
Teleclub
C. Petra, 9
SANT JOAN 01240

Nam. 2590

Medalla
«Ciutat de Felanitx»    ELAN' Dissable 19 de marc

de 1988

Preu: 60 Ptes.

Setmanari d'interessos locals
VISI=NEWa•

Director: Bartomeu A. Pou Jaume
Redacció i Administració: C. Major, 25 Tel. 580160 

Dipòsit Legal, P.M. 351-1959

Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» FELANITX                     

desp,stim 	 peticid d'uoa pienária
respon al que considera insults de Poposicid

Sc ikierioreo les veinions c el s: tie! Consistori
En data de dia 14, el Batle Cosme Oliver, ens ha tramés l'es-

crit que segueix relatiu a la sollicitud d'una plenaria extraordina-
ria per part dels grups «Coloms a la Sala» i PSOE, el text de la
qual fou donat a conèixer al comunicat d'aquests primers insert
a l'edició anterior:

El grupo municipal «Coloms a la
Sala» y el del PSOE, en fecha 29 de
febrero, con registro de entrada nú-
mero 683, solicitan la convocatoria
de una sesión plenaria extraordina-
ria con los siguientes puntos:

«* Informe del Delegat de la Bri-
gada Municipal, sobre el funciona-
ment de la mateixa.

* Informe del Delegat Municipal
de la Policia Municipal, sobre el fun-
cionament de la mateixa.

* Informe de la desviació del Tor-
rent de Cas Corso, la seva legalitat i
Ilicencia.

* Contestes a les preguntes plan-
tejades a les Plenàries passades i
certificació dels informes demanats.

* Mocions que es puguin presen-
tar i que sigui palesa la seva urgèn-
cia.

* Precs i Preguntes.»
El Reglamento de Organización,

Funcionamiento y Regimen Jurídico
de las Entidades Locales en su Ar-
ticulo 78.2 dice lo siguiente:

«Son sesiones extraordinarias
aquellas que convoque el Alcalde o
Presidente con tal caracter, por ini-
ciativa propia o a solicitud de la 4 • a
parte, al menos, del número legal de
miembros de la Corporación. Tal so-
licitud habrá de hacerse por escrito
en el que se razone el asunto o asun-
tos que la motiven y firmado per-
sonalmente por todos los que sus-
criben. La relación de asuntos in-
cluídos en el escrito no enerva la fa-
cultad del Alcalde o Presidente para
determinar los puntos del Orden del
Día, si bien la exclusión de éste de
algunos de los asuntos propuestos
deberA ser motivada».

Entendiendo esta Alcaldía que la
solicitud no estaba razonada según
prevé el Reglamento citado, el día
3 de marzo y con registro de salida
número 526, remitió escrito a cada
uno de los firmantes en el que se
decía lo siguiente:

«Le participo que en relación a la
solicitud de convocatoria formulada
por Vd. de un Pleno extraordinario
incluyendo la relación de asuntos
propuestos, de conformidad a lo
que exige el artículo 78 apartado 2
del R.D. 25/86 de 28 de noviembre
por el que se aprueba el Reglamen-
to de Organización, Funcionamiento
y Regimen Jurídico de las Entidades

Locales, deberá completarse dicha
solicitud con explicación razonada
de los motivos que determinan la
propuesta, como requisito para que
esta Alcaldía resuelva sobre la peti-
ción. Significándole que el plazo de
convocatoria de la sesión extraordi-
naria quedará interrumpido hasta
tanto se presente la documentación
pertinente».

Con fecha 8 de marzo y con regis-
tro de entrada 765, los mismos Con-
cejales solicitan la convocatoria de
sesión extraordinaria con la siguien-
te exposición, que pretende ser la
explicación razonada prevista por el
Reglamento y solicitada por la Al-
caldía:

(Remetem els nostres lectors a
l'edició passada on com hem dit, es
reproduí el text d'aquest escrit a la
comunicació del grup «Coloms a la
Sala».)

Ante el tono de tal exposición, ma-
nifestada en términos como: «un es-
crit allucinant de l'Alcaldia...», «hi
surava un despreci total vers nosal-
tres...», «les intencions del convo-
cant son clarament de befa respecte
als assiste nts i poble de Felanitx en
general...», «el despreci que feis a
l'oposició...»; esta Alcaldía, oído el
parecer de los concejales de mi grupo
y los de AP, entiende que no se puede
tolerar de ningún modo términos de
claro matiz insultante con el pretex-
to de razonar la urgencia de una
convocatoria de sesión.

Por tal motivo y hasta tanto los
firmantes no se dirijan a la Alcaldía
con escrito debidamente razonado y
en tono correcto y sin insultos, esta
Alcaldía no puede entrar siquiera a
estudiar lo que se le propone y me-
nos a contestar la petición, por el
respeto que se debe al Ayuntamien-
to, como institución y a su Presi-
dente.

Pero sí tiene esa Presidencia que
contestar ahora, a los insultos que
se le han hecho, no por falta a su
persona, sino por el respeto que ins-
titucionalment se le debe a ella y al
Ayuntamiento.

Esta Alcaldía no ha faltado nun-
ca, ni con sus palabras ni con su
actitud, al respeto debido a los Con-
cejales, a la Oposición y al Pueblo.
Si algo ha hecho ha sido ser tole-
rante con el poco respeto que algu-
nos de los Concejales firmantes han

Dilluns passat se va celebrar una
plenaria extraordinaria. La minuta
estava integrada pels punts que que-
daren sense tractar a la sessió ante-
rior i del curs de la mateixa sols en
podem treure conclusions poc afala-
gadores. S'inicià amb una actitud
dura per part del Batle, arran de les
nombroses rectificacions de que han
d'esser objecte les actes de les ses-
sions quan es presenten a aprovació
i vengué a dir que no s'admetrien
aquestes esmenes quan no
afectassin el contingut de les deci-
sions preses. No cal dir quina fou
l'acollida que dispensa l'oposició a
Ia intenció del Batle i va intentar de
rebatre-la llei en ma, tot i que Cos-
me Oliver recolzava el seu raona-
ment amb els articles 109 i 91E i
92E.

Els assumptes tractats no eren
gaire trascendents però la tensió
ana pujant a mesura que  avançà la
vetlada i els ànims s'encrespaven ca-
da vegada que el Batle recordava
que se cenyíssin estrictament al te-
ma i desestimava consideracions

demostrado para con ella y con el
Pueblo que representa. Basta recor-
dar la forma como se presentaron
al acto de Constitución de esta Cor-
poración Municipal y su actitud en
el momento de toma de posesión del
cargo.

Los Concejales del PDP y de AP
pensamos en aquel momento que
aquello era una salida de tono sin
mayor intención, y que en su actua-
ción posterior tomarían conciencia
de los deberes de su cargo de Con-
cejal para con los demás y para con
el pueblo de Felanitx. Lamentable-
mente no ha sido así, como lo de-
muestra claramente el hecho de que
Ia mayoría de los Concejales de la
Oposición o no asisten a las reunio-
nes de las comisiones informativas,
que es donde se preparan los asun-

que ell qualificava de marginals.
succeïei les consultes al Secretan
així coi les peticions de que cons-
tassin n acta determinades man5-
festaci ns. A primera fila de l'audi-
tori, ur notari que aixecava acta cte
tot el que succeïa.

Quan es discutia el punt sise re-
latiu a l'aprovació de les bases quk
han de regir la concessió d'ajudes
subvenions per part de l'Ajunta--
ment T meu Obrador suggereix que'
a l'liora de donar-les se tengui en,
compte el reglament de normalitze-
ció lingüística aprovat recentment i
el Batle respon dient que tots tenen
dret a tot. Els «Coloms a la Saia»
demanen per retirar-se i abandonen
la sala. Poc després, al punt vuite,
es Algaba el que demana permis per
abandonar la sala.

S'arriba al punt 13è, que era et
pronunciament de la Corporació so-
bre l'adquisició del Cinema Fe1ani4:
Quan e Batle proposa el nomene-,
ment d'una comissió negociadora it),
tegrada per tots els grups, toque-14
les dotze i s'aixeca la sessió.

tos o se abstienen sistemáticamente,
lo que quiere decir que se desinte-
resan totalmente de los asuntos deft
pueblo. Parece que su estrategia et,
montar un espectáculo en los Pla-
nos, paralizar el progreso de Fela-
nitx, tratar de manipular la opinió
pública y llevarnos al absurdo buro-
crático, cuando en la camparia elee-
toral predicaban la eliminación del
mismo.

La tarea fácil es criticar, entablar
polemic es perder tiempo, los sin-
tomas Ie progreso serán indicado-
res de ue la crítica no era acer-
tada.

La ig orancia, el sentido común y
la inteli encia se pueden aplicar en
bien o en mal, dejemos el resultado
al tiempo.

El Alcalde.

