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Se rehabilitarà el veil escorxador
Se cedeixen terrenys per a un Hoc de primers auxilis de la

Creu Roja
Sens dubte la questió més impor-

tant debatuda a la darrera plenaria
municipal —la de dia 7 de desem-
bre— fou l'aprovació dels criteris
que s'havien de remetre urgentment
a la Comissió Provincial d'Urbanis-
me, referents a la suspensió de pla-
nejament en part del terme munici-
pal.

La Comissió Municipal d'Urbanis-
me va elaborar una proposta que es
més o manco aquesta: Determinar
el limit del polígon 15 (Cala Brafi)
de la zona protegida per la suspen-
sió del Govern Balear, per tal de
deixar la resta en les mateixes con-
dicions d'abans —de l'any 1969?—.
El polígon 16 (dan-era Cala Marçal)
en les mateixes condicions d'urba-
nitzable que gaudia anteriorment.
El polígon 9 que qUedi com sell
urbà. I els polígons 24, 25 i 26 i part
del 27 (Tancat de Sa Torre) propo-
sa de que es puguin urbanitzar
594.000 m2, reservant el 70% de l'ex-
tensió total d'aquests terrenys per
zona verda.

DM-ea dels polígons esmentats
es reparteix de la forma següent:
Un 20% com a zona turística exten-
siva baixa, un 5% com a zona resi-
dencial extensiva, un 0,5% per ser-
veis, un 2% per zona escolar i un
2,5% per zona comercial i social.

El Batle, mentre s'iniciava el
debat d'aquest punt, féu un parèn-
tesi per mostrar a tot el personal
l'escriptura notarial de la cessió
dels 8.000 metres quadrats de
darrera la platja de S'Arenal que
eft distintes ocasions s'havien cedits
ja pels seus propietaris des del
temps del batle Mesquida i que en
realitat no s'havien cedits mai.

El debat fou llarg, i tant els Co-
loms com els Socialistes denuncia-
ren un tracte preferent de certs
propietaris i una clara descrimina-
ció d'uns altres. Els Coloms dema-
naren que l'assumpte quedas a so-
bre la taula perquè, a més a més,
consideraven que l'expedient no
era correcte i perquè no s'havien
emprat arguments urbanístics sinó
pressions i l'Ajuntament no havia
de ser una casa de mercat i d'es-
peculació urbanística.

Se passà a votació i amb la ma-
joria d'AP s'aprovà el punt.

S'aprovà també el projecte de
rehabilitació de l'antic escorxador,
una obra ja contractada i subven-
cionada pel CIM. Els Coloms i els
Socialistes s'abstengueren perquè
consideraven que el projecte no era
adequat, ja que no contemplava la
construcció de serveis complemen-

RAO, temps de reflexió
Les festes de Nadal, que estan a punt de començar, tenen un carac-

ter propi i entranyable que, malgrat l'ambient consumista que les acorn-
panya i que les desfigura, encara conserven dins l'anima collectiva d'una
part del poble una resta de les primitives essències espirituals que, al
cap i a la fi, les motiven i les justifiquen.

Nadal es la commemoració del naixement del Crist, i tot lo que se li
superposa, que resulta estrany a la idea base de la festa, no es més que un
afegitó que no concorda amb el sentit primigeni de la solemnitat cristiana.
Per molta gent, el misteri del Nadal cristià s'ha esfumat gairebé del tot i
no es més que una avinentesa (ben aprofitada certament) per fer bulla i
organitzar disbauxes que no tenen altra justificació que el desig d'exterio-
ritzar una eufòria provocada per firmes comercials perfectament organit-
zades i que inciten a dispendis quantiosos que van a parar a les caixes dels
qui han sabut muntar un negoci tan rendable.

Es urgent, doncs, que les comunitats cristianes de tot arreu procurin
restituir als temps nadalencs el significat original, un significat curull de
goig i amarat d'esperit de germanor que s'ha de manifestar en obres de
caritat envers els germans que, per dissort, no podran fer altra cosa que
menjaries miqües que - cauran de moltes taules què els comensals ni tan
sols pararan esment que a la porta hi ha una munió de llàtzers que no
tenen res més en aquest món que la predilecció de la paternitat de Déu
que vol i mana que els feels cristians posin remei a tantes mancances i
vessin balsam sobre les nafres de tants i tants de marginats i desvalguts
que el desordre de la nostra societat se grega en nombre esfereïdor.

Entre la comunitat cristiana felanitxera, els pobres, tant per Nadal
com en qualsevol altra época de l'any, han de ser una preocupació constant,
un tema de meditació ininterrompuda per anar adquirint, de cada vegada
més, consciència clara de la nostra responsabilitat de creients, exempta de
paternalismes humiliants i plena de sentit de la justicia. Ningú no es més
que un altre, i hem de pensar que el Crist que anit naixerà (pobrissó des-
conegut), com molt 136 recorda el cant de la Sibilla, sera el qui a la cloenda
de la història humana ens jutjarà d'acord amb la grandesa o la petitesa de
Ia misericòrdia que haura informat la nostra vida.

Esperem que els cristians de Felanitx, en les festes que anam a cele-
brar facem tot lo possible per augmentar en nosaltres el desig de com-
partir els béns espirituals i materials que Déu s'ha dignat concedir-nos, i
que en la joia de la unitat fraterna trobem la pau i la salvació. Altrament,
entristiriem l'infant Jesús i ens podríem aplicar els versos que Joan Salvat-
Papaseit escriví en el seu poema titulat «Nadal».

Demà posats a taula oblidarem els pobres
—i tan pobres com som—. Jesús ja sera. nat.
Ens mirarà un moment a l'hora de les postres
i després de mirar-nos arrencarà a plorar.

El plant del Crist acabat de néixer seria el signe evident de la nostra
falta de compromis en tot lo que comporta el nom de cristià. X. X.

Social, per l'Escola Municipal de
Mallorquí de Manacor i pel G.O.B.
(Grup Balear d'Ornitologia i Defen-
sa de la Naturalesa).

L'acte de concessió dels premis
se celebrà a un hotel d'Illetes, amb
l'assistència de més de tres-centes
persones, entre les quals hi havia
personalitats molt prestigioses de
l'àmbit cultural dels Països Cata-
lans. S'aprofita l'avinentesa per tri-
butar un hornenatge a N'Aina Moll,
amb motiu del seu retorn a les
illes després de restar vuit anys al
front de la Direcció General de Po-
lítica Lingüística de la Generalitat
de Catalunya.

Ens alegram de bon de veres
d'aquesta distinció de que ha estat
objecte el nostre company Josep
A. Grimait per part d'una institució
tan prestigiosa i des d'aquestes pla-
nes li donam la nostra més cordial
felicitació.

taris —11egiu excusats, vestidors,
etc.—.

Per últim i per unanimitat s'apro-
và cedir 2.000 m.2 de terreny al
Collet, a la Creu Roja, amb la fina-
litat d'ubicar-hi un Lloc de Primers
Auxilis que estaria regentat per 12
soldats i dotat amb dues ambulan-
cies.

Tant els Socialistes com els Co-
loms demanaren que la tramitació
fos ràpida, ja que s'ha de consignar
pressupost i s'ha de redactar enca-
ra l'avantprojecte.

L'anècdota fou a càrrec de Paco
Garcia i Miguel Adrover de Cas
Concos, tot just aprovades les actes
de les sessions anteriors. El primer
i arran d'una acusació de mentider
feta per M. Adrover, aporta sengles
cartes firmades per la directora de
l'escola de Cas Concos i pel presi-
dent de l'Associació de Pares, a les
quals avalaven l'interès demostrat
per P. Garcia vers el centre durant
el temps que fou delegat i adhuc
després de ser suspés del. càrrec.

(Retirat de l'edició anterior)

Josep A. Grimait, premi
«31 de Desembre» de
l'Obra Cultural Balear

Dijous de la setmana passada,
l'Obra Cultural Balear atorga per
segona vegada els premis <61 de
desembre», orientats al reconeixe-
ment de les tasques duites a terme,
tant per entitats com per particu-
lars, en favor de la nostra cultura.

I amb gran satisfacció hem de
constatar el fet de que un dels pre-
mis s'ha concedit un cop més a un
company i collaborador, En Josep
Antoni Grimait i Gomila —l'any
passat ho fou a Miguel Riera—.

És el premi «Bartomeu Oliver» i
s'ha donat a Josep A. Grimait per
Ia tasca de divulgació lingüística
realitzada a través del programa
«Lletra menuda» emes al llarg de
dos anys per la Televisió Balear.

En Josep A. Grimalt, que és pro-
fessor de Lingüística General i Criti-
ca Literaria a la Universitat Balear,
és un estudiós i gran coneixedor de
Ia parla popular i les seves orienta-
cions en aquest camp han gaudit
sempre d'una gran audiencia per la
manera senzilla i didàctica en que
ha sabut formular-les.

La resta dels premis foren per
l'Escola Universitaria de Treball

III Mostra de Pintura i
Escultura per a la Tercera
Edat a Ciutat

Fa uns dies fou inaugurada la III
Mostra de Pintura i Escultura orga-
nitzada pel Teatre Principal de
Ciutat, sota el patrocini del Consell
Insular de Mallorca, que està mun-
tada en la seva sala d'exposicions,
integrada per autors nertanyents a
Ia tercera edat, on hi són presents
els nostres paisans Francesc For-
teza Valls i Antoni Soler Font en
pintura, i Joan Mesquida Sufier i
Joan Binimelis Obrador en escultu-
ra, amb dues obres cadascun d'ells.

La mostra, segons està progra-
mat, romandrà oberta al públic fins
dia 9 de gener de l'any que ve.
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral: 	 1.500 ptes.
Semestral a fora: 1.650 ptes.
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SANTORAL

Diu. 25 Nadal del Senyor
Dill. 26 St. Esteve, mr.
Dim. 27 St. Joan, ap.
Dim. 28 Sts. Innocents
Dij. 29 St. Tomas Becket
Div. 30 St. Sabi
Dis. 31 Sts. Silvestre i Coloma

LLUNA
Quart minvant dia 31

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

Palma - Felanitx des de l'esta,
chi: 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.

Palma • Felanitx des de la ca-
feteria Alcalá: Dies feiners, a
les 12,30 i 19 h. Diumenges i
festius, a les 20,30 h.

Felanitx • Portocolom: Dies
feiners, a les 9, 14,15 i 17 h. Diu-
menges i festius, a les 9, 12,30 i
17 h.

