format per uriL metge, un
psicòleg i un assistent social. La seva
gestic') cobrira tres àrees ben especi-
fiques:

a) Programa d'atenció a toxico-
mans i alcohedics. Dirigit a tota per-
sona afectada per les drogues i al-
cohol, amb el . triple objectiu d'acon-
seguir l'abstinència a totes les dro-
gues; normalitzar les relacions fami-
liars; i rehabilitació i integració so-
cial dels afectats.

b) Atenció a les families dels
toxicómans i alcohòlics, dirigit als
pares i familiars dels drogadictes i
alcohòlics amb l'objectiu d'infor-
mar, orientar i intentar posar en
practica estratègies que possibilitin
la rehabilitació dels afectats i alhora
implicar la familia en el procés de
tractament, i integració social dels
seus fills.

c) Programa del voluntariat, di-
rigit a les persones de la comarca
que solliciten treballar voluntaria-
ment en el camp de les toxicoma-
nies, amb l'objectiu de consolidar un
voluntariat social en el camp de les
drogodepenclencies, per collaborar
en els programes de la Creu Roja i
també a altres serveis que hi ha a la
comarca que s'orientin a la preven--
citi i rehabilitació de les toxicoma-
nies i alcoholisme.

Les seves activitats dunes es con-
creten en els punts següents:

Informació i orientació a la po-
blació.

— Coordinació amb els assistent s.
socials dels Ajuntaments.

— Assistència ambulatória: Medica -
Psicológica - Social.

— Gestions per: Hospitalització i C.
Terapentiques.

— Teràpies: Individuals - Grupals --
Familiars.
Cursos de formació del volunta-
riat.

Per a mes informació es poden
dirigir als Serveis Socials de Fela-
nitx, plaça Constitució, 1 (dilluns i
dimecres de 9 a 14, Tel. 582200).

Dimarts que ve...
(Ve de ta pagina I)

A Ines s'introduiran programes
medicina pueventiva
clous i els tacultatius rebran ses-
sions cliniques de formació conti-
nuada.

Els serveis que oferirà aquest cen-
tre queden concretats a la següent
relació:

Medicina de capçalera
— Pediatria
— Infermeria
— Comare
— Rehabilitació
— Informació i atenció al pacient
— Serveis especialitzats de referên-

cia
— Atenció urgent les 24 hores

Volem oferir per últim la relació
dels metges i infermeres que forma-
ran part del centre:

Raul Alvarez, que sera el coordi-
nador. Antoni Serra, Cristòfol Co-
vas, Enrique Villar, M.a Carmen Gar-
cia i Margarita Gonzalez com a met-
ges de medicina general. I Mustatit
Al-Helwani i Enric Miguel, pedia-
tres. Metge .de reforç M.a. Antònia
Mir. Comare, Consuelo Gonzalez.

Infermers/es: Pilar Bosch, Pilar
Oliver, Conxa Ramis, Josep Lluis
Ferrer, Jaume Vicens, Xavier Llane-
ras, Carme Perelló, Apollónia Bar-
celó, M.a Lluïsa Pou i Catalina Nadal
(interina) ja que després sera subs-
titifida per Encarna Cuesta.

Com auxiliars d'infermeria, conti-
nuen M.a Antònia Gaya i Catalina
Monserrat.

CI.ASSES 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.