Cofraria de Sant Agustí

Pregó de Sebum Santa
Divendres dia 25, a les 9'30 del vespre '

que pronunciarà
En Joan Mainid i Veda

i concert per la CORAL DE FELANITX

Tots hi sou convidats



SANTORAL
Diu. 20 St. Martí de Dumbo
Dill. 21 St. Serapió
Dim. 22 St. Deográcies
Dim. 23 St. Toribi
Dij. 24 Sta. Berta
Div. 25 Amin. del Senyor
Dis. 26 St. Brauli

LLUNA
Quart creixent el 25

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 10, 14 i
17,45 h. Diumenges I festius, a
les 8, 14 j 19 h.

Palma - Felanitx: A les 8 (ex-
cept dissabtes), a les 9,30, 13,
16 i 19,30. Diumenges j festius,
a les 9,30 16 i 20,30 h.

Felanitx • Palma per Campos
Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-

menges I festius, a les 19 h.
Palma - Felanitx: A les 12,30

1 19 h. Diumenges j festius, a
les 20,30 h.

Felanitx - Portocolom: A les
9, 14,15 i 17,30 h. Diumenges, a
Les 9, 12,30 1 17,30 h.

Portocolom - Felanitx: •A les
9,20, 14,45 i 18 h. Diumenges, a
les 9,20 13 i 18,15 h.

Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 12'30 h.

Cala Murada Felanitx: Diu-
menges a les 9 113 h.

Felanitx • Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.

Cala d'Or Felanitx: A leg 18
h., excepte dissabtes j d1urnen-
ges. Diumenges a les 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN
Dissabte
D itunenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

Gayit-Melis
Miquel-Nadel
Jaume Rotger
C. Ticoulat.
Francesc Piña
Gavit-Melis

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

580448-581144
Funerària Lesever 	 582450

Ambulàncies
581715 - 580051 - 580080

Servei mèdic d'urgències 580254
Guàrdia Civil 	 580090
Bombers	 581717

Empresa de transportes
de Cala d'Or

Necesita chico o chica con nociones
de contabilidad o conocimiento inglés
para oficina.

Tels. 657173 - 657400

Joan Manresa ilicotau

FELANITX

FELANITX
Setmanari d'interessos locals

woor
PREU DE SUBSCRIPCIÓ

Semestral: 	 1.500 ptes.
Semestral a fora: 1.650 ptes.

Aintament
de Felanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA

COMISION DE GOBIERNO

La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 8, tomó los siguientes
acuerdos, con asistencia de todos
sus miembros:

Se aprobó por unanimidad el acta
de la sesión anterior.

Se informó favorablemente la so-
licitud de D. Baltasar Binimelis
Amengual de electrificación en la
zona costera de Cala Ferrera.

Se acordó abrir el plazo para la
presentación de solicitudes para la
reducción del derecho o tasa sobre
recogida domiciliaria de basuras a
pensionistas.

Se acordó encargar a la Gestoría
Martorell los trabajos de gestión
ante la MUNPAL sobre cotizacio-
nes, afiliaciones y demás servicios.

Se acordó devolver la fianza cons-
tituída por D.a María Muntaner Ni-
colau con ocasión de la explotación
de la playa de Cala Sanau.

Se acordó devolver la fianza cons-
tituída por D. Bartolomé Caldentey
Juliá con ocasión de la explotación
de la playa de Cala Marçal.

Se dio cuenta del escrito del Cen-
tro de Gestión Catastral y Coopera-
ción Tributaria de la Gerencia de
Baleares, sobre el pago de las apor-
taciones del Ayuntamiento al Presu-
puesto de la Gerencia de 1987.

Se aprobó la Cuenta de Recauda-
ción correspondiente al año 1987.

Se aprobó la Cuenta de Recauda-
ción en periíodo de Ejecutiva del
año 1986.

Se aprobó la Cuenta de Valores
Independientes y Auxiliares de 1987.

Se aprobó la Cuenta de Caudales
correspondientes al 3er. Trimestre
de 1987.

Se aprobó la Cuenta de Caudales
correspondiente al 4.° Trimestre de
1987.

Se acordó adquirir de D. Rafael
Tomás Martin un equipo de Sonido
para la Casa Municipal de Cultura.

Se denegó la solicitud de D. Emi-
lio Manuel Garcia Pérez interesan-
do la concesión del recinto del Par-
que Municipal para la organización
de un festival.

Se acordó solicitar informe del
Negociado de Aguas de este Ayunta-
miento sobre el recibo de agua gi-
rado a Vins d 'Or, S.L.

Se acordó recibir definitivamente
las obras de instalación de una fa-
rola en la confluencia de las carre-
teras de Porto-Colom y Manacor.

Se denegó la licencia de obras so-
licitada por D. Lorenzo Bernabeu
Ques.

Se denegó la licencia de obras so-
licitada por D. Nicolás Obrador
Adrover y D.a Francisca Obrador
Nadal.

Se concedió licencia a D. José Mir
Cerdó, para construir una vivienda
en el solar núm. 13 de la Urb. Sa
Punta Segunda Fase de Porto Co-
Iom, con una tasa de 193.970 pese-
tas.

Se concedió licencia a Gas y Elec-
tricidad, S.A. para instalar una linea
subterránea de media tensión en las
calles Caritat y Campet.

Se concedió licencia a D. Miguel
y -Buenaventura Adrover Rosselló y
D. Bartolomé Adrover Bordoy para
construir un edificio destinado a lo-
cales comerciales y cuatro vivien-
das, así como una piscina en el so-
lar 33 de la Urb. de Cala Ferrera,
con una tasa de 200.768 pesetas.

Se concedió licencia a SOGEDIS,
S.A. para construir un restaurante
y una vivienda en la finca 202 del
Polígono 31, debiendo satisfacer
una tasa de 396.976 pesetas.

Se informó favorablemente la so-
licitud de construcción de vivienda
en suelo rústico, suscrita por D. Se-
bastián Adrover Bennásar.

Se autorizó a los siguientes parti-
culares para la apertura de zanjas
en la vía pública: a D. Juan Reus
Fullana, a D. Jaime Capó Gelabert
y a D.. María Barceló Barceló.

Descansi en pan

Se concedió un nuevo plazo para
terminación de obras autorizadas.

Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
a D. Pedro Asensio Timoner, a
D. Jaime Capó Gelabert, a D. An-
dres Miró Veny, a D.a Catalina Mu-
let Adrover, a D. Gabriel Riso Gri-
malt y a D. Bartolomé Sutter
Antich.

Se dio cuenta de las resoluciones
adoptadas por la Alcaldía durante
los últimos siete días.

Se asesoró al Sr. Alcalde en asun-
tos de su competencia.

Felanitx, a 15 de febrero de 1988.
El Secretario:
Guillermo Juan Burguera.

El Alcalde:
Cosme Oliver Monsèrrat.

CONTRATACION DE UN
PROFESOR DE CATALAN

Por el presente se hace público
que hasta el próximo día 30 será
tiempo hábil para la presentación
de solicitudes optando a la contra-
tación directa de un profesor de ca-
talán para impartir lecciones al per-
sonal administrativo de este Ayun-
tamiento.

Para una mayor información los
interesados pueden dirigirse a la Se-
cretaría del Ayuntamiento.

Felanitx, a 14 de marzo de 1988.
El Alcalde.

ANINSInIMIONNIMINNI■

SE NECESITA CAMARERO/A con
experiencia para cafeteria en
Cala Ferrera.
Inf.: Tel. 581338 (noches)

SE OFRECE MUCHACHA para
guardar niños en Felanitx.
Inf.: Tel.: 581476

va morir en la pau de Déu a Felanitx, el dia 12 de març de 1988, a  l'edat de 19 anys

Els seus pares Joan i Apol.lônia; germana Magdalena; germà politic Perfecto Soto González;
padrina Apol.lónia; padrins de fonts Sebastià Nicolau i Antònia Manresa; tillola Magdalena Manresa;
tios, eosins i els altres familiars, vos demanen que encomaneu la seva Anima a Deu.

Casa mortuòria: C. Pelat, 72
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Crec que amb totes les explica-
cions dels articles precedents, ja
deu haver quedat clar quina és la
meva tesi: hi ha una frontera inte-
rior de l'Església, la que separa les
beates (definides a bastament) de
Ia resta dels laics. Maldament no
sia reconeguda a la doctrina oficial,
ni tenga un nom dins la prolífica
terminologia dels tractadistes, la
seva importància és capital, si te-
nim en compte que aquest darrer
sector, el dels laics no qualificats,
deu esser el més ampli nomèrica-
ment, i encara sense sortir-nos de
l'anomenat cos de l'Església.