Portocolom • Felanitx: Dies
feiners, a les 9,20, 14,45 i 17,30
h. Diumenges i festius, 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 i 13 h.

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

Cala d'Or - Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

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

Gayb.-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Cat. Ticoulat
Francesc
Gayà-Melis

TELRFONS D'INTERÈS
Ajuntament: Oficines i Policia
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funerària Felanitx

580448-581144
Ambulb.ncies

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Guàrdia Civil 	 580090
Bombers 	 581717

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

D. Çegoio Vicens Çucíu
(Me lolteeió en Felanitx, el día 15 de diciembre de 1988, a la edad de 91 aims,

• 'habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.

E. P. D.
Sus afligidos hijos Matías y Cosme; lujas políticas Ana Febrer u Francisca Picó; nietos Gregorio

y Simón, Gregorio y Cristóbal; biznieto Cosine: hermano Matías (Ermitaño Onofre); hermana pOlitica
María Oliver; sobrinos, primos y denuis familiares, al participar a sus ainistades tan triste pérdida,
ruegan le tengan presente en sus oraciones, por todo lo cual les quedaián sumaniente agradecidos.

Casa mortuoria: C. Jaime I, 82

QUINTO ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE LA EXCMA. SEÑORA

D.' Ongelita Masot Obizanda
acaecido en Madrid, el (lía 18 de diciembre de 1983

D.	 E. 	 P.

Su esposo Enrique Falcó, hijos y demás familiares, al recordar a sus amistades tan sensible
pérdida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones, por lo cual les quedaran vivamente agrade-
cidos.
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plena maduresa. O d'altres de mes
joves, com Toni Jaume o Tomas
1-lorrach.

Dit tot això, em sembla haver fo-
namentat l'afirmació que cal situar
l'obra de Nicolau Forteza en aquest
context. PerqtK?, la pintura de Nico-
lau Forteza es mou entre el color i
la llum i perquè Nicolau Forteza es
un artista plenament mediterrani
un digne continuador d'aquest im-
pressionisme i d'aquestes escoles_
paisatgístiques que responen a un
denominador corma.

A la pintura d'en Nicolau, l'art del
qual ha evolucionat en el transcurs
dels anys, l'observador pot apreciar-
hi fàcilment un decantament clar
cap a un dels dos elements essen-
cials a qu.s.?, alludiem, perquè, si bé el
color hi era el predominant a les
etapes anteriors, ara és el factor lu-
minic el que predomina a les seves
teles, on la línia ja resta relegada a
simple valor de discontinuïtat lúdi-

ca. Així doncs, l'obra en resulta cada
cop més càlida, més vibrant, i més
intensa.

Referint-se al color i a la hum dins
Ia pintura., Eugeni d'Ors li recorda-
va a León Daudet que «les condi-
cions de Faust en una Nit de Pasqua
es repeteixen dins la história univer-
sal de l'esperit: o eternitat o inten-
sitat». Crec que en Nicolau, sense re-
nunciar a l'eternitat —encara que
això, és clar, no depèn d'ell—, ha
optat clarament per la intensitat. Ha
pretès, amb la seva obra, de guanyar
els cors i amarar-ne els sentits, a la
manera del músic. Ha volgut cornu-
nicar a la seva obra una agitació
una vivacitat per damunt de la ma-
jestat del monument o la fredor de
l'ofici arquitectònic.

En Nicolau pinta a l'aire Inure,
com ho feia també la polonesa Mela
Mutermilch, és a dir, amb destrenats
cromàtics. Aixi veig I aprecil la pin-
tura d'en Nicolau, a qui la meva —ja
abans que jo mateix— familia ha
tingut sempre per un amic entranya-
ble i un excellent artista.

Gaspar Sabater

ANUNCIO

En el Boletín Oficial de la Comu-
nidad Autónoma de las Islas Balea-
res n.. 149 del día 13 .de diciembre
actual, apareció el anuncio de la
Aprobación Inicial del Proyecto
Delimitació del Suelo Urbano y la
consiguiente exposición pública. Por
lo que dicha documentación podrá
ser examinada, hasta el dia 15 de
enero de 1989, en las oficinas muni-
cipales y formular las alegaciones
que estimen pertinentes.

Felanitx, a 19 de diciembre 1988.
El Alealde

Cosme Oliver Monserrat

SE NECESITA CHICA de 16 a 18
arios, para trabajar meses de ve-
rano en tienda de regalos en Cala
d'Or.
Informes: Tel. 657467.

VENDRIA UN TAULELL-MOSTRA
DOR corbat, de caoba, amb vidres
i miralls l'90
Informació, C/. Mar, 24
Tel. 582165 - FELANITX.

AQUEST NADAL
UN BON REGAL
A «Ca Ses Marillesx

C. Mar, 24

L'Associació de Veinats j Propietaris
de Porto-Colom

Vos desitja unes bones festes de Nadal, amb pau i prospe-
ritat, i alegria per a 1989, tot confiant poder aconseguir per a la
nostra població els objectius prevists.

Molt anys a tots.



L'obra pictòrica de Nicolau Ferteza
Dissabte passat horabaixa, es va inaugurar l'exposició de pin-

tura d'En Nicolau Forteza, una mostra que esta integrada per una
cinquantena d'obres que ocupen les sales posteriors de la planta
baixa de la Casa de Cultura i la sala gran del primer pis. Es tracta,
doncs, d'una selecció molt complida i alhora ben representativa de
la tasca pictòrica del nostre paisà.

A l'acte inaugural, En Gaspar Sabater i Vives, a manera de pre-
sentació, llegí un text que es una aproximació precisa a l'obra de
N. Forteza, el qual ens plau de reproduir tot seguit:

Avui assistim amb satisfacció a la Picasso, com a autèntic deixeble de
inauguració d'una mostra de la pin- Rafael (recordem-ne l'obra «La Per-
tura de Nicolau Forteza, un artista la»), és l'inventor dels elements cro-
de trajectória ja llarga i obra exten- màtics i de la línia com element
sa i madura, i, a més, un felanitxer de discontinuïtat lúdica dins el caos
d'arrel (valor, aquest darrer, pens embriagat del color.
que no menys important que els an- El color és, doncs, l'element essen-

nable per la meva banda i una burla
sa que seria un atreviment imperdo-

teriors).
No pretenc de descobrir-vos —co-

 aqueixa pintura de profundes arrels
mediterrànies, en què es manifesta

cial de la pintura. Però, pel que fa a

en tata la seva intensitat l'escola im-a la vostra intelligència— quina és 
pressionista, la Ilium hi esdevé el se-la personalitat de Nicolau Forteza, gon factor a 

considerar: una llumni la consideració que mereix la seva 
que és una autèntica temptació perobra, sinó glossar-ne, en un tribut a 

l'artista, de la qual no li és pos-d'amistat deguda, algunes caracterís-
 sible de sostreure's, que l'embriagatiques de la pintura, àmpliament 

fins a extrems de follia i que, enconeguda i valorada, i sempre 
des conjunció amb el color, ha donatde la meva pobra condició d'afeccio-

 lloc a les obres més vibrants d'unanat a l'art.
generació inoblidable que neix ambD'entrada, voldria fer, per a cen-

 Jcaquim Mir i Santiago Rusiriol, per-trar-me en el tema, algunes conside-
 viu a través de l'obra d'artistes conracions generals: Rembrant, el 

gran Anglada, Cittadini, Bernareggi, Tar-mestre, pel qual sent admiració rassó, Fuster 
Valiente, Gelabert omitada un altre artista felanitxer, Jo-

 Puigdengolas, i arriba fins als nos-sep Bover, és el foc de les brases. tres dies amb homes 
com RamonEl Greco és el pintor de les palide- 

Nadal, Cela o Nicolau Forteza, ja enses verdoses. Velázquez és el gris.
Goya, les terres. Renoir, el tornasol. 	 (Passa a la página 2)

Bodas- Banquetes - Comuniones y
fiestas en generat

PARA RESERVAS, llamar a las Tels. 658033 y 575602
sal•••••••■••••1710

RESTAURANTE

Los Almendros
Carretera de Porto-Colom - Porto Cristo, Km. 4

Les desea feliz Navidad y
un venturoso Año Nuevo.

Servicio especial a La carta
nochebuena y nochevieja
Reserva de mesas: Tel. 573011
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Amb els anys que fa que entr en les vostres cases, ajudat de la lletra
impresa d'aquesta columna i de les pagines del setmanari, encara no vos
havia donat mai els molts d'anys amb motiu de les festes nadalenques.
Disculpau-me, som un despistat.

Una de les coses que em preocupen quan faig un escrit, és intentar no
molestar ningú amb les meves paraules, intentar que ningú no es pugui
sentir ofès o molest. Una altra qiiestió és que les reflexions o les opinions
que expressen aquestes lletres, puguin provocar la reacció o l'enuig d'al-
gú. Oui no vulgui pols que no vagi a l'era

En tot cas l'escrit d'avui n'estic segur que no pot molestar ningú:
vaig a parlar de Nadal. Sí, ja se que és un tòpic parlar de Nadal, quan
hem arribat o estam a punt d'arribar a la darrera setmana de l'any. Es un
tòpic parlar de les celebracions nadalenques que, per cert, cada vegada
s'allunyen més del seu sentit religiós i de la tradició, per passar a ser
unes festes socials i americanitzades. ts un tòpic parlar per Nadal del
torró, el xampany, l'indiot, els joguets, els Reis Magies, Papa Noel i l'ar-
bre. Ningú no sol enutjar-se, emperò, si aquests tòpics festius i alegres es
repeteixen any rera any, però n'hi ha que s'empipen quan senten parlar
—com cada any— de la necessitat de fer d'aquestes festes un reactiu que
ens recordi que, entre tanta opulência, hi ha gent en el Món, en el nostre
Món, que s'ho esta passant molt malament. ¿Hem de recordar ara que
una bona part de la Humanitat passa fam, pateix malaties que nosaltres
ja tenim superades, no disposa d'unes minimes condicions de qualitat de
vida i no té accés ni a l'educació ni a la cultura? No crec que calgui re-
cordar aquestes coses, tots les coneixem. No seria, per tant, Nadal un
bon moment per pensar en la gent més necessitada? 0 tal volta aquestes
paraules que tant es repeteixen com solidaritat, germanor, amor, estan
completament buides? Es que els molts d'anys i les felicitacions sols han
d'arribar a la gent que gaudeix d'un nivell de vida que li permet cobrir
les seves necessitats materials?

Mirau, per exemple, quin pressupost solem dedicar a les festes nada-
lenques: Nadal, Cap d'Any i Reis. En realitat necessitam tot el que pres-
supostam? No queda res, absolutament res, per als afamegats d'Etiòpia,
els malalts de tifus de l'Índia, o les victimes d'un terratrèmol a Amèrica
Central? És simplement una qüestió de solidaritat, res més. Observem el
preu de les coses: un litre de benzina, un paquet de tabac, l'entrada a una
discoteca, el cotilló de Cap d'Any, una camisa de moda, una ampolla de
xampany, una pastilla de torró, el cobert en un restaurant de cinc for-
quetes, ... Per què ens costa tant donar cent duros a una entitat benèfica
i no ens sap greu gastar-nos-els en una copa, que ni tan sols no tastarem,
en un pub de moda?

No es tracta d'amargar-nos la vida, sinõ simplement de donar un cop
de ma a aquells que viuen en unes condicions deplorables.

Tota pedra fa paret, diu un proverbi. El ni vell d'ajut que pot donar
cadascú depén d'ell i de ningú més. Hi ha un grapat d'entitats benèfiques
que poden encarrilar les nostres aportacions econòmiques en aquest Na-
dal que hauria de ser més solidari que els altres, a mesura que en el nos-
tre planeta els països rics cada dia són més rics i el pobres més pobres,
a mesura que els rics cada dia són més rics i els pobres més i més po-
bres. És una qüestió de solidaritat i de justícia.

Per un Nadal més solidari. Bon Nadal i molts d'anys a tots.

RAMON TURMEDA

Exposició de pintures de

NICOLAU FORTEZA
Del 17 de desembre al 9 de gener, a la

Casa Municipal de Cultura
HORES 	 VISITA: Dies feiners, de 18 a 2030 -h.
Ditunenges i festins: de les 11 a 13 i de les 17 a les 21.

TALLER MECANICO MOTOS
Ramón Caldentey

ABIERTO desde el pasado día 19 en
calle Campos, 52

FELANITX

T:.-- ':ats a 'a ;Tala

PriAtri š solais anys
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B. PIZA - B. VAQUER — ECONOMISTES

C/. Sol, 17, 2.a 	 Tel. 582998 	 07200 FELANITX

ASSESSORAMENT FISCAL I COMPTABLE A PERSONES
FISIQUES I SOCIETATS

TRACTAMENT INFORKA,TIC DE LA COMPTABILITAT
ANALISI ECONOMICA I FINANCERA

Restaurante MALLORCA
Paseo Ramon Llull, 21 	 —	 FELANITX 	 —	 Tel. 581631

Les desea unas felices fiestas y un próspero
Alio Nuevo

NOCHEVIEJA
MENU

Buffet frio
Filete Stroganof
Ensalada de frutas

Cotillón, Champan
Turrones

Uvas de la suerte
3.500 Ptas.

FIN DE FIESTA CON BAILE
Para reservas: Tel. 581631

MENU DIA DE NAVIDAD

Ensalada Niza
Ragú de Rape
Tarta al Whisky
Vino y café

1.250 Ptas.

Peluquería PILI
C. Corb Mari, 11 —Cala Marçal

felicita a sus clientes y pdblico
en general en esta navidad

Horario:
Martes y viernes de 3'30
a 7 tarde

Sábados de 9'30 a 12'30 mañana
y de 3'30 a 7 tarde.

4
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L'atur general del 14 de desembre
La diada de vaga o atur general

convocada per les centrals sindicals
U.G.T. i CC. 00. pel passat dia 14
de desembre, no rebé una resposta
gaire notòria dins Felanitx i més
aviat se notaren les repercussions
de la seva incidencia a la capital
que no les pròpies de la nostra
població.

El transport fou tal volta el sec-
tor més afectat. El comerç optà
majoritàriament per obrir i el que
tancà ho féu més per temor que
per convicció.

La veritat Os que si —com deia
la radio— hi havia piquets d'infor-
mació (?), aquests passaren gairebé
desapercebuts. Així mateix sembla
que des de les centrals sindicals
s'advertí telefònicament a alguns
tatters grans de la conveniencia de
tancar. Moltes indústries però tre-
ballaren a porta tancada.

L'exposició de dibulxos per
«Sa Rua 89»

Es troba oberta en el local del
«Gurugú», la mostra de dibuixos
escolars presentats al concurs con-
vocat per tal d'escollir el que servi-
ra de motiu per confeccionar el
cartell anunciador de «Sa Rua 89..

Cent vuitanta són els dibuixos
presentats, realitzats per altres
tants alumnes dels collegis «Joan
Capó», «Sant Alfons» i «Reina So-
fia» de S'Horta.

El jurat concedí el premi al que
presenta Pere Oliver del collegi
«Joan Capó».

La mostra pot ser visitada fins
demà horabaixa i estarà oberta avui
de 18 a 20 hores i demà de les 11
a les 13, i de les 18 a les 20 hores.

Els organitzadors volen agrair
des d'aquestes planes la bona aco-
llida dispensada a la convocatõria
pels collegis participants.

11.1uminació nadalenca
Aquesta setmana han estrenat

illuminació nadalenca els carrers
Major i Miguel Bordoy —aquest
darrer ja en tengué anys enrera—,
instal.lant els típics menitils guarnits
amb bombetes de colors.

L'ornamentació ha estat finança-
da pel comerciants amb una ajuda
de l'Ajuntament, que es fa també

càrrec del consum electric.
Així doncs, des del carrer 31 de

Marc, la plaça de Santa Margali-
da, el carrer Major, Miguel Bordoy
i la plaça de S'Arraval, presenten
aquests dies un aspecte molt am-
bientat amb les festes d'aquest
cicle.

Exposició a «Call Vermeil»
Dissabte passat queda inaugurada

al taller de eel-Arnica Call Vermell,
una mostra que recull quatre face-
tes artistiques.

Sota l'indicatiu de «Collectiva
Nadal 880 es mostren un grapat
d'estores realitzades amb telers ma-
nuals per Lola Planes, una colleccio
de ceràmica de Maria Ramis, diver-
ses escultures en pedra de Miguel
Ferrer i Monserrat i una coHecció
de teles estampades a ma per Mi-
riam i Monse.

La mostra es molt interessant i
pot ser visitada fins dia 31.

Els mallorquins en el programa
«El precio justo» de TVE

Dilluns passat es va emetre el
programa «El precio justo», gravat
fa unes tres setmanes als estudis
de RTV de Madrid, en el que inter-
vengueren concursants mallorquins.

Maria Repiso, de Portocolom fou
una de les elegides per prendre part
a una de les fases del programa,
pero la sort —que com sabeu es
l'element més decessiu a l'hora
d'obtenir els premis— no estigué
de la seva part.

Escenes bibliques nadalenques
Avui dissabte, de 6 a 8 del cap-

vespre, dos grups de nins de la
parròquia de Sant Miguel, tendran
cura de l'escenificació de dos pasa! -
ges bíblics del cicle de Nadal.

A la portassa de Ca'n Llevadora
del carrer 31 de Marc, es podrà
contemplar l'Anunciació de Maria
i a l'antic local de l'Acció Cat)lica
del carrer dels Horts, el Naixement
de Jesús.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
La xocolatada prevista per avui

després de Matines, començarà a
les 11 de la nit.

Divendres dia 30, a les 5 del cap-
vespre, tindrà lloc a una festa de
despedida de l'any.

vida social
DE VIATGE

Per tal de passar uns dies al cos-
tat dels seus pares, va sortir cap a
Santo Domingo Na M" Francisca
Barceló Barceló.

NECROLÓGICA
Dijous de la setmana passada,

descansa en a pau de Déu a Fela-
nitx, a 91 anys i després de veure's
confortat amb els sagraments, don
Gregori Vicens Garcia. A.c.s.

Enviam el nostre més sentit con-
dol a la seva família i d'una manera
especial als seus fills D. Maties i
D. Cosme i filles polítiques D.. Anna
Febrer i D.a Francisca Picó.

Secció Religiosa
viciii,Es DE NADAL

PARROQUIA DE SANT MIQUEL
La Vigília de Nadal començarà a

les 10 del vespre amb l'ordre se-
gilent: Lectures, anunci de l'Àngel,
sermó de la Kalenda, cant de la Si-

cant de nadales i adoració dels
pastors, ofrenes i continuació de
l'Eucaristia.

Després de la Vigília la parròquia
oferirà una xocolatada als locals de
Ia Rectoria.

ESGLÉSIA DE ST. ALFONS
S'iniciarà a les 10,30 de la nit i

presidirà la concelebració el P. An-
toni Oliver, qui explicara el tema
«Un Minyó ens ha nat: Del bessó
dels temps en surt un segle nou»
OHO del Curs Stvdia).

L'ordre de la vetllada sera el se-
gLient: Sermó de la Kalcnda pel nin
Miguel Oliver Martinez, cant de la
SibiHa per la nina Maria de la Pau
Fuentes Martinez. Entrada i ofrenes
ciels pastors.

La Capella Teatina interpretara
els cans itúrgics de l'Eucaristia, al-
ternant-los amb les nadales se-
güents: «El dimoni escuat», «En la
más fría noche», «Glòria», «Vou-
veri-vou», «Un arco iris», «Adeste
fideles» i «Si tras las almas vienes».

Actuaran amb els violins, acorn-
panyats a l'orgue, , el, Sr. Basaan
Shuhaibar i els seus fills Albert i
Maria Eugenia. El Cor juvenil de
Sant Alfons cantarà la nadala «El
Noi de la Mare».

Els Pares Teatins i les Religioses
Teatines conviden tots els fidels a
aquesta celebració i des del portal
de Betlem desitgen a tots els fela-
nitxers unes bones festes i feliç any
nou.

ESGLÉSIA DE ST. AGUST1
La Vigília de Nadal començarà a

les 9,30 del vespre. Hi haurà cant
de la Sibilia.

informació local
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La GRAN ENCICLOPEDIA DE MALLORCA

és una obra monumental elaborada per un prestigiós
equip d' especialistes en cada una de les àrees
temàtiques.

La Història, la Ciència, l' Economia, la Política, l' Art i
Ia Cultura de Mallorca tractades amb rigor i amenitat
perquè vostè tengui a ca seva un autèntic tresor.

com :sempre... el dominical Brisas

CONSELL INSULAR
DE, MALLORCA BANCA MARCH
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,,feticitdia sus ctientes y púbtico
en general en estas FIESTEIS

DC flOVIDOD.
Lotes de empresa por encargo.