D'això resulta que, dins l'Esglé-
sia, hi trobam dos gran sectors con-
traposats: laics d'una banda, i je-
rarquia (amb l'apèndix de les bea-
tes), de l'altra. Tan profunda és la
divisió marcada per aquesta fronte-
ra que ha quedat reflectida en el
lèxic del parlar corrent. En efecte,
malgrat que, segons el catecisme,
els laics també són part de l'Esglé-
sia, la realitat és que, quan empram
el terme església, ens referim
més a la jerarquia. I hi queim tots.
Aquell eslògan tan iHustratiu, «pen-
sar amb l'Església», no vol dir sinó
«estar d'acord no sols d'obra i de
paraula, sinó fins i tot de pensa-
ment, amb la jerarquia». Si al mot
Església insert dins la frase, li vo-
líem donar el significat oficial, in-
cloent-hi els laics, la frase no ten-
dria sentit.

Els mateixos tractadistes, quan
parlen de l'Església, un cop l'han
definida d'entrada com «la societat
de tots els fidels cristians», s'obli-
den immediatament de la definició
i passen a exposar les notes, poders
i prerrogatives d'aquella referint-se
només, (potser sense esser-ne ben
conscients) a la jerarguia. Vegem-
ho: és a la jerarquia a qui corres-
ponen el poder docent o doctrinal,
el santificant o sacerdotal, i el re-
gent o pastoral; és a la jerarquia a
qui corresponen les prerrogatives
de visibilitat, indefectibiltat i, de
manera especialíssima, la infaHibili-
tat, que se concentra tota en el
Papa i en els bisbes; aquests dar-
rerss, pet-6, només cunctis, és a dir,
formant un tot, 136 reunits en con-
cili ecumènic, 1)6 en tant que predi-
quen unanimement una mateixa
doctrina en unid amb el Papa. Ho
paga retenir bé els mots en cursiva.
sth perfectament justificat que, a

partir d'ara, emprem sempre el mot
Església amb aquest significat res-
tringit. Jo l'hi donaré sempre a par-
tir d'ara, mentre no faça indicació
expressa en contra.

La jerarquia, tot i essent minori-
tària dins el conjunt, resulta im-
pressionant per la seva exuberància
i complicació. A més d'haver-hi je-
rarquia d'orde i jerarquia de juris-
dicció, tenim Papa, cardenals, cúria
romana, congregacions, tribunals,
oficis, legats pontificis, patriarques,
primats, vicaris i prefectes apostò-
lics, arquebisbes, bisbes, cúries dio-
cesanes, capitols, canonges, rectors,
vicaris, capellans llisos, ordes reli-
giosos amb les dignitats corres-
ponents (abats, priors, etc.), nun-
cis secretaris, concilis, conferències
episcopals, dret canònic... i encara

hi podeu afegir Na Paloma Gómez
Borrero, com a cirereta ornamental
de la magna copa de gelat.

L'experiència m'aconsella mani-
festar que l'exposició anterior no
conté judicis de valor. Me limit a
exposar uns fets i a assenyalar-ne
les conseqüències. Quines són?

Aniran sortint. La primera és que
els simples laics, davant aquest es-
tat de coses, no se poden sentir
identificats amb l'Església ni se'n
poden sentir part. L'Església apa-
reix davant ells com un muntatge
mastodónica, quasi teratológica, i la
veuen en certa manera com un obs-
tacle interposat entre cadascun
d'ells i l'objecte envers el qual la
religió els hauria d'unir, és a dir,
Déu.

Admet que la jerarquia és inevi-
table, i potser bona (no ho sé), peril)
ella mateixa hauria de comprendre
el contrast que presenta amb el
contingut de l'Evangeli, tal com un
laic corrent el capta a través d'una
simple lectura no mediatitzada. Un
dels punts importants de la doctri-
na evangèlica (hi ha qui diu que el
més original, ja que no el conté cap
altra religió) és que Déu és el pare
de tots. La pregunta cau pel seu
propi pes: per relacionarnos amb
un pare que tant ens estima, ¿per
què tants d'intermediaris?, ¿per
(luè una burocràcia tan descominal?
I tant se pot formular la pregunta
el qui considera que l'Església és
així com Jesucrist la volia, com el
qui pensa que l'Església és un pro-
ducte de la História, una adherèn-
cia, un llast, que no té res a veure
amb l'Església que se propos fun-
dar Jesucrist.

Al pròxim article, tocaré un punt

LA VAGA DELS MESTRES
I ELS MITJANS

DE COMUNICACIÓ
Sr. Director:
Amb motiu de la vaga actual dels

professors d'E.G.B. i EE.MM . esta-
tals, volem fer públiques les consi-
deracions següents respecte de les
informacions donades tant a T.V.E.
com a d'altres mitjans de comuni-
cació aquests dies:

1) Que la vaga no té solament
caràcter de demanda económica.

2) Que la taula de reivindica-
cions cons ta de quatre punts que
són:

a) Responsabilitat civil.
b) Homologació retributiva amb

Ia resta de funcionaris de la
mateixa categoria i grau.

c) Modificació de l'horari labo-
ral, amb més hores de prepa-
ració de les classes i reducció
del nombre d'alumnes per
classe.

d) Estabilitat dels professors in-
terins per evitgr la manca de
professorat a principis de
curs.

3) Que les jornades de vaga su-
posen, per a cada mestre, un des-
compte del sou, superior al jornal
net.
tractat a qualcuna de les cartes de
la sèrie de cartes al director que em
varen estimular a emprendre agues-
ta sèrie: si l'Església és i si not es-
ser una institució democràtica.

El darrer dels laics

4) Que la Informació donad
per T.V.E. era totalment tendet-
ciosa j incompleta, tant pel que f,
a l'asr ecte econòmic —el sou d'uta
mestre de nou ingrés a E.G.B. np
arriba a les 100.000 ptes. mensuals-'-
com pel que fa a l'aspecte laboral,
ja que la comparació amb els altre,
països de la C.E.E. es va fer soli-
ment en un aspecte: el que intere,-
sava destacar en cada cas (sou/fel-
na) i no relacionats.

5) Que aquells que tant parle
de la qualitat de l'ensenyament, 130-
drien fer qualque cosa perquè
milions que s'han estalviat amb
vaga dels professors revertissin sO-
bre les mateixes escoles en forma
de mi lores materials. Els mestres
hi es 	 d'acord.

6) lguns mitjans de comunici-
ció i, obretot, T.V.E., no han estat
gens bjectius a l'hora d'informar
sobre a vaga, ja que, a més d'estar
molt manipulats, no han donat
opció Is professors de rebatre les
afirma ions fetes pel Ministeri
pels s us portaveus.

7) 1 Claustre de Professors dei
C.P. elInspector Joan Capó» vol, clefs
d'aqu1, 1 agrair a l'Associació de Pa-
res d'4Iumnes la carta d'adhesió
la sev Junta Directiva.

EL CLAUSTRE
DE PROFESSORS

(Se 	 ixen les firmes) -

«HAC R EL BOBO»
Sen or Director:
El enyor Miguel ha descobett

ara, I egiu la carta de dissabtr
passat titulada «Hacer el bobo',
que l' juntament de Felanitx,
matèri d'urbanisme, és una autèb-
tica ol a de caragols. Té tota la rah
del m6n. Fa més de vuit anys quit
ens g§vernen uns senyors que bar)
acons it que totes les persona
que a Ia Vila respectam i compliel
les Ile s ens adornem amb un cot,-
plexe s e beneits impressionant.

Al ostre poble, senyor Miguel,
d'ençà de la democràcia, els ciutbi-
dans •s poden classificar en quatM
grups:
ar Is qui fan obra sense

casta e permis j sense pagar r
a l'Aj ntament.

b) Is qui fan obra d'acord arn))
un pe Is que ha donat l'Ajunta-
ment que, cosa curiosa, no té
compt per res la normativa vigent.

c) Is qui demanen permis pelt-

volen.afer
a cosa i després fan el qfik

d)	 Is beneits de sempre.
Li- odria posar exemples de tots

els ti us, pen!) no ho faré. No 6s
Ia m a feina; com no ho és la (It
denun iar els qui pertanyen

(Passa a la pagina 7)

Les fronteres de	 -

Restaurante MALLORCA
Paseo Ramón Lid, 21 - Tel. 581631 - FELANITX

Especialidad en platos
típicos mallorqüines.

SERVICIO A LA CARTA EN GENERAL
MENU DEL DIA 	 Pruebe la zarzuela

Los domingos menC., especial.
Servimos comidas a domicilio.       

FUNERARIA
LESEVER, S.   •  

SERVICIO PERMANENTE
C. N'Alou n°. 10 	 — bajos — FELANITX Tel. 582450            



FELANITX

Empreses felanitxeres presents a
«Alimentaria 88»

Hem tengut ocasió de fullejar el
eatàleg del «7.° Salón Internacional
para la Alimentación. ALIMENTA-
RIA 88», celebrat a Barcelona del 4
al 9 del present mes de març i hem
constatat amb prou satisfacció la
presència de dues empreses felanit-
xeres entre els expositors. Es tracta
de «Embutidos Munar, S.A.» (so-
brassada i «paté» de fetge) y «Fco.
Tejedor, S.A.» (sobrassada, «pance-
ta», opaté de fetge i bacon»).