Extenso surtido en TURRONES, XAMPANY
V MARISCOS

Sección de carnicería
Gran selección de fiambres caseros,
lechona, corderos, pavos...

FELANITX

RESPOSTA OBERTA
AL SR. BATLE

Sr. Batle:
A la sessió plenaria de dia 7 d'a-

quest mes es va debatre el planeja-
ment urbanístic del Tancat de Sa
Torre o de Sa Punta 2.a Fase. Da-
vant la sorpresa general, vàreu expo-
sar tota una sèrie de pactes amb els
urbanitzadors. Aquests pactes foren
criticats per l'oposició, que arriba a
manifestar-se en contra de la urba-
nització d'aquesta zona i us recorda
que, contra la possibilitat de tal ur-
banització, es presentaren en el dar-

rer període d'informació pública del
PGOU 834 allegacions.

Aquí volíem arribar: tot seguit
desqualificareu totes les allegacions
dient: «Hi havia allegacions de Por-
reres perquê jo en vaig veure d'ex-
alumnes meus i els vaig interrogar
sobre el tema...». L'oposició no va
poder estar sense interrompe la dis-
quisició, tot afirmant la improcedên-
cia del vostre comportament. Tots
vàreu xerrar a la vegada, però es va
sentir com insistíeu en les «acusa-
cions» dient que fins i tot hi havia
allegacions de menors d'edat.

Es obvi que no tots els que alle-
garen eren membres del GOB, per)
sí que fou el GOB que dugué a ter-
me la campanya i per això i per les
nostres pròpies allegacions volem
respondre el que segueix:

— Estam contents perquè a la fi
hem rebut contesta a les allegacions,
ja que no tenim constancia que tan

sols fossin discutides. Ara, gracies a
les circumstancies del transcurs de
Ia plenaria, hem rebut una resposta
pública per part vostra i pública-
ment la rebatem.

— L'acusació de que hi havia alle-
gacions de Porreres Os esperplmtica:
com a Batle, hauríeu de saber que,
en matèria d'urbanisme, existeix
l'anomenada acció pública, es a dir,
com que es tracta d'una matèria
d'inters general, tothom pot presen-
tar recursos, denúncies j, òbviament,
allegacions, que són simples sugge-
riments.

— Quasi el mateix podem dir de
l'acusació que n'hi havia de menors
d'edat: els menors tenen capacitat
d'obrar davant l'Administració (arti-
cle 22 de la Llei de Procediment
Administratiu) i, si com vós vàreu
dir, eren alumnes de l'Institut, ja no
eren infants. Per altra part, si foren
alumnes vostres i els considerau in-
capaços de fer una allegació, potser
podríem posar en dubte els vostres
mêtodes pedagògics.

Aquesta fou la manera com des-
qualificareu les 834 allegacions, fent
aquests judicis improcedents sobre
una ínfima part del total. Aquesta
manera de fer les coses es impre-
sentable i fa que ens demanem:

— ¿Als urbanitzadors, els exigiu
que sien majors d'edat? ¿I que sien
felanitxers?

— ¿Quants d'habitants voleu que
tengui Portocolom en un futur prò-
xim? ¿50.000, 100.000, 500.000 ... ó
3.000.000?

— ¿Heu sentit a dir que el pro-
grés de Mallorca ha d'anar, necessà-
riament, lligat amb la conservació

del paisatge i del medi natural?
Molt atentament,

GOB - Felanitx
NOTA.—Volem agrair als grups

Coloms a la Sala i PSOE la seva ac-
tuació, quant a aquest tema, a la
Plenaria. I, de manera especial, que
recordassin l'existència de les 834
allegacions.

(Beliral de l'edició ant ('rior)

DE PORCS I DE SENYOR
N'HAN DE VENIR DE CASTA

Contestant al senyor Pere.
Procurarem fer-nos entenents. El

vostre escrit ens aconsella fer-ho,
Os evident que teniu problemes i
manca de capacitat intellectual per
comprendre els nostres escrits.

1.—Sembla que si llegiu les coses
dues vegades, la vostra memòria
enregistre que són dues coses dife-
rents. Deis que «en varies» ocasions
hem fet allusions a les suposades,
i evidents, incorreccions gramati-
cals «en els escrits» d'AP. Senyor
Pere, UNA vegada varem fer refe-
rência a UN escrit d'AP. No recor-
dam que AP hagi fet més d'UN
escrit en català i només UNA vega-
da ho varem comentar.

2.—Demanau, «amb quina força
moral podem retreure defectes gra-
maticals a algú». No retreim defec-
tes gramaticals a algú, retreim els
indiscutibles enganys immorals del
grup d'AP, que intenta mostrar-nos
que se'n ha temut que aquí hi ha
una llengua que no es l'espanyola,
però encara no té clar quina es

(Passa a la pagina 9)

Cafeteria Restaurante «ES LLEVANT»
Vía Argentina, 15 - Tel. 582361

Comunica al público que los días 25 y 26
de diciembre permanecerá cerrado, por
descanso del personal.

Les deseamos felices fiestas y
próspero Mc) Nuevo

Para esta NAVIDAD...
un equipo de ALTA FIDELIDAD

Extenso surtido y grandes facilidades de pago.

Comercial MASCARO
C. Zavellá, 7 - Tel. 580621 - FELANITX



Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente las 24 horas

C. Sa Llana, 15- Tel. 580448 y la. Volta, 167 - Te1.581144 FELANITX

Brisas
¡La hamburgueseria de Porto-Colom!

Les desea felices fiestas
Pollos al ast - Platos combinados

Comidas para llevar
Plaza Ca's Corso

Carnicería MARI CARMEN
Mercado Municipal 	 C. Asunción, 21

Felanitx 	 Porto-Colom

Vos desitjam BON NADAL i
FELIQ ANY NOU

Fiambres nadalencs i un gran assortit de tota
casta de earn: porcella, endiot, xot, etc.

Facin les seves reserves amb antelació.

A Porto-Colom: De dia 20 al 24

tendrem obert tot el dia

FELANITX

nalala de Sant Affons
Entre nosabres, com sabeu, nada-

la té dues accepcions. Així anome-
nem la targeta dc felicitació i -Lambe
aquelles cançons tan tradicionals.
Ambdues gairebé sempre son mani-
festació d'una tendresa i transpa-
rencia plenes de poesia on tot hi té
cabuda, des dels peixos dansaires
fins al sarró plè de llaminadures del
pastor, es com un giravolt de l'ani-
ma joiosa.

No es pas gens estrany que aquell
bon capella felanitxer que fou Mos-
sèn Miguel Sureda sentís deliri per
Sant Alfons i que l'encomanés als
seus ligorins, doncs l'advocat i des-
prés sacerdot i fundador i àdhuc
bisbe —gran teòleg de la moral i
l'espiritualitat cristiana del «segle
de les llums»—, tenía també una
gran sensibilitat que va vessar en el
dibuix, la pintura i, sobre tot, la
música. Fou ni més ni menys que
Verdi qui digué: «Sense la seva
nadala, el Nadal no fóra Nadal»; es
referia, naturalment, a la nadala
més popular d'Italia: «Tu scendi
dalle stelle», de la que Sant Alfons
n'escrigué lletra i música, però ara
no vull parlar d'aquesta nadala.

Com tampoc no ho es pas gens
d'estrany que aquells ligorins més
endavant es tornessin teatins. Si el
Liguori era napolità, Sant Gaieta
deixà les seves despulles a Nàpols

les seves cendres s'han mesclat
amb aquella terra napolitana, que
s'ha tornat la seva. Sant Gaietà, que
no en componia ni n'escrivia de na-
dales, tenia el cor «ennadalat» i
tota la seva vida fou una nadala
vivent, d'aquella nit nadalenca de
l'any 1517 ença. Ell volia endinsar-
se en la contemplació del misteri
de l'Encarnació i, en el climax més

alt de la seva oració, es va veure
envoltat pel mateix misteri i les
pròpies mans es tornaren pessebre
escalfat de fe i els seus ulls estels
encesos d'amor, mentre la Verge
Mare, en qui s'havia aixoplugat l'es-
perança del seu cor, l'in donava el
Nadó. Ell mateix, corprès i humil,
amb paraules d'emoció, ho explica,
va en una carta a Sor Laura Migna,
ni, una monja amb qui mantenia
una correspondencia de caracter
espiritual. Com molts d'altres, el
gran pintor mailorquí. Guillem Mes-
quida, sensibilitzat per la Contra-
reforma, va copsar aquell extasi
plàsticament. I tota la iconografia
devocional del nostre sant porta el
segell nadalenc, Sant Gaieta gairebé
sempre es representa sostenint l'In-
fant Jesus.

L'anima de Sant Alfons sintonit-
zava amb la de Sant Gaieta i sens
dubte, en el segle XVIII, ell s'abeu-
rà en la devoció del pessebre que el
sant de Thiene havia difès a Nàpols
en el XVI, quan a la missa del gall
feia venir pastors i gaiters amb
ovelles de veritat per a fer més viva
la celebració.

Per aim') la família teatina sent la
tebior del clima de Nadal. La famí-
lia teatina del «carrer de l'Hospici»
i la família teatina del «carrer d'es
Juavert». Fou un altre Mossèn Mi-
guel Sureda que amb Sor Maria de
Ia Providencia va fundar la congre-
gació de les filles de Ntra. Sra. de
la Providencia. I justament amb
aquesta advocació els teatins de
Sicilia veneraven la Mare de Déu.
Hi ha un teixit de providencies que
van projectant un esdevenir pl è de
sorpreses en la comunitat cristiana
de Felanitx, on el sant de la Provi-

dencia feu brostar nous plançons
per a rejovenir la seva estirp i
refrescar-ne el seu carisme apostò-
lic.

La fundadora de les teatines, la
Venerable Ursula Benincasa, també
tenia el cor ferit per l'Infant de
Betlem. Una vegada visitava el con-
vent d'aquelles monges el comte de
Lemos Francesc de Castro, pare del
virrei de Nàpols. Era Nadal i Sor
Ursula estava cantant una nadala:
«Quest° nobile Bambino, ch'è nato
di Maria». La Benincasa no va pa-
rar fins que el noble i un religiós
que l'acompanyava cantaren amb
ella i les seves monges la nadala:
«Puig també per vostès va néixer
aquest Senyor». Era la fesomia de
la família teatina que es feia palesa
en aquell gest.

Un any, entre el 1954 i el 1956, el
pare superior es trobava impossibi-
litat i em va tocar dir la missa del
gall a Sant Alfons i, després de
l'evangeli, se'm va acudir de dir:
Jo solament sóc una nadala parlant
que us transmet els sentiments de
la nostra comunitat en aquesta nit
entranyable. I això voldria, sem-
blantment, avui amb paraules escri-
tes, dibuixar-vos una nadala.

La meva nadala teatina d'enguany
té un altar on l'Infant neix escon-

dit misteriosament en la senzillesa
del P a —Betlern vol dir Casa del
Pa—, mentre la litúrgia esquinça el
vel del misteri que ens separa de
la Benaurança, com les glòries de
cart ró dels betlems mailorquins
pròdigs d'àngels i núvols. En mig
dels angels músics dos homes que
ompliren d'armonies el temple tea-
tí de Felanitx: el P. Miguel dels
Sants Capó —l'inspirat compositor
que transparentava la seva interio-
ritat emocionadament— i el P. Gui-
llem Saletes l'impecable interpret a
l'orgue i batuta segura de la Cape-
lla Teatina que la dugué fins al
Palau de la Música Catalana—,
ambdós, simples i francs, sembra-
dors d'amics innombrables.

Una vegada Ines aquell conjunt
musical enguany dignificarà i  enal-
tirà el Nadal felanitxer, conduïda
ara per una religiosa teatina de
gran vàlua, altre temps cantaire de
la mateixa coral. Es la nissaga de
la família teatina que a Felanitx es
revifa i s'eixampla amb parents,
amics i collaboradors.

Es -Lambe la kenosis, la baixada
de Déu, que giravolta l'anima per-
que guaiti el besllum del seu miste-
ri d'amor.

Jordi Cassà Vallès, C. R.

Perruqueries
Agrupades de Felanitx
En mig d'aquestes festes nadalenques vos

desitjam un venturós Any Nou 1989

VOS HO DESITGEN:

Perruqueria Kiska
Sebastián y Encarna
Catalina Sureda

Agustina
Rubios peluqueros
Catler

Coloma
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El prilecte de Joan Rien], filexanare González i
Cades Morala, payador dei Concurs d'idees

Urbanistiques de Porto-Colom
A mitjan mes d'octubre es va fa-

llar el Concurs d'Idees Urbanisti-
ques de Portocolom, convocat per
l'Associació de Veïns i Propietaris
per tal de recollir suggerencies que
servesquin de base per a un creixe-
ment urbanístic armbnic del Port i
Ia protecció d'aquelles zones que ho
mereixin.

El Jurat fou integrat pels se-
güents senyors: En representació de
l'Ajuntament de Felanitx, el Batle
Cosme Oliver en qualitat de presi-
dent i l'arquitecte Josep LI. Mostei-
ro Sans. En representació de l'As-
sociació de VeMs i Propietaris, l'ar-
quitecte Bartomeu Nicolau i En Ga-
briel Bennasar. En representació del
Grup de Ports, l'enginyer Joan Serra.
En representació del Collegi d'Arqui-
tectes Jaume Carbonero, i en repre-

sentació dels concursants l'arquitec-
te Pere Rebassa. El president de l'As-
sociació Lluís Julia, actua de secre-
tari sense vot.

El veredicte emes fou el següent.
lr. premi, al projecte «Es Faraió»

de Joan Riera, Alexandre González i
Caries Moranta.

2n. premi, al projecte «Xaloc»
d'Antonio Llamas Marquez.

3r. premi, al projecte «Cova Fora-
dada» de Pere Verd i Jaume Jaume.

Així rr_ateix, per unanimitat s'acor-
dà de recomanar a l'Ajuntament que
en l'àmbit de les Normes Subsidià-
ries es contempli la redacció d'un
pla especial de protecció i reforma
interior del Port, enfocat, entre d'al-
tres, cap als següents objectius:

1.—Respectar el perfil del barri de
Sa Capella. El creixement d'aquest,

en relació a la resta del port, ha de
ser molt meditat.

2.—Les obres portuàries han d'a-
nar en el sentit de recuperació terri-
torial i arquitectònica del perfil ma-
rítim sense ocupar nova línia de ri-
bera.

3.—La vorera urbana litoral s'ha
de tractar corn itinerari respecte de
les preexistències, recuperant com
espais naturals i públics en tota la
seva extensió totes les zones possi-
bles.

4.—Sa Punta, S'Algar i Cala Mar-
çal han de tenir un maxim de la
seva extensió qualificat com espai
Mure públic, respectant en qualse-
vol cas les actuals zones de vegeta-
ció, tant en superficie com en perfil.

5.—Pla integral de sanejament i
gestió decidida en les actuacions en
maOria hídrica per tal d'evitar els
abocaments incontrolats.

I 6.—Previssió d'equipaments pú-
blics proporcionats a la població re-
sident.

Cht PEpiiii156 Nfiniix
Al acercarse estas fechas tan en-

trañables de Navidad y Fin de Afio,
no queremos dejar pasar la oportu-
nidad para saludar a nuestros so-
cios, simpatizantes y a toda la Ciu-
dad de Felanitx en general, deseán-
doles, disfruten de estas fiestas con
salud, paz y alegría y que este 1989
próximo a comenzar les resulte ven-
turoso en todos los sentidos.

Por otra parte, sirva esta nota para
agradecer públicamente su colabora-
ción a todos aquellos particulares y
casas comerciales que han cuidado
de la distribución y venta de parti-
cipaciones de la Lotería de Navidad
que este Club ha expedido. Asimis-
mo a todos aquellos compradores de
estas participaciones, queremos de-
searles suerte, y agradecerles tam-
bien su ayuda.

Gracias y Felices Fiestas.
Fl Presidente y Junta Directiva

Video Club RICART
C/. Major, 45 - Tel. 581658 - FELANITX.

PARA UN MEJOR SERVICIO

PROXIMA AMPLIACION
Disponemos a partir de ahora de todas las

novedades en video

Si tiene video visítenos
Sábados tarde abierto

Lunes abierto todo el día

PINTURAS

Adrover-Antich, C.B.
-Pinturas interior y exterior.

-Lacados y tratamientos de
muebles y maderas_en general.

-Colocación de moquetas, pavimen-
tos y papeles pintados.

Talle: C. San Agustín, 19—Tel. 562302
Part : C. S'Abeurador, 28—Tel. 582374

10. J. Estelrich, 18 -Tel. 580645

Fontanería A fl T IGUESIS■la•

ANTONIO ARTIGUES FLORIT

- Accesorios baño

- Riegos y piscinas

- Energía solar

- Saneamiento

- Instalaciones butano

- Calefacción

Nuevo domicilio: C. S'Escórpera, 186 - Ca's Corso
PORTO-COLOM

EN FELANITX: Teléfono 581542



ARTS RAVAL

PINTURA - CERAMICA - ESCULTURA
Horari: De dimecres a divendres, tardes de 5,30 a 8,30

Dissabtes i diumenges, de 10 a 13

ARTS RAVAL VOS DESITJA BONES FESTES DE NADAL
C de la Mar, 3 	 FELANITX

[cine princi
Viernes 23, 9 noche, domingo 25 y lunes 26 desde las 3

La pelicula más taquillera del ario 88. Actualmente 6 meses en carte-
lera en varios cines de Palma.

FELANITX

Llibres

Bartomeu)Dannassar: «Pansar y
vivir nioralmaaie. La actitud
samaritana del Pueblo de Dios»

Acaba d'aparèixer un nou llibre de
Mn. Bartomeu Bennassar i Vicens.
L'ha editat «Sal Terrae» i el títol es
«Pensar y vivir moralmente. La acti-
tud samaritana del Pueblo de Dios».

En aquest llibre, Bartomeu Ben-
nassar descriu el procés típic del
discurs teológico-moral. I en els
apartats corresponents es va desfent
al ritme ternari específic del dina-
misme discursiu de la teologia mo-
ral: veure la realitat; redimensionar-
la dins l'horitzó significatiu de Jesús

,de Nazaret; celebrar anticipadament
la veritat plena de la realitat, amb
Ia intenció praxica d'anar-la bastint
en la precarietat de la història hu-
mana.

Però el llibre no es limita només
a això, car el lector hi trobarà unes
orientacions que ampliaran força les
perspectives del discurs teológico-
moral en uns trets indubtablement
suggestius, com es ara l'opció per la
presencia del seglar en la reflexió
teológica; l'èmfasi aplicat a la di-
mensió comunitaria i celebrativa del
discurs teològic; i l'obertura de la
metodologia clàssica a les possibili-
tats inèdites del genere narratiu.

Marciano Vidal, que prologa el Ili-
bre, clou la seva breu anàlisi amb el
següent paràgraf: «He aquí un libro
que rescata del academicismo un te-
ma profundo, pero al mismo tiempo
necesario para un planteamiento
más crítico y para una vivencia más
coherente de la fe cristiana. Con
optimismo y con sensibilidad nueva,
Bennassar nos ofrece una reflexión
que da qué pensar sobre la función
teológica propia de cada uno de los
creyentes».

Publicació del doctor Sebastià
Manresa

El metge traumatòleg felanitxer,
el nostre bon amic i paisà, Dr. Se-
bastià Manresa Tejedor, «es metge
Timpano», tal com també li deien
al seu recordat pare, el doctor Mi-
guel Manresa Andreu, acaba de
publicar un important treball sobre
la seva especialitat quirúrgica i
assistencial, fruit ja d'anys de pro-
fessió i experiência als seus 42 anys.

El llibre, al qual aporta la seva
investigació sobre «Fractures ober-
tes», fou presentat recentment en
un acte multitudinari per profes-
sionals de la medicina hospitalaria
a Madrid.

El Doctor Manresa, després de
llicenciar-se i doctorar-se a Barce-
lona i exercir diferents anys a im-
portants hospitals catalans, entra a
la Seguretat Social i es trasllada de
bell nou a Mallorca, exercint a Son
Dureta —entre d'altres centres— i
també a Felanitx, amb una recone-
guda dedicació als malalts de la
nostra ciutat i durant els últims
dos anys ha estat convidat a exer-
cir i explicar els seus avanços a
congressos i hospitals de Suïsa, Ar-
gentina i Anglaterra.

Aquest llibre que referim, presen-
tat i prologat pel prestigiós doctor
Palacios Carvajal, ha gaudit ja d'un
reconeixement considerable als am-
bients de la traumatologia i medi-
cina en general.

La nostra felicitació i agraïment
a la dedicació del bon amic el met-
ge Manresa.