Accident mortal
Dissabte passat, un poc abans de

les set de la matinada i un cente-
nar de metres més envant de Son
Colom, a la carretera de Campos,
se registra un fatal accident, a con-
seqüència del qual morí el jove
felanitxer de 19 anys, Joan Manresa
Nicolau.

La topada frontal de dos vehicles,
es produí quan el que conduïa l'in-
fortunat avançava a una forgoneta,
sense adonar-se'n de la trajectòria
del que venia en sentit contrari.

El resultat fou la mort instantà-
nia de Joan Manresa i la lesió de
caracter greu del conductor de
t'altre vehicle.

La notícia, que ben aviat s'esten-
gué, omplí de consternació tota la

• població.
Llamentam profundament aquest

succés que ha segat la vida d'aquest
Jove i des d'aquestes planes enviam
el nostre condol a la seva família.

El Preg6 de Setmana Santa
Fa trenta un anys que d'una for-

ma ininterrompuda i com a partie
d'entrada al cicle religiós de set-
mana santa, la Confraria de Sant
Agustí té cura del Pregó, un indret
des d'on han glosat la Passió un
grapat de persones que des de les
seves òptiques respectives han anat
pellucant trets d'aquest episodi an-
gular de la cristiandat.

Enguany aquesta crida serà pro-
nunciada pel nostre paisà i colla-
borador En Joan Maimó i Vadell
una vegada més, el temple de Sant
Agustí sera escenari, el proper dia
25, divendres de passió, d'aquest
esdeveniment.

L'acte, com és també tradicional,
sera illustrat musicalment per la
Coral de Felanitx sota la batuta de
Jaume Estelrich.

Les visites marianes de la
Creuada

Dissabte passat i seguint el pla
traçat pels Creuats amb motiu de
t'any Maria, se visita el santuari de
Cura.

Fou el prior de la comunitat fran-
ciscana P. Bartomeu Pastor qui
presidí l'Eucaristia amb els pares

Andreu i Duran. Es cantaren les
Vespres de la Mare de Déu i el
grup litúrgic juvenil de Sant Alfons,
sota la batuta de Sor Caterina Puig,
amb acompanyament d'orgue i gui-
tarres, executà alguns chi-aies ma-
rians.

Després i sota el guiatge del
P. Pastor, es visita el santuari i la
interessantíssima Aula de Gramà-
tica.

La propera visita mariana sera
a mitjan mes d'abril i s'anunciarà
oportunament.

.*

Xarrada del president del Celler
Divendres passat, a la Casa de

Cultura, En Francesc Antich va ofe-
rir unes impressions de seu recent
viatge a l'Argentina. Després de lle-
gir uns versos del «Martin Fierro»,
passa a descriure succintament el
país des de l'òptica del seu periple,
per a extendre's després en conside-
racions entorn a maneres de viure,
condicions econòmiques, la capital
Bones Aires i finalment entor a l'a-
gricultura i, sobre tot, la viticul-
tura.

La dissertació fou seguida per un
públic ben nombrós que s'interessa
per alguns aspectes del tema.

Inicialment, la Regidora de Cultu-
ra Catalina Picó, havia dit unes pa-
raules introductòries.

Demi hi hauri teatre al col.legi
de Sant Alfons

Demà diumenge, a la sala d'actes
del Collegi de Sant Alfons, els alum-
nes de 8è. curs duran a escena l'obra
«L'Abat de la Real», una adaptació
de Josep M.a Llompart, de la ron-
daia d'aquest títol recollida per Mn.
Alcover.

Hem de convenir en que això és
un fet prou singular dins la nostra
població —que no dins el terme—,
on el teatre —tret d'unes activitats
duites a terme dins aquest camp
l'any passat pels alumnes de Forma-
ció Professional—, fa molts anys
que no es conrea.

La direcció d'aquesta obra és a
càrrec de la professora Barbara An-

tich i en el seu muntatge hi han in-
tervengut d'altres professors del
centre.

Tant de 135 que l'exemple d'aquest
assaig s'acreixi i, al manco, assoles-
qui una continultat dins el mateix
collegi.

La funció començarà a les 9'30 del
vespre i no se descarta la seva re-
petició si el públic ho reclama.

La droga un altre cop
La droga, per desgracia, ha passat

altre cop al primer pla de l'actuali-
tat local aquests dies. Per una ban-
da, un jove felanitxer, Jesús Perea
Expósito, de 25 anys, va morir el
passat cap de setmana a Palma,
pressumptament víctima de sobre-
dosi i per l'altra, el dimecres, mem-
bres de la Guàrdia Civil adscrits al
grup Antidroga, varen detenir a Ca-
yetano I. M., acusat de traficar amb
cocaina i per tant, del delicte d'a-
temptar conta la salut pública.

Aniversari dels Salers
Enguany fa deu anys que la tra-

dicional música dels salers, que se
sent pels nostres carrers el dia de
Pasqua, reviscolà per mor d'uns
illsionats joves. De llavors ença sa-
lers ho han estat moltes persones,
i ara, en el desè aniversari, els sa-
lers voldríem que tots aquells que,
al manco un pic en aquests deu
anys hagin cantat sales, ens reunís-
sim per celebrar-ho. Per això, feim
comptes veure'ns el pròxim dijous,
dia 24, a les 21,30 al Bar Gomila per
començar a preparar la festa. Si
qualcú no hi pot venir i esta inte-
ressat, pot deixar el seu nom i te-
lèfon en aquesta administració.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
CONCERT DE PIANO A CARREC

DE MIQUEL VICENS
Demà diumenge dia 20, a les 8'30

del vespre, a l'església de Sant Al-
fons, concert a càrrec del pianista i
compositor Miguel Vicens Capó.

I part:
1 «Marivent», Fantasia núm. 2

(1979), de M. Vicens.
2 «Castell de Santueri», balada

(1944) de M. Vicens.
3 «Romeria» (A Sant Salvador de

Felanitx), descriptiu (1987). Sinop-
sis: 1 Trobada (a la plaga de Sa
Font). 2 Partida (carrer Nou... Son
Ouelles..Corral d'En Nofret... Macu-
lí des Gegant tres pedres i pedrega-

da). 3 Sa Capelleta (petita oració).
4 Cap amunt (música alegre de co-
peo). 5 Es Picot (música trista =
meditació). 6 Darrera etapa de pu-
jada (bulla i goig altra vegada). 7
Arribada (visita a la Mare de Déu i
oració). 8 Es Mirador (gran sarau
per llarg: ball, cants, rialles, etc.). 9
Comiat i final (un grup se disposa
a davallar, altres ho faran més tard;
altres —pa a taleca— dinaran per
alla. ¡Adéu... Diós... Adéu!

II Part:
Mosaic variat de peces curtes (En-

cores) dels compositors Monti, La-
cerda, Albéniz, Sinding, Vicens i
d'altres.

TALLER DE CUINA. — Dimarts
dia 22, amb Na Margalida Mulet.

EXCURSIÓ CULTURAL. — Dime-
cres dia 23 (repetició de l'itinerari
de dia 17).

XOCOLATADA. — Dijous dia 24, a
les 17 h. (A les 15'30 se tancarà el
local fins a l'hora de començar i una
vegada acabada la festa se tornarà
tancar fins el dia següent a l'hora
habitual). Preu, 50 pessetes. El ter-
mini d'inscripció acaba dimarts dia
22, a les 20 h.

OPERA. — Diumenge dia 27, as-
sistència al Teatre Principal de Ciu-
tat, a l'opera «NABUCCO». Preu 700
ptes. (subvencionat). Inscripcions a
partir d'avui dissabte.

EXCURSIÓ. — Dilluns dia 28, a
Son Servera i visita a l'Autosafari.
Preus: socis 1.100 ptes., no socis
1.300. Inscripcions a partir de dia
19.

Confraria de Sant Agustí
Nomenament de Confrares

d'Honor
El proper divendres dia 25, en el

Convent de Sant Agustí, després
del Pregó de Setmana Santa, es
farà entrega del nomenament de
Confrares d'Honor d'aquesta con-
fraria, a l'entitat «la Caixa» pel
seu suport en l'edició del Pregó,
així com als membres fundadors
Matgí Barceló, Miguel Miguel, Mi-
guel Rigo, Rafel Rosselló i Gabriel
Vicens.

Es convida d'una manera especial
a tots els confrares.

VENDO VITRINA PASTELERIA
marca comersa Expo - 2000 L.
2 metros. En buen estado. Una
temporada de trabajo.
Inf.: Tel. 580673.

informació

pene Bennasan Rio

va morir a Palma, el dia 10 de març de 1988, a l'edat de 70 anys, havent rebut
els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

Al cel sia
La seva esposa Maria Riera; fills Bernat, Bartomeu i Pere; mare politica Angela Febrer; filles

politiques Barbara Adrover i Catalina Albons; germans Bernat i Magdalena; germans polítics,
nebots i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva anima a Déu.'