R.

Llar de la Tercera Edat
La junta de Govern desitja a

tots els socis unes bones festes i
feliç any nou.

cartes al

(Ve de la pagina (3)

aquesta i tot haver aprovat un Re-
glament de Normalització a l'Ajun-
tament, fa tot el que pot per aturar
qualsevol intent de normalització,
arribant a l'absurd, i a la flagrant
poca vergonya, que tradueix
a la llengua de l'aimperio» el que
presentam escrit amb la nostra.
Aquesta es la força moral que
tenim, no ens deixam enganar amb
disfresses hipòcrites.

3.—Deis que el comunicat que
feis referència es confús. L'hem
rellegit i teniu raó, volem dir
massa coses i a vegades les mes-
clam, però hem de suposar que no
tots els nostres escrits mereixen el
qualificatiu de ser «un plom en
brut». Si trobau això, i el to i moti-
vació de l'escrit ho fa sospitar, us
hem de dir que nosaltres no tenim
pretencions, no creim que els nos-
tres escrits siguin models de correc-

ció sintactiva, ni els volem presen-
tar a cap premi literari. Hem de
suposar que, tot i no esser Premis
Nobels de literatura i no aconseguir
Ia perfecció que demanen els eilnons
formals, ens deixareu man i festar la
nostra opinió i explicar el que fan els
d'AP a l'Ajuntament amb la nostra
llengua. No som Doctors en Filolo-
gia i creim que estar mancats d'a-
questa titulació, no ens invalida per
escriure.

4.—E1 vostre consell d'aconseguir
un assessor lingiiístic el rebem
assumim amb alegria. Veient que
vós sou un gran lingüista, us dema-
nam que accepteu esser els nostre
assessor lingüístic, per?) haul -fern de
saber qui hi ha darrera aquest anò-
nim saghant de «Pere». Tots hi sor-
tiríem guanyant i faríeu alguna cosa
de profit en comptes d'ajudar a
desaparéixer la nostra llengua, per-
què esta clar que els enemics més
grossos que tenim els negrets d'a-
questa terra, són els mateixos ne-
grets, uns per ignorancia de la
pròpia identitat i uns altres immo-
bilistes i conservadors que, si po-
guèssiu, ens farieu parlar Ilatí.

M.O., de la redacció de
COLOMS A LA SALA

Club d'Esplai "ALBADA"
Els allots i monitors del Club d'Esplai «Albada», al temps que

vos desitgen un bon Nadal, volen posar a la vostra consideració
el seglient

DECÁLOGO DE LA AMISTAD

Amarás al amigo igual que te amas a ti mismo.
2.0 Tendrás siempre presente que la síntesis de la amistad

consite en: darse, entregase y sacrificarse.
3 0 Sera siempre tu apellido «amigo de todos», sin distinción

de raza, color, clase social, religión o ideas; amigo universal que
construye amistad.

4 0 Con tu amistad juvenil lucharás por conseguir la gran
fraternidad universal,

5.° Una siempre limpia amistad deberá ser el cauce de tu
propia realización y de la de los demás.

6.0 Con tu amistad abrirás un perenne diálogo con cuantas
personas encuentres en tu vida, sembrando la verdad, la justicia,
Ia paz y el amor en el mundo.

7.° Nunca cederás en el empeño de hacer florecer la amis-
tad, sabiendo que ésta exige constancia y un largo entrenamiento
hasta lograr la armonía.

8.° Serás fiel y discreto por encima de todo ante la intimi-
dad del amigo, y te abrirás a él en generosa confianza.

9.° Aceptarás y comprenderás al amigo tal cual es, para tra-
tar de mejorarlo en el bien.

10.0 Tu programa sera las virtudes bíblicas del que ama en
serio: el verdadero amigo no es envidioso, no se hincha, no es
interesado, no es descortés, no piensa mal, es paciente, no se
alegra de la injusticia. Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo es-
pera. Todo lo soporta.

Dirti dancing
Y

El guia del desfiladero maldito
Viernes 30, 9 noche y domingo 1 desde las 3

El Imperio del Sol 

Parròquia de Sant Miguel (Ca vostra)
Comença la xauxa per als joves de Confirmació

Joves «rnarxosos» de Felanitx nascuts els anys, 1971, 72, 73
Lloc: El vostre nou local Parroquial (Rectoria).
Dia: Divendres, 23 de desembre.
Hora: 21 h., vespre.
VOS ESPERAM uMARXOSOS» A LA XAUXAPROXIMOS ESTRENOS: «La jungla de cristal» y «Ensalada de gemelas». 



utocares
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VIA E. MESTRE, 25 - Tel. 580196 - FELANITX
AVDA. CALONGE, s-n - Tel. 643232 - CALA D'011

Les desea una feliz Navidad y Año Nuevo
Además de su extenso surtido en

muebles de cocina y electrodomésticos,
les ofrece una gran variedad en peque-
ños electrodomésticos de cocina y baño,
como son microondas, hornos de sobre-
mesa, batidoras, cafeteras eléctricas, etc.

Por su compra entra en el sorteo
de una mesa de cocina.

Dinh° sorteo tendrá lugar el día 5 de enero, en combina-
ción con las tres últimas cifras del número premiado.

VISITENOS

Novedades LOBELIA
C/. Mayor, 46 - Tel. 580871 - FELANITX.

TARIFA DE 1 PRECIOS
Servicios Hostelería - Fábricas

Labores varias
Uniformes camarera habitaciones, desde 2.368
Uniformes delantales 805

COCINA
Chaquetilla m. c., desde 1.836
Chaquetilla m. I., desde 2.064
Delantal cocinero, desde 913
Pantalón cocinero, desde 2.071
Gorros cocinero, desde 447

BATAS
Caballero, desde 2.100
Labores varias, desde 1.785
Fábricas, desde 1.845

Restaurante Porto .,Petro
LES DESEA FELICES FIESTAS

Menú de Nochevieja
Concha de Santiago, rellena de pescado y mariscos
Rape a la americana
Perdiz a la cazadora
Soufflée de la casa
Turrones y mantecados

Vinos: Faustinos
Café y licores
Cavas — Juvé i Camps

6.200 Ptas. por persona

RESERVAS HASTA EL DIA 30: Tel. 657704

4 0
	

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,

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

• Ni los más vejos del lugar re-
cuerdan algo parecido, había que
verlo para creerlo. El C.D. FELA-
NITX fue una perfecta máquina de
hacer fútbol. Los jugadores como los
ángeles, tenían alas. Un fútbol ant&
lógico, preciosista, vibrante, excep
cional... Auténtico encaje de boli-
llos. No solamente por la MEDIA
DOCENA DE GOLES, sino por otras
muchísimas jugadas que no tuvieron
consecuencia en el marcador y que
dejaron boquiabiertos a los especta-
dores, que no daban crédito a lo que
veían sus ojos. Fue una tarde inolvi-
dable que —desgraciadamente— es
muy difícil que tenga repetición en
fechas próximas. Partidos así que-
dan grabados en la mente y se cuen-
tan de generación a generación.

Ha sido poner una espléndida
guinda, broche de oro, a un año que
se nos va, y que ha significado el
reingreso a 3.a división, tras jugar
una brillante liguilla de ascenso.

• El pasado viernes día 16, con
una magnífica cena, se despidió de
sus amigos el CONSERJE del

«Círculo Recreativo» JAUME BAR-
CELO BARCELO tras muchos arios
de servir con dignidad a esta enti-
dad. A él, hijos y compañera le de-
seamos mucha suerte en su nueva
andadura. Un abrazo y, hasta siem-
pre.

• El miércoles el «EQUIPO-A»
tenía que volverse a reunir, como en
los buenos tiempos. Ver el partido
de la Selección y de paso cenar, co-
mo debe ser. El lugar «S'ABEURA-
DOR» tras su reapertura en manos
del amigo TOMEU. El bar cuenta
—a partir de ahora— con una pan-
talla gigante para ver la televisión y
lo que se tercie.

• Y el jueves había programada
otra cena en el restaurante «LOS
ALMENDROS» organizada por la
Junta Directiva del «Círculo Re-
creativo» para agradecer los servi-
cios de todos los colaboradores en
las pasadas elecciones del nuevo Con-
serje. Una cena de compañerismo,
una magnífica idea. Allí estarán las
cámaras de T.V.F.

• El día 28, día de los Santos
Inocentes, también en «Sa Recreati-
va» habrá una fiesta sonada y «mo-
jada». Es día de la alternativa del
nuevo conserje TONI OLIVER que
recibirá la muleta de JAUME BAR-
CELO, que aprovechará la ocasión
para cortarse la coleta. Cortar ore-
jas seguramente no lo conseguirán,
pero comer «oreianes» si podrán.

• No podemos olvidarnos de
SANTO DOMINGO, siempre es no-
ticia. El otro día tuve oportunidad
de conversar con PEDRO «TWIST»,
una fría y hermosa mariana «vàrem
berenar plegats». Sigue por estos pa-
gos porque tiene que solventar unos
asuntejos de tipo económico. Con

cierta sonrisa socarrona me contaba
que en la famosa playa BOCA CHI-
CA, había, hace unas semanas más
de dos docenas de felanitxers y algu-
nos manacorers, tomando el sol
«allò pareixia S'Arenal d'Es Port».
Gozaban del panorama, de las ostras
recién capturadas por los nativos
pescadores y del exquisito ron de'
auténtica caria de azúcar. Juntos,
que no revueltos, vivieron fechas
inolvidables... Pero quien se ha Ile-
vado la palma ha sido sin duda TO-
NI JUAN que vuelve estos días a dis-
frutar del trópico dominicano por
enésima vez en lo que va de año. Los
negocios son los negocios, troncos.

I Recibo la felicitación de mi
amigo XISCO OLIVER, el «soltero
de oro» no pierde detalle. Gracias
por ella y por esa papeleta de Lo-
tería del «Colegio La Salle». Suerte
y fuerte abrazo, amigo.

• ¿Posible traspaso de TERUEL
y MUT?, pues el REAL MALLORCA
ha hecho una oferta al presidente
del C.D. FELANITX de 22 MILLON-
CEJOS de PELAS. Pero MIQUEL
OLIVER se lo piensa, no se resiste
a perder a estos dos jugadores. La
oferta debía concretarse el próximo
miércoles.

• Los BENJAMINES del C.D.

FELANITX siguen recibiendo aten-
ciones, el otro día fueron obsequia-
dos por «CAFETERIA FELANITX»,
allá por la Vía Argentina.