Casa mortuòria: C. Major, 39 (Ca'n Moia)



APART-HOTEL
PA ROM E

BANQUETES,
Bodas, Bautizos,
Comuniones
Un marco incomparable
20.000 m. zona verde
vista al mar.

RESERVAS E
INFORMACION
Apart-Hotel

PARQUE MAR

CALA D'OR MALLORCA
Tel. 657136
Telex 69716

Necesitamos joven operario
para fábrica de b ldosas

Informes: Pass. R. Llull, 3 Tel. 580837
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Les
comunica
que ja té
a la seva
disposició
Ia moda
PRIMAVERA-
ESTIU 88
MODA INFANTIL

I JUVENIL
(Talles fins a
18 anys)

Carer de Sa Plaça, 12-Tel. 581821 -Felanitx

Necesitamos person
ambos sexos, para ofi ma turística

Informes: Tel. 6577 3

FELANITX

vida social
NAIXEMENTS

Els esposos Joan Estarellas i
Agnès Calderón, han vista augmen-
tada la seva llar amb el naixement
del seu segon fill, un nin, que en
el baptisme rebrà el nom de Fer-
nando.

Enviam la nostra felicitació als
venturosos pares.

A So'n Negre, la llar dels esposos
Miguel Bennàsar Rosselló i Mique-
la Obrador Adrover, s'ha vista ale-
grada amb el naixement del seu
primer fill, un nin, al que s'impo-
sarà el nom d'Antoni.

Enhorabona.

NOCES
Dissabte dia 5 de març, al san-

tuari de Sant Salvador, s'uniren en
matrimoni els joves Rafel Fuster
Picó i M.a Antònia Barceló Vidal.
Beneí l'enllaç Mn. Nadal Palmer,
rector de la parròquia de Cala
d'Or.

Apadrinaren els nuvis els pares
respectius D. Rafel Fuster Adrover
i D.a Francisca Picó Jaume; D. Ra-
fel Barceló Mas i D.a Catalina Vidal
Maimó.

Després de la cerimònia, els con-
vidats es reuniren en un dinar que
fou servit a la Barbacoa «La Pon-
derosa».

Enviam la nostra més cordial
felicitació al nou matrimoni.

Dissabte passat dematí, també al
santuari de Sant Salvador, celebra-

ren la seva unió matrimonial els jo-
ves Salvador Mesquida Aguiló i Ma-
ria Artigues Juan. En nom de la
Santa Església beneí l'enllaç Mn.
Antoni Fiol, vicari de la Parròquia.

Foren padrins de noces els pares
respectius, D. Bernat Mesquida An-
tich i D.a Maria Aguiló Ferrer, Don
Juan Artigues Vidal i D.a Margafida
Juan Mestre.

Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi la seva germana Catalina
M.a el seu cosí Salvador Mesquida i
els seus amics Joan Mesquida, Julià
Garcia i Pere Barcelóper la lluvia ho
feren els seus cosins Gori Vadell,
Maria Joan, Maira Artigues, Antoni
Obrador i M.a Antònia Artigues.

Després de la cerimònia, els con-
vidats es reuniren en un dinar que
fou servit a l'Hotel Ponent de Cala
Ferrera.

Felicitam els novells esposos.

NECROLOGICA
Dilluns dia 7 descansà en la pau

de Déu a Felanitx, a l'edat de 86
anys, havent rebut els sants sagra-
ments, D.a Margalida Martorell Ri-
go. El cel sia.

Reiteram el nostre més sentit
condol a la seva família i d'una
manera especial a la seva germana
D.a Maria.

Dijous de la setmana passada
entregà el seu esperit al Creador a
Palma, a l'edat de 70 anys i des-
prés de veure's confortat amb els
sagraments, D. Pere Bennàsar Rigo.
A.c.s.

Des d'aquestes planes enviam el
nostre condol a la seva esposa
D.» Maria Riera, fills D. Bernat,
D. Bartomeu i D. Pere, mare políti-
ca, nores, germans i als altres
familiars.

Secció Religiosa
Celebracions wresmais

Dilluns dia 21, dimarts dia 22 i
dijous dia 24, a les 7'45 del mati,
a l'església de Sant Alfons, Laudes
i Missa.

Dimecres dia 23, divendres dia 25
i dissabte dia 26, a les 8 del vespre,
a l'església parroquial, Vespres i
Missa.

SE NECESITA PERSONAL de 18 a
22 alios, con nociones de Inglés Y
carnet de conducir, para zona
Cala d'Or.
MECANICO MOTOS.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

SE NECESITA JOVEN para traba-
jos diversos. Servicio M. cumplido
y con carnet de conducir de 2.

Inf.: Tel. 580053.

SE NECESITA MECANICO, apren-
diz o peón.

Inf.: Tel. 581096 (de 14 a 15 h.)

Agraïment
família Manresa-Nicolau,

day t les nombroses manifes-
taci ns de solidaritat i condol
reb des amb motiu de la mort
en ccident de circulació de
Joa Manresa Nicolau i en la
imp ssibilitat de correspon-
dre- s a totes personalment,
ho 1 fer per mitjà d'aquesta
nota

A tots, molles gràcies.

SE PR CISA MECANICO, preferi-
blem nie con conocimientos de
elect icidad.
In f.: in Ladrillerías Mallorquinas,
Tel. 2061

VEND9 PISO EN PALMA. Zona
camp del Mallorca. 169 m2. 4 hab.

Id.: Tel. 232005

COMP ARIA FINCA RUSTICA de
2 a3 cuarteradas, entre Manacor y
Fela itx.

Inf.: 58 650-54 (Mañanas). Ildefonso

Restanrante MARBLAU
Calle Cala Marçal, 1 Tel. 875915 	 PORTO-COLOM

Comunica a sus clientes y amigos que
ya esté de nuevo a su servicio.

Venga a probar nuestras especialida-
des de: Salmón con salsa de almendras,
Cazuela de rape, Rollos de salmón con
gambas, Calamares rellenos, Caldereta
de langosta, etc.

Miércoles cerrado por descanso del persona!.

Mesón OLÉ
PORTO-COLOM

Comunica a todos sus clientes y pú-
blico en general, SU REAPERTURA, a
partir del 25 de MARZO.

Gracias
C/Hernán Cortés, 27
	

Tel. 575668



Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,

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

• Hoy viernes, en di s c o t e ca
«CLASS» hay una «movida» espe-
cial. Se cumplieron estos días cua-
tro arios de existencia de la «disco»
felanitxera. La fecha elegida no pue-
de ser mejor. Ha tenido sus altiba-
jos, pero hoy los responsables quie-
ren celebrarlo a lo grande. Esta no-
che habrá xarnpaña, repostería, go-
losinas y otras exquisiteces para
conmemorar la fecha.

Lo dicho, hoy «CLASS». Marcha a
tope.

• Me entero de que MARTIN AN-
TICH, el ex-boxeador felanitxer que
tuvo su época esplendorosa, se casó.
Es más, ya tiene descendencia. Hace
unos días nació su primer hijo. Un
hombre del deporte que sigue vincu-
lado a él. Ya que tiene un gimnasio
en Manacor, donde reside habitual-
mente. ¡Enhorabona, Martí!

• Me encuentro a un amigo que
no trabaja. Es que no puede, el po-
bre. Es aficionado al juego. Entre
bingo, parchís, ajedrez, monín, pó-
quer sintético, póker normal, escri-
bir a los doce «apartados» de los
concursos de T.V.E., los equis con-
cursos de las radios, enviar etique-
tas que pueden recibir premio, ju-
gar a los cupones de la ONCE y la
MAER, la LOTO, la BONO-LOTO, la
QH, la QUINIELA tradicional aun-
que no 	 entiende demasiado de
fútbol lo hace por si acaso, también
está implicado en la «Pirámide»,
juega al «tiro por siete» en conta-
das ocasiones y está que no ... ¡pue-
de! Espero ganar pronto para ya no
trabajar más, y poner una secreta-
ria que me lleve la contabilidad
—dijo.

• Otro éxito de la veterana fela-
nitxera MARGALIDA ADROVER,
que consiguió un excelente 2.° pues-
to de su categoría, pese a que en es-
ta ocasión acabó las fuerzas. La
prueba «CURSA DELS BOMBERS»
sirvió para demostrar que TONI
BARCELÓ está bien en sus posibi-
lidades, 7 •0 de su categoría, y que
SEBASTIA. ADROVER, un puesto
anterior, se está reponiendo de sus
dolencias, para volver a ser el de
antes, el mejor de los veteranos. Es-
tos veteranos atletas felanitxers es-
tán dando toda una soberana lec-
ción.