• El grupo «rockero» «MUR-
DER IN THE BARN» tras su exito-
so paso por PORRERES y el «RTE.
BONO» (Felanitx) tienen prevista
actuación hoy viernes en SANTA
EUGENIA, concretamente a «Can
Soler» a las 10,30 de la noche.

• En el «CINE PRINCIPAL» te-
nemos una película de amor y
baile, para gente joven, «DIRTY
DANCING» y una película sueca
que impactó en el pasado «Festival
de Sitjes», «EL GUIA DEL DESFI-
LADERO MALDITO». La primera
ha sido la película más taquillera
del ario en Palma, cinco meses en
cartel y ganó en la pasada edición
de los «oscars» el premio a la mejor
canción.

¡Y como no! Desearles UNAS FE-
LICES FIESTAS. De nada.

JORDI GAVINA

BUSCO PISO para alquilar en Fela-
nitx, Porto-Colom o Campos.
Informes, Tel. 555932.

SE VENDE LOCAL COMERCIAL
en plaza de Pax.
Informes: Tels. 581111 y 526046.



 

GENIAL!!

VEHICULOS DE OCASION
Nuestra OFERTA para estas Navidades es DENIAL! 
Seat Panda PM -AF
Citroen LNA PM -AF
Opel Corsa PM -AF
Citroen Visa PM -AF

)») PM -X
Ford Fiesta PM -AH

Opel Corsa LS PM -AN
Citroen LNA PM -AH

»	 AX PM -AN
BX TRD PM -AD
BX GT PM -AH 

Visítenos, los tiene en:

M. POU, S.A.
CITROEN

	 CITROEN
C. Puigverl, 14 - Tel. 580710 	 FELANITX

FELICES FIESTAS!!      

RESTALRANTE

Ses Portadores
(CASA PEDRO)

Ronda Crucero Baleares s/n. 	 Tel. 575171 	 PORTO-COLOM

SU RESTAURANTE DE CONFIANZA

REABRIMOS
Les deseamos unas felices fiestas

Para estas fechas, servicio a la carta.

FELANITX 	 11

Buena entrada en «Es Torrentó».
Buena entrada y mejor ambiente
que en otras ocasiones. Partido . de
rivalidad comarcal. Pre-partido, los
aficionados de siempre se pregunta-
ban como era que Xisco Riera no
estaba incluído en la alineación ha-
bitual, si éste no padecía lesión al-
guna.

FELANITX: Parera (3), M. Riera
(2), Juan (3), Valentin (3), Llull (2),
Gallardo (3), Teruel (4), Pont (3),
Mut (4), Rial (3) y Agustin (2). Sa-
grera (1) y Aznar (1) salieron en el
min. 75 por Gallardo y Juan respec-
tivamente.

ARBITRO: Pascual Segura (2).
Bien. Mostró tarjetas amarillas a
Juan y Pont. Pudo pitar un penalty
de Llull a un delantero visitante
cuando el marcador no se había es-
trenado. También pudo hacerlo en
la 2.a parte en una jugada larga de
Mut en el área visitante y en otra en
que Agustin fue desplazado en pun-
ta de remate.

GOLES: 1-0, min. 24; Llull. 2-0,
min. 30; Mut. 3-0, min. 48; Mut de
penalty. 4-0, min. 64; Pont. 5-0, min.
70; Mut. 6-0, min. 74; Agustin. 6-1,
min. 75; Prohens.
FUTBOL DE MUCHOS KILATES

Sensacional partido del Felanitx,
que con un juego fluído y rápido
desarboló totalmente al equipo visi-
tante. El Santanyí fue un simple
«sparring» ante un Felanitx que se
recreó con jugadas malabaristas y
que pudo haberse anotado un tanteo
de escándalo. Alguna ocasión tuvo el
Santanyí, pero el portero Parera
también tuvo su tarde. Cabe desta-
car las fabulosas jugadas de Teruel,
Mut y Gallardo, quienes realizaron
el mejor partido desde que juegan
con el equipo titular.

En la primera parte hasta el pri-
mer gol el Santanyí guardó su com-
postura, ya que el Felanitx no en-
contraba huecos para perforar la
meta de Martinez, pero a raiz del
primer gol todo fue coser y cantar.
En la segunda los treinta primeros
minutos fue un auténtico recital de
buen fútbol, que hizo arrancar nu-
merosos aplausos a los espectado-
res.

Por motivo de las fiestas, la tem-
porada queda interrumpida hasta el

de enero, día en que el Felanitx
deberá viajar al norte de Mallorca
para jugar frente al ALCUDIA.

MAIKEL

2.• REGIONAL
CAS CONCOS, O - PORRERES AT, 0

ARBITRE.—Sr: Vives Genovart.
Regular. No aplica mai la hei de
ravantatge amb aix5 perjudica-
va els locals— i assenyala un penal
Thés que dubtós contra els con-
carrins. Mostra targetes grogues a
Guerrero i López del Porreres i
a J. Barceló del Cas Concos. Ex-
pulsa directament Mesquida per
insults.

COMENTARI.—No hi hagué gols
tot i que d'ocasions no en manca-

ren. A la primera part, el domini
total i absolut dels concarrins no
fructifica en cap gol, degut, sobre-
tot, a les errades garrafais dels de-
vanters i a la magnífica actuació
del porter visitant. A la segona part
continua el domini dels de Vilar
que, malgrat fer un joc poc atrac-
tiu i menys efectiu i l'excés d'indi-
vidualisme d'alguns jugadors, asset-
jaren l'àrea porrerenca quasi sense
treva. En el minut 65 l'arbitre asse-
nyalava penal favorable al Cas Con-
cos per ma d'un defensor visitant,
però null, que no sol fallar, tira
fluix i el porter rebutja. Les tres
rematades posteriors tampoc no
aconseguiren perforar el portal del
Porreres, estibat de defensors. Deu
minuts més tard en un dels dos
únics contraatacs visitants de la se-
gona part„ l'arbitre obsequia els
porrerencs amb un penal molt pro-
testat i força dubtós. Per?) la sort
feu justícia i el tir sorti desviat a
Ia dreta de Barceló.

Resumint, podríem dir que el Cas
Concos —amb baixes sensibles 
feu el pitjor partit de la tempora-
da, la qual cosa no fou obstacle
per a ser molt superior a l'equip
porrerenc,

Per acabar, diguem que el Cas
Concos Hula els nous escuts brodats
a la factoria d'Antoni Bennasser i
que la panera nadalenca que es rifa
al descans se n'anà cap a «La Pu-
nyalada». Enhorabona!

S'obri ara el par?..-,ntesi de Nadal,
circumstancia que aprofitam per a
desitjar a tots els jugadors, socis i
simpatitzants del club concarrí unes
bones festes i un feliç any nou, feli-
citació que feim extensiva a tots els
lectors del setmanari. Fins al gener.
Molts d'anys!

G

MARIENSE, 1 - S'HORTA, 1
UN MAGNIFICO POSITIVO

QUE SABE A POCO

Buen partido realizado el S'Horta
en el feudo de uno de los «gallitos»
de la categoría, el Mariense. Pese a
este revés, sigue en la zona alta de
la tabla con tres positivos en su
haber.

El S'Horta consiguió sacar un
punto importante, pero si la justi-
cia existiera en el fútbol deberían
ser los dos. La actuación parcial del
«trencilla» y la violencia empleada
por los locales lo impidieron.

El dominio del centro del campo
correspondió al S'Horta durante
casi todo el partido sin poder pro-
fundizar más, porque el colegiado
se lo impedía en absurdas decisio-
nes. El colmo de la descabellada
actuación del árbitro fue a poco de
finalizar la 1. a parte, cuando anuló
un gol a J. Ramón, a todas luces
perfectamente legal.

Pero sería el S'Horta quien se
adelantaría en el marcador (0-1)
gracias a un certero testarazo de
Gaspar Muñoz.

Los locales igualarían el tanteo

(1-1) a diez minutos del final, en
una jugada polémica en 'que posi-
blemente existió falta al portero
Roig.

Buenas perspectivas para el
S'Horta para el próximo ario. Habra
descanso hasta el 8 de enero, en
que se jugará en «Sa Lleona» el
partido S'HORTA - MINERVA.

J.
JUVENILES
MANACOR, 3 - C.D. FELANITX, 1

ALINEACION. — Mateo, Tófol,
Mateu, Roig, Sufier, Contestí, Beas,
Artigues, Luciano, Javi y Borrás.

COMENTARIO. — Aunque juga-
ron bien, no pudieron vencer el pa-
sado domingo en Manacor, frente al
líder de la categoría. Los goles del
encuentro no llegaron hasta el final
del primer período, en el m. 45 y
fue el Manacor quien abrió el mar-
cador. Los dos últimos goles del
Manacor fueron de claro fuera de
juego. El gol del Felanitx fue mar-
cado por el jugador Biel Artigues.
INFANTILES
C.D. FELANITX, 2 - CARDASSAR, 4

ALINEACION. — Galmés, Matas,
Juanpe, Pons, Acosta, Everisto, Fe-
lipe, Basi, Francis, Xisco y Herrero.

Los goles locales fueron marcados
por Pons y Xisco.

COMENTARIO. — «Contra un
equipo se puede jugar; contra un
árbitro no».

ALEVINES
C.D. FELANITX, O - CAFETIN, 3

ALBINEACION. — Lupa, Este-
ban, Risco, Peti, Perelló, Nico, Fran-
cis, Estrella, Miguel Angel, Uguet y
Oscar.

COMENTARIO. — Jugaron un
buen partido el pasado sábado a pe-
sar de un resultado desfavorable de
tres goles a cero. Pero, comparado
con los de otras jornadas es exce-
lente. Cabe mencionar que dos de
los tres goles fueron a balón para-
do, uno de penalty y otro de falta
desde fuera del área.

BENJAMINES
ESCOLAR, 1 - FELANITX,

ALINEACION. — Paco, Ribas, Ja-
vier, David, Angel, Frías, Manolo,
Matas, Vidal, Miró y Valentin.

COMENTARIO. — Aunque juga-
ron muy bien y con mucha superio-
ridad sobre el equipo local, no
pudieron conseguir perforar la por-
tería, a pesar de las muchas opor-
tunidades.

GORI VICENS

UTBOL

pat para la historia
Falanitx, 6—Santanyí, 1



mercado nacional de
• AIocasion

Nuestro Mercado Nacional de
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": cochos re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.