• El próximo domingo el FELA-
NITX de Miguel Oliver y de Joan
Tauler tiene que ganar en ARTA. La
cosa es fácil sobre el papel, pero
luego hay que verlo para creerlo, so-
bre todo hablando de FUTBOL. De
momento el conjunto de TAULER
tiene una baja importante en su es-
quema, le faltará un hombre-gol, me
refiero a XISCO RIERA, que el do-
mingo pasado vio su 4.a tarjeta. Así, 

principi cine a   

Tel. 580111

Viernes 18, sábado 19 a las 9 noche y domingo 20 desde las 3
Dos grandes películas, dos temas diferentes, pero algo les une. Las
dos cargadas de éxito, ganadoras de 4 oscars y 5 nominaciones al
Oscar.

Hijos de un Dios Menor y Rocki I
Viernes 25 y sábado 26 a las 9 noche y domingo 27 desde las 3

Dos grandes éxitos de reciente actualidad.

La Costa de los Mosquitos

La Revolución de los Novatos
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FELANITX

BASQUET

En Joan en el record

con todo, el Felanitx debe demos-
trar su auténtica valía.

• El pasado sábado estuve en
PORTO-COLOM y pude comprobar
que el personal por allí anda ani-
mado. Especialmente en la disco
«CALIPSO». Donde había una bue-
na «tribu» de felanitxers, gente de
la «normal», que estaban al loro, de-
rrochando «champaña» «off luxe».
Se ve qiie algunos todavía saben mo-
verse los fines de semana, cosa rara
en los tiempos que corremos de
abundancia, dicen, pero que todo el
mundo está pendiente del televisor,
y apaga, y vámonos a la cama, a dor-
mir, claro.

• El otro día recibí recuerdos de
TONI PIZA, nuestro universitario
pianista, que un día en un futuro no
muy lejano dejará el pabellón fela-
nitxer muy alto. Un artista que vive
actualmente en USA, allá en DEN-
VER (COLORADO). El chico tiene
clase y no tardará en demostrarlo, y
eso, que no juego a adivino.

• Hay uno del «EQUIPO—A-0
que a sus años es un «GALAN JO-
VEN»	 «Aspiro a reinar en la ma-
durez para morir en el asilo...». Mas
vale así, que sufrir a la pelandrusca
que yo sé.

• Los a SANTO DOMINGO
BOYS» ya tienen las maletas pre-
paradas. Un golpe de teléfono y pies
para que os quiero. Han tenido que
sortear algunas trabas, tendrán que
sortear más, pero ya han decidido
apearse de esta isla en rotación, pa-
ra ir a otra donde no todo será un
camino de rosas, pero hay ilusión y
ésta lo puede todo ... De momento
no se pierde el tiempo bacalao por
«Bar Benito», salao, «pizzas» por
«Rte. Mallorca», paella campestre
por «La Caseta» ... En fin ¡que no
decaiga la fiesta! La vida son dos
días y hay que aprovecharlos, los
problemas vendrán cuando veas Ile-
gar a los insaciables de Hacienda.

• En el «CINE PRINCIPAL» dos
películas «oscarizadas». Se repone
«ROCKY» la primera que ganó algu-
nas estatuillas, una de ellas como
mejor película, y el guión, original
del propio Sylvester Stallone, no es
ningún dechado de perfección, pero
ahí está un director, terriblemente
olvidado, como es el caso de JHON
G. AVILDSEN que arios atrás reali-
zara una película espléndida «Joe,
héroe americano» donde ahondaba

RESULTATS
Cadets masculins:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 90
PEÑA MADRIDISTA, 	 88
Juvenils masculins:
POLLENÇA, 	 75
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 50
Júniors masculins:
LA SALLE, 	 84
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 82
Juvenils femenines:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 43
JUVENTUD MARIANA, 	 47
Sèniors femenines:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 54
JUVENTUD MARIANA, 	 46

COMENTARI
El malaurat i tràgic succés en el

que perdé la vida l'amic Joan Man-
resa ens ha donat un desconsol que
ha estat present a cada un dels par-
tits de la jornada. Havia jugat qua-
tre temporades a bàsquet a més de
practicar l'atletisme. Sempre te re-
cordarem, Joan.

El partit dels CADETS fou un
gran espectacle que durà prop de
dues hores. Molt de públic, que par-
ticipà de deb?), preserici aquest en-

con profundidad en el mundo de la
droga dura, antes que ninguno. En
«Rocky» se ve el mundo americano,
zl clásico luchador, triunfador, el
mundo del boxeo, un combate ya mí-
tico, pero todo visto desde una pers-
pectiva de derechas, un tanto fascis-
toide, lo que no le priva de ser una
buena película. «HIJOS DE UN
DIOS MENOR» también ganó sus
«oscars» el ario pasado. Magnífica
interpretación de un actor, ya, en la
cúspide WILLIAM HURT, nominado
pero había que premiar a Paul New-
mann, por fin. La película va de una
sordomuda MARLEE MATLIN que
consiguió el «muñeco» en un papel
que le venía como anillo al dedo,
porque la verdad es que lo es.

JORDI GAVINA

contre que acabà amb un tempteig
de primera divisió, després d'una
pròrroga (els 40 minuts acabaren
amb un empat a 81). L'equip de Tb-
fol Ballester se mostrà altra vegada
com un equip que no té res impos-
sible. Dins el conjunt hem de desta-
car a Rafel Lladó (31 punts), a Ma-
teu Bennásar en la direcció de l'e-
quip i autor de 15 punts i a D. Amen-
gual (20) i P.J. Fullana (17).

A continuació les JUVENILS ju-
garen contra les solleriques, que en-
capçalen la classificació. Malgrat
que guanyassin les visitants, el Joan
Capó plantejà una forta lluita i esti-
gué a punt de donar la sorpresa.
Destaquem els 15 punts de Pilar
Obrador.

Els JUNIORS feren merits més
que suficients per veneer a la pista
de La Salle, però com ja havia suc-
ceit a Inca, els darrers minuts no
ens foren gens favorables. Quatre
triples en els 8 minuts finals dona-
ren, definitivament, el tomb a un
marcador que feia uns instants ens
havia afavorit fins a 10 punts per
damunt dels ciutadans. L'arbitratge
també ens apuntillá de bona mane-
ra. Tomeu Salvà jugà el partit més
complet des de que practica aquest
esport (23 punts, 10 rebots) i Mi-
guel S. Perelló obtingué el seu puni
número 1.000 en partits oficials.

Els qui no acaben de funcionar
són els JUVENILS MASCULINS
que foren derrotats a Pollença de
forma molt clara. El llarg descans
entre una fase i l'altra no els ha
caigut gens be. Ara els falta tornar
a agafar el ritmet dels partits. No
es normal haver perdut els dos en-
contres de manera tant contundent
a un grup on els equips són molt
igualats. Tomeu Maimó (22 punts)
fou l'únic que mantingué un bon ni-
vell atacant.

Amb algunes dificultats superaren
les SENIORS al Juv. Mariana de Só-
ller que arribá a avançar-se per 9
punts (13-22, m. 13) i que es man-
tingué trepitjant-los els talons fins
als 30 minuts (40-38). Finalment el
marcador féu justícia; la regularitat
de l'equip felanitxer, mostrada al
llarg de la campanya, es tornà po-
sar de manifest.

AQUESTA JORNADA
Hi ha descans per les juvenils.

Els cadets juguen el darrer partit
del Campionat de Mallorca en el
camp del líder San Jose. Els júniors
tenen el seu tercer desplaçament
consecutiu, aquest pic al camp de
l'Español. Els juvenils reben a Fe-
lanitx al Ramon Llull (líder després
de guanyar en el camp del Perlas la
setmana passada). Tot això està pre-
vist pel dissabte. El diumenge juga-
ran les seniors a Sant Llorenç.

LARRY CISTELLES

NECESITO OPERARIO con conoci-
miento mecAnica y con carnet de
co rid uci r.

NECESITO CHICO-A que sepa i ii-
glés y conocimientos de alemán.

lu í.: Tel. 581577



Car es al director
(Ve de la pàgina s)

grups 	 b, i c. Descobrir les infrac-
cions, s tasca dels qui a l'Ajunta-
ment obren per gestionar els
assump es de la comunitat. Tota la
respons bilitat es seva i jo no
mouré dit per descarregar-los de
tal res onsabilitat. El que sí m'in-
teressa dir es que aquestes coses
passen, que qualque dia la gent
caurà e l'asse i potser llavors sera
l'hora e demanar responsabilitats
als qui ni han sabut ni han volgut
posar rdre en una activitat tan
import nt.

B. C.

C Iowa a la Sala
(V de la pag. 8)

tres c ses que ens heu tengut en
compte

4...t tar de manipular la opinión
pública ..». Quê vol dir això? Heu
confós la informació que donam
i que s tant curosament guardau,
amb u acte de manipulació. Mani-
pular el sistema que té la Demo-
cracia ristiana per sostreure vots.,

vamos al absurdo burocrá-
tico, c ando en la campaña electo-
ral pr dicaban la eliminación del
mismo . No recordam que el PSOE
predic ssin tal cosa, nosaltres, tam-
poc re ordarn haver predicat res, el
que sí 'vàrem dir és que estàvem a
favor • e l'eliminació de la burocra-
cia, pe una cosa és burocràcia i
l'altre, molt diferent, la prevarica-
ció, 1'. 'andó de funcions i el des-
contro que practiquen el grup
gove t, ens hem d'aclarir!

I pe acabar 0...La ignorancia, el
sentid común y la inteligencia, se
puede aplicar en bien o en mal...».
La igiCrincia no sabem que serves-
qui pe massa cosa, però el que si
és ce és que no serveix per a
govern r un poble.

Sen r Batle aquesta actitud és
suicid i no treu cap en Hoc.

Per dimarts dia 22 a les 9 del
vespre hem convocat una roda de
prem a la Casa de Cultura, a la
que h convidat tots els grups
politic representants a La Sala.
Creim que tothom té dret a una
explic çió. Esperam que es pugui
retras etre en directe per ràdio i
televis 6.

en do de todo el mundo hace lo
que 1 conviene. Lo que no es cen-
surabl , porque el deporte tiene
que c ntar, para ser deporte, con
su tot 1 libertad. Lo demás será en-
trar e el mundo de los intereses.

VEN I 0 PISO, en Felanitx
INFO ES: EN ESTA ADMON.

VEN P 0 CASA, en Felanitx
Inf.: Tel. 580651

SE B ISCA PERSONA entre 16 y 18
año., para trabajos en Garaje en
Cal d'Or. Ponerse en contacto

con 	 IG BUS. Tels. 657400 y 657401

SEN CESITAN COCINEROS para
Res aurante.

Inf.: el. 658058 (llamar de 13 a 14h.)

FELANITX

Entrada regular. Menos de lo es-
perado, vista la buena marcha del
equipo local. Tarde soleada. El equi-
po visitante desplazó escasos hin-
chas.

FELANITX: Rigo (2), Valentín
(1), M. Riera (1), R. Juan (1), San-
ti (1), Mut (1), Roselló (1), Pont
(1), X. Riera (1), Veny (1) y M. Rial
(-). Alfredo (1) salió por M. Rial, le-
sionado, en la mitad de la La parte.

Arbitro: Gonsálbez (1). A tono
con el partido. Siguió las incidencias
de lejos. No quiso ver una falta co-
metida en el área a X. Riera que se-
ñaló en la La parte, pero fuera. Dejó
a los visitantes emplear métodos po-
co ortodoxos y fue mal asistido en
las bandas.

FALTO ORGULLO
El Felanitx salió relajado, sin ner-

vio, ante un equipo marrullero, que
se empleó a fondo, con cierta viru-
lencia pero sin pasarse. El Felanitx
en plan comodón, dominando fictí-
ciamente, sin profundizar en dema-
sía, dejando al azar el gol que no
solamente tardaría en llegar sino
que no llegó, no supo crear proble-
mas por la bandas, bombeando ba-
lones por el centro, cometiendo
errores pueriles, falto de velocidad,
con unos hombres en el centro del
campo que se empleaban con una
lentitud exasperante. Se perdían
muchísimos balones por no jugarlos
al primer toque. Toda esta manera
de obrar, poco realista, facilitaba las.
tareas defensivas del conjunto fo-
ráneo.

El mister Tauler tampoco estuvo
acertado en esta ocasión. Sin em-
bargo la prematura lesión de Rial,
trastocó sus planes. Pero Alfonso es
un delantero de contragolpe, no un
hombre para romper el centro de
una defensa, olvidándose de Van-
reli, hombre más lento, de más en-
vergadura, pero más efectivo a la
hora de recibir y dar «codazos» con
los hombres de retaguardia.

Yo no dudo que con Marin el par-
tido se habría ganado, era el único
con -ideas claras, pero no • pudo
ser... El Felanitx agobió, a ratos,
tuvo sus ocasiones, algunas claras,
pero no supo marcar ese golito, que
no solamento le hubiera dado la
victoria, sino más goles, al tener
que salir el equipo visitante en bus-
ca de la igualada.

Alfonso, en un espléndido remate
sin parar, pero fuera y X. Riera en

dos toques de balón —intentos de
desvío— pudieron sentenciar, pero
la fortuna no estuvo del lado me-
rengue.

En definitiva, un punto que vuela
de «Es Torrentó», tal vez inmereci-
do, pero la verdad es que el Fela-
nitx anduvo con menos bríos que
en otras ocasiones, y esto no mere-
ce disculpa alguna.

El próximo domingo el Felanitx
tiene una ocasión propicia de
aumentar su cuenta positiva, a
ocho, porque el rival de turno es el
ARTA. En «Ses Pesqueres» no ga-
nar es un mal resultado, ya que el
conjunto anfitrión ha recibido la
friolera de 86 goles, casi na.

MAIKEL
2.. REGIONAL
S'HORTA, 1 - SON COTONERET,

APRETADO TRIUNFO
Justo, pero merecido triunfo del

C.D. S'Horta frente al ultra defensi-
vo Son Cotoneret.

El gol de la victoria no llegó has-
ta avanzada la segunda mitad. Fue
un pase en profundidad de Juli so-
bre Carrasco que supera al meta
por bajo.

Partido de escasa calidad, con un
S'Horta decidido a ganar, ante un
equipo que sólo vino a defender.

S'HORTA.—Santi, Guillem, Mano-
lo, Gaspar, Oscar, Dino, M. Roig,
Aznar, Juli, Carrasco y J. Ramón.

Próximo partido:
PUIGPUNYENT - S'HORTA.
CA'S CONCOS, 2 - ALTURA, 1

BUENA VICTORIA
Ante un buen equipo los pupilos

de M. Vilar consiguieron un gran
triunfo a base de pundonor y em-
plearse al máximo de sus faculta-
des.

Partido muy disputado en el cam-
po de «Es Cavalier», con diversas
alternativas en el centro del campo.
Dominio alterno, pues, y victoria lo-
cal apretada, justa, porque el equi-
po local hizo más méritos, pese a
que los visitantes nunca se dieron
por vencidos.

Próximo partido:
CA'S CONCOS - CAMPANET.

JUVENILES
SANTANYI, O - FELANITX, 2

EXCELENTE PLANTEAMIENTO
El mister Alonso supo plantear el

partido a su conveniencia. Montó
un excelente dispositivo defensivo,

olvidándose del espectáculo, lo que
dio sus buenos frutos. Atrás el Fe-
lanitx se mostró intratable, cosa
que obligó al equipo anfitrión a
quemar sus cartuchos, hasta que se
le acabó la pólvora... Luego, ya en
la segunda parte, con los adversa-
rios auto-derrotados supo salir al
contragolpe y llevarse de forma
clara los dos puntos en litigio. El
hombre clave fue J. Gallardo, que
marcó los dos goles en un gran par-
tido del ariete felanitxer.

INFANTILES
FELANITX, 1 - ESCOLAR, 3
DESCENSO INEVITABLE

Pese a la buena labor de M.A. Cal-
dentey los felanitxers no han con-
seguido evitar el descenso de cate-
goría. La Primera Regional les ha
ido grande a los chicos que dirige,
el equipo estaba en etapa de transi-
ción, y la «elástica» les iba un poco
grande. No se pudo puntuar en Ala-
ró ni vencer el pasado sábado al
Escolar, un equipo seguro en la ta-
bla de clasificación.

Se intentó todo. Pero todo sirve
de lección. El jugar en Segunda re-
gional, una categoría inferior, le
puede dar alas a este equipo, que
empieza a estar conjuntado, y que
sin lugar a dudas, tendrá la sufi-
ciente experiencia paia emprender
el camino de regreso a la categoría
perdida.
ALEVINES

FELANITX,
B. RAMON LLULL,3

SIGUE EL DESPISTE
Pese a todo, el equipo felanitxer

tiene garantizada con creces la per-
manencia, ya que consiguió una ex-
celente primera vuelta. Hoy, con los
humos «bajados», los pupilos de
Adrover se encuentran algo deso-
rientados, y 'atraviesan un mal mo-
mento. Este resultado da muestras

, de ello, pero esto no puede ser mo-
tivo de crítica alguna, la campaña
realizada por el equipo hasta la fe-
cha ha sido buena, y esto tiene que
dar —por lógica—, de cara a la ve-
nidera temporada, moral y sed de
triunfos, que no pueden tardar en
llegar.
FUTBOL EMPRESAS
SARZA - PROTECTORA/GRIMALT

NO SE PRESENTARON
El horario señalado, a las siete y

pico de la tarde del sábado, no era
el mas adecuado para los «emprel
sarios» felanitxers. Una hora poco
consentida por los responsables de
fútbol de categoría regional. El
equipo felanitxer decidió no asistir
a la cita. Por lo tanto el resultado
sera adverso (1-0). Una determina-
ción un tanto polémica, pero vista
la categoría, es lo de menos.