OFERTA

R 18 Gil) F
R 18 WI'S
Ford Fiesta
Supercinco
Su perci n co
R 9 GTD
R 21 TXE
R 6 GTI,
Dya n e 6
Seat Panda

DE LA SEWN ,.

am. 	 PM-Z
PM-0
PM-\T

PM-AT
GTL
	

PM-AF
PM-Z

PM-AN
PM-S
PM-K

PM-A13

F. MANRESA, S. A.
Concesio. Renault
C. de Campos, s-n.
Tel. 581984-85

EN VENDA «SANGLAS» 400 cc,
arrencada el ectrica. PM 1440-G en
bon estat.
Informació Tel. 580588 (Tomeu).

RESTAURANTE-PIZZERIA

Blanco y negro
Porto Cari 	 Cala d'Or

Consulta de GINECOLOGIA
Dr. Arturo Gil Bretones

Col. 1902

Revisiones ginecológicas - Control de embalm
- Planificación familiar y Ecografia

C. Call, 17 Tel. 555981 (mañana) y 583141 (tardes)
Lunes, miércoles y viernes a partir de las 16 h.
(consulta previa cila).

12 	 FELANITX

Calms a la Sala
SA PUNTA, LA DARRERA
TACA VERGE DE PORTOCOLOM
VENUDA PER AP

Fa una partida de mesos, el Batle
ens va sorprendre amb un ampliació
de la suspensió decretada pel Go-
vern Balear i que afectava a la cos-
ta del terme de Felanitx. Varem que-
dar amb els cabells drets per la pro-
posta j, corpresos, votarem a favor
de la suspensió del planejament a
tota la costa del terme. Val a dir
que a darrera hora ens va canviar
l'acord i no varem saber reaccionar
i ens varem deixar enganar per unes
propostes que en certs extrems ara
trobam irracionals, i deim això per-
què no es pot suspendre el planeja-
ment alla on és sal urbà i el canvi a
darrera hora no ens va deixar estu-
diar el tema amb el temps que pre-
cisen les qüestions importants.

Ha passat el temps i la sorpresa
torna a ser grossa, però aquesta ve-
gad ja no ens ve tant de nou. La sus-
pensió decretada i ampliada per la
Plenaria amb el nostre vot afirma-
tiu, ha servit per especular, només
ha servit per seguir les passes, ja
glorioses, del batle precedent que va
fer-se famós a tota pels pactes
urbanístics. El batle Cosme Oliver
va aprendre la lliçó, la suspensió de
planejament a la costa del terme, no
ha servit pel fi que es va decretar,
aquets era, al nostre entendre, fer
un estudi urbanístic seriós de la rea-
litat del terme i del creixement ne-
cessari i de les zones òptimes per a
desenvolupar aquest creixement. Per
al Batle Oliver, la suspensiel ha ser-
vit perquè uns «privilegiats» hagin
fet la seva proposta i el Batle hagi
servit de nexe per dur-la a terme.
Tant es així que el polígon 16, dar-
rera cala Marçal, és urbanitzable
amb les mateixes condicions de
l'any 1969 i el polígon 15, Cala Bra-
fi, es urbanitzable el tros que resta
sense protegir per la suspensió del
Govern Balear, i amb les mateixes
condicions que l'any 1969; i dels po-
lígons 24, 25 i 26, tot el que resta
sense urbanitzar de Sa Punta, se
n'ha fet un «negoci urbanístic» entre
el Batle i els urbanitzadors, que ex-
plicarem.

Primerament hem de recordar que
a la revisió del PGOU, que no va
arribar a terme, aquesta zona estava
com urbanitzable. Quan va estar a
exposició pública es varen presentar
més de 800 allegacions demanant
que aquesta zona restas verge.
Aquest precedent va ser recordat a
la Plenaria i el Sr. Batle va fer ma--
nifestacions i gests de fotre-se'n de
les allegacions. Esta clar que les or-
dres ell no les rep dels que fan al-
legacions. El «gran negoci» per al
batle és que un 70 % del total, més
de 500.000 m2, restara com a zona
verda i la resta, unes 22 quarterades,
seran urbanitzades i aix'a suposarà
una nova població de 2.000 persones
més.

Nosaltres demanarem quins eren
els criteris urbanístics que han me-
nat a aquest resultat i com sempre
encara és l'hora que hem de sentir
una resposta. A l'Ajuntament es
plantegen l'urbanisme com un nego-
ci entre els urbanitzadors i el qui go-
vernen i que com tothom ja sap no
governen massa, al contrari, desgo-

vernen i així surten els negocis. Da-
vant aquesta oferta enlluernadora,
pel Batle, del 70 % de zona verda,
hem d'explicar al Sr. Batle el que
no ha reparat. D'aquest 70 %, el
60 % no es construïble per la nova
llei de costes, això es fàcilment en-
tenedor per la gent normal si s'ob-
serva la peninsula de Sa Punta i es
traça una línea de 100 m. seguint el
perfil de la zona marítima terrestre,
si el senyor Batle fa aquest exercici
veurà que el 70 % grafiat al pla, es
redueix a una retxa ben estreta. A
això no creim que ho hagi reparat i
s'ha pensat que es un gran «negoci
urbanístic» el que ha fet.

Tornant al que ens ocupa, que es
Ia suspensió total del planejament
de la costa, nosaltres ens demanam
veient l'«urbanisme» del Sr. Batle,
com així s'ha «pactat» amb aquests
urbanitzadors i als altres ni tant sols
els ha comunicat la suspensió i auto-
màticament els ha passat el que era
urbanitzable a sell rústic, aquí hi ha
un tractament especial a uns que
desfavoreix a uns altres, esta clar
que hi ha una situació injusta i un
favoritisme, sempre que es faci el
raonament que pastura per la ment
del grup d'AP.

Això es el que trobam nosaltres,
no podem votar a favor d'un teme
injust i sense cap ni peus. Passa
d'hora que a Felanitx es prenguin
l'urbanisme pel que es i no per un
tracte comercial de dues parts, les
conseqüències són per tots el vilans
i per tota la vida. És hora que a
l'Ajuntament s'escoltin a alga de l'al-
tra part del pastis, som tots els qui
ens hi jugam la pen.
ANUNCI

Divendres qui ve, dia 30, hi ha con-
grés de COLOMS a les 5 de l'hora-
baixa a Son Burguera. Es farà ba-
lanç de l'any. Es prega l'assistència
a tots els membres, després anirem
a sopar.

ATLETISME

Preciosos l'escenari i el temps cli-
matològic, bones la participació
(prop de 300 classificats) i l'orga-
nització, i importans el triomfs dels
atletes felanitxers.

Foren moltes les proves celebra-
des ja que hi tingueren cabuda totes
les categories, des de iniciació fins a
veterans. Hi foren presents, en gran
quantitat, els atletes escolars de Fe-
lanitx (Joan Capó i Sant Alfons).

Els altres anys, tradicionalment,
els felanitxers no obtenien bons re-
sultats perquè pareixia que s'enfon-
saven dins la sorra de les dunes de
La Ràpita, però enguany l'actuació
dels de la vila va ser inmillorable.

Els resultats dels primers felanit-
xers a cada una de les proves foren:
INICIACIÓ

Femení.-1. M.a Antònia Soler, 2.
M.a del Mar Vadell, 5. Maria San-
chez.

Masculí.-1. Marcos Díaz, 2. David
Maimó, 3. Miguel A. Fontanet, 5.
Juan Ramón Sanchez.
BENJAMI

Femení.-5. Mari C. Valverde.
Masculí.—l. Llorenç Páramo, 6.

Andreu Maimó.
ALE VI

Femení.-3. M.a Carme Adrover, 5.
Azucena Sanchez.

Masculí.-1. Andreu Páramo, 2.
Juan V. Maties, 5. Laureano Bar-
bero.
INFANTIL

Femení.-4. Teresa Sanchez, 8. M.a
Antònia Caña (Sant Alfons).

Masculí.-1. Xisco Monserrat, 2.
Raul Ferrer, 3. Andreu Páramo.
CADET

Femení.-4. M.a Antònia Crucera.
Masculí.-5. Tomas Sanchez, 8. Is-

mael Ferrer.
JUNIOR

Femení.-1. Maribel Obrador.
SENIOR

Femení.-7. Margalida Adrover.
VETERA «B»

3. Sebastia. Adrover (Opel Fela-
nitx).

Tots els atletes dels quals no s'in-

dica el club, pentanyen al Joan
Capó.

La Marathon de Calvià: U ait
d'assistència i organització

El diumenge dia 12 de desembre
es va disputar la Cinquena edició de
la Marathon Internacional Costa de
Calvià.

La cursa comença a les 9'30 amb
un temps assolellat. Els 42.195 me-
tres del recorregut es feren donant
dues voltes al mateix circuit, la qual
cosa proporciona un gran atractiu
al nombrós públic que hi assisti.

Tenint en compte la duresa del re-
corregut, s'ha de considerar un exit
que, dels 1.022 atletes participants,
704 acabassin la prova.

Guanya la prova Radamés Gonza-
lez, un atleta de nacionalitat cubana,
que en un temps de 2 hores, 13 mi-
nuts i 08 segons va batre el record
del circuit. L'espanyol Garcia Tineo,
fou el segon, a un minut de l'ante-
rior. En la categoria femenina fou
també record el temps de la soviè-
tica Limok Klokako, que arriba a la
meta després de 2:34'45".

Hem de destacar l'actuació del
Club d'Atletisme Opel Felanitx qui
obtingué, per equips el lloc número,

15, amb un temps de 12:32'57". Des-
tacà en Sebastià Adrover, que es
classifica en ler. Hoc en la catego-
ria de Veterans de Balears, 2on. de
Ia General, de la mateixa categoria i
el 10e de Balears.

Els temps i Hoes obtinguts a la
classificació individual foren:
2:50'44" Sebastià Adrover Hoc 142
3:03'07" Miguel Nadal Hoc 234
3:17'50" Joan Huguet lloc 342
3:21'16" Francesc Algaba Hoc 372
3:22'14" Victoria Martinez lloc 380
3:30'30" Miguel Céspedes 	 lloc 441

Pel Club Joan Capó, hi participa-
ren n'Antoni Barceló, que arribà
amb un temps de 3:11'00" quedant
al lloc 289; i na Margalida Adrover,
amb un temps de 3:58'04", al lloc
594, fou la primera de Baleares.

LLAMPET

V Cross «Terra, mar i pins»
6:proves guanymies per atletes del 'Wan Capó