Otro partido que no se jugó, lo
que viene a dar una idea de lo que
es esta categoría «independiente»

BUSCO CASA o PISO para alquilar
en Felanitx.
Inf.: Tel. 582361

VENDO LLAÜT de maclera 30 Pal-
mos, motor Sole, Perkins 45 HP.
muy buen estado, a toda prueba
Extras.
Inf.: Tels. 582477 - 575376

FUTBOL

Paco hithol, mal resultado
Felanitx, O - Pollença,

LLICENCIADA One classes
particulars a Felanitx de

- Català
- Castellà
- Anglès

Inf.: Tels. 401622 - 717116
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LO TIENES EN:
Concesionario: FRANCISCO MANRESA, S. A.
FELANITX: C/. de Campos, Km. 05 - Tels. 5819 84 - 85 - CALON6E:  Ctra. Felanitx, 5 - Tel. 657393

También Abierto por las mañanas, SABADOS y DOMINGOS.

Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente las 24 horas

Consúltenos. Precios económicos
C. Sa Llana, 15 - Tel. 580448 y ln. Volta, 167 - Te1.581144 FELANITX

AVISO IMPORTANIE!!!
Ordenadores y Equipos M., S.A.

Anuncia la convocatoria de nuevos cursillos para
Ias próximas fechas:
1—SISTEMA OPERATIVO MS-DOS COMIENZO: 25-3
2—BASIC 	 COMIENZO: 26-3
3—LOGO 	 COMIENZO: 18-4
4—CONTABILIDAD 	 COMIENZO: 25-4
5—FACTURACION	 COMIENZO: 26-4

Para mayor información, diríjanse a nuestro local
en:

C. Sol, 3 - FE1.ANITX

FELANITX

236. Congres Internacional
de Coloms a la Sala

SEMBLA QUE EL GRUP
GOVERNANT APDC DESVARIEGI

A les planes d'aquest digne set-
manari, haureu llegit la contesta
que ens ha fet el senyor batle fent-
se portaveu del grup APDC, com
també potser ho hageu sentit per
la TVF i Felanitx Radio. Aquest és
el parer del senyor batle, no l'ente-
nem i molt menys entenem que
s'hagi ofès, i sobre tot, que s'hagi
sentit insultat i ens explicarem.

Els mots AL.LUCINANT, BEFA i
DESPRECI, són mots i adjectius
que connoten sentiments que hem
tengut nosaltres a resultes de l'acti-
tud que ha demostrat el senyor
batle, d'ença que seu a la cadira de
Batle. Aquest comportament del
senyor batle, i dels que beneeixen
la seva conducta, repetim que és
de total despreci vers l'oposició i és
conseqüência de Fabús de poder
que fa del càrrec que ocupa. Els
fets que ho demostren son els
següents:

* Amb ell de Batle, no ha expedit
les certificacions que tenim dema-
nades de fa més de tres mesos.

* Amb ell de Batle, de tots els
recursos presentats, només ha se-
guit el procès dels tres primers.
Mirau per on les resolucions han
estat sempre favorables a nosaltres.
Després ha impedit que es resol-
gués altre recurs, en contra de totes
les disposicions vigents, arribant a
l'absurd de fins i tot no adjuntar
els recursos als respectius expe-
dients.

* Amb ell de Batle, no s'ha con-
vocada cap Plenária amb els expe-
dients correctes.
— * Amb ell de Batle, els ciutadans
de Felanitx, davant l'abandó de les
funcions pròpies del càrrec, cursen
les seves denúncies davant el Go-
vern de la Comunitat Aubnoma,
perquè a l'Ajuntament de Felanitx
no es tramiten 'els expedients, igno-
ren els drets dels ciutadans i no
compleixen amb les seves funcions
de vetllar pel compliment de les
normes vigents de comportament
dels ciutadans.

* Amb ell de Batle, les Plenàries
s'han convertit en un espectacle
denigrant, on els drets elementals
de les persones són capolats amb
l'excusa de que ell comanda. Tant
és així que ara pretèn que les actes
diguin el que el seu grup voti que
han de dir. A més, heu de creure
que li podem demanar tot el que
volguem, si ens deixa parlar, pen)
mai contesta ni aclareix cap de les
qüestions que li plantejam.

* Amb ell de Batle, el desgavell
urbanístic segueix amb el seu con-
sentiment i coneixement.

* Amb ell de Batte, a l'Ajunta-
ment es practica la difamació per-
sonal com a únic i denigrant argu-
ment, per a defensar la seva nulla
capacitació de gestió.

Analitzem l'allucinant escrit (l'es-
crit no l'autor).

«Esta alcaldía no puede entrar
siquiera a estudiar lo que se le pro-
pone...». Molt bé, deu saber el
senyor batle que al Jutjat no li
valdran aquestes excuses per no
convocar la Plenaria Extraoruinária

demanada.
«Pero sí que tiene esa Presidencia

que contestar ahora, a los insultos
que se le ha hecho...». En cap mo-
ment vós hem insultat, el que si és
possible es que potser vós ha sabut
greu que expressassim la nostra
particular reacció a l'ofensiva acti-
tud demostrada vers nosaltres, amb
la manera de tractar-nos, és ben
possible, però d'insults no n'ha sor-
tit cap de boca nostra ni per escrit,
mai vós hem tractat de betzol, ni
babau, ni res per l'estil.

«Esta alcaldía no ha faltado nun-
ca, ni con sus palabras,1 ni con su
actitud, al respeto debido a los Con-
cejales...». Aim') vós sabeu que és
fals, sabeu que els arguments que
s'empren per dins Mimi tamenl són
paraules que no justifiquen els vos-
tres actes, són només culpes infun-
dades quan no sabeu tirar endavant
la vostra particularíssima «locomo-
tora». Són massa els testimonis que
ens diuen, «...a La Sala m'han dit
que vosaltres no voleu tal o qual
cosa...», «...a La Sala m'han dit que
vosaltres aturau les obres...», qual-
sevol persona mínimament raona-
dora no pot entendre mai que dos
Regidors puguin aturar les deci-
sions de 10 Regidors, sempre i quan
aquests sàpiguen què duen entre
mans. I l'actitud que teniu vers no-
saltres, les nostres opinions, a les
Plenàries, són clarament de falta de
respecte.

«Basta recordar la forma como se
presentaron (algunos de los Con ce-
jales firmantes) al acto de Constitu-
ción de esta Corporación...». Remil
recents carretades de senallons de
senalles de nius buits! Ara les revé,
bé es veu que aims) les va coure
perquè el Sr. Mora ja va comentar,
amb clara actitud despectiva aquest
fet a Felanitx Rádio fa una partida
de mesos, está clar que no saben
què és la ironia i a aixtl, no hi po-
dem fer res.

«La mayoría de los Concejales de
la Oposición o no asisten a las reu-
niones de las comisiones informa-
tivas o se abstienen sistemática-
mente, lo que quiere decir que se
desinteresan totalmente de los inte-
reses del pueblo». Això de que no assis
tim a les comissions informatives
és fals, hem faltat a algunes i a
totes les que heu convocat en hores
de feina, a les 11 o a les 9 del matí,
perquè vos vàrem demanar que no
les convochssiu a aquestes hores i
ho vàreu fer, les vostres raons ten-
drieu. Que ens abstenem a vegades,
és cert, ara aim) que afirmau que
aquest fet vol dir que ens desente-
nem totalment de les qüestions, és
una afirmació molt gratuita, quan
ens abstenem, vos ho hem explicat
altres vegades, vol dir, que són
assumptes arrossegats de la mala
gestió anterior i que no en volem
saber res, vol dir que el president
de la comissió no sap quê hi va a
Ia comissió, que les nostres sugge-
rències són totalment ignorades, o
que el rigor en que es duen les
comissions són més in-Copies d'un
casino que d'un Ajuntament que té
pretencions de seriós. El que si és
cert, i no ho volem oblidar, és que
l'actitud de la presidenta de la Co-
missió de Cultura, es digna de Hoar
i si totes les comissions demostras-
sin aquesta actitud, les coses no es

farien per caparrudesa, sinó per
diàleg i raons.

«Parece que su estrategia es mon-
tar un espectáculo en los Plenos...».
Creim que espectacle com el vostre
és impossible millorar-lo, el que si
hem d'afegir és que l'espectacle és
llastimós i ja hem hagut d'abando-
nar dues vegades La Plenária,perquè
no tenim la cuirassa tan reforçada,
com per resistir tots els actes de la
comèdia.

«Paralizar el progreso de Fela-
nitx...». Volem recordar-vos que
vós, heu participat vuit anys a
aquesta paralització i ara continuau,
amb la vostra actitud, a la conti-
nuació, d'aquesta paralització, pot-
ser si tenguèssiu un equip amb
capacitat demostrada no cereal-feu
donar culpes, de tot el que heu fet
i feis, no recordam més de dues o

(Passa a la pagina 7)




