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S'apNwš el pressupost municipal 	 Destacaca participació felanitxera  en el concurs
per a 1989. Supera els 500 milions 	 do Wales de Porto Cristo
Divendres de la setmana passada

queda aprovat el pressupost munici-
pal per a 1989, per una quantitat de
501.612.862 pessetes.

S'aprova al final d'una sessió con-
vocada expressament, al llarg de la
qual els grups de l'oposició PSOE i
Coloms a la Sala manifestaren repe-
tidament la seva disconformitat. Al-
gaba confessa d'entrada la impres-
sió de que pareixia que s'havia fet
amb presses i sense la planificació
indispensable, al temps que denun-
ciá una manca d'extrategia per fer
front als molts problemes que té
plantejats la població. Tomeu Obra-
dor, per la seva part denuncia la
manca d'objectius politics dais, la
persistência de la improvisació Corn
a norma de la casa i, al seu parer, la
incompetencia de l'equip que ha
duit a terme la direcció del pressu-
post.

La presentació del pressupost la
féu Tomeu Tejedor després de que
es Ilegis per l'Interventor el seu con-
tingut. Digué que es tractava d'un
document redactat tocant de peus a
terra, en el que a la vista dels in-
gressos i un cop cobertes les despe-
ses indispensables (personal i ser-
veis), s'escometrien les realitzacions
que es consideren més convenients,
d'acord amb les necessitats —se-
gons l'equip de govern—, de la nos-
tra població, i amb el programa po-
litic del grup.

Cal esmentar que en el capitol
d'ingressos es preveu la contracta-
ció d'un prestec de 55.033.886 pesse-
tes per a fer front a la part de la in-
versió no finançada amb els recur-
sos normals de la Corporació.

I passem ja a detallar un poc les
diferents partides en que es desglos-
sa el pressupost:

INGRESSOS
— Operacions corrents
Impostos directes 	 112.644.593
Impostos indirectes 	 23.691.000
Taxes i d'altres

ingressos 	 134.942.383
Transferencies corrents 118.000.000
Ingressos patrimonials 	 50.300.000
— Operacions de capital
Transferències de capital 7.000.000
Variacions actius financers 1.000
Variacions passius

financers 	 55.033.886
DESPESES
— Operacions corrents
Remuneració personal 	 162.550.184
Compra de bens i serveis 209.142.133
Interessos 	 8.928.111
Transferències corrents 	 36.332.256

— Operacions de capital
Inversions reals 	 80.000.000
Variacions actius financers 	 1.000
Variacions passius

financers 	 4.659.178
Les inversions, amb un muntant

de 80 milions, són contemplades de
la forma següent:

Per elaboració de projectes, 4 mi-
lions.

Centre Creu Roja, 6 milions.
Maquina d'agranar, 12 milions.
Vial polígon n.0 4, 38 milions.
Asfaltat de carrers i camins, 20

milions.

En una oficina secreta situada en
qualsevol edifici de qualsevol gran
cial-ard'Ettropa.o Arnèrica del Nord.

—Disculpi senyor More, acaba
d'arribar un telex de Xile.

More, el cap del departament, aixe-
cà la vista i es queda mirant el seu
subordinat.

—Faci el favor de llegir-me'l, Per-
kins —contestà.

— Un cop tancats els collegis elec-
torals a Xile, tot fa pensar que el
plebiscit convocat no sera favorable
al general Pinochet. Esperam ins-
truccions, Jaguar.

Perkins no pogué o no volgué evi-
tar un gest de sorpresa, quan acaba
de llegir el missatge.

—Ha guanyat el no, senyor, —di-
gué amb un cert aire de preocupa-
ció— com es possible aim)?

More s'acomoda a la butaca i con-
testa tranquillament.

—El com no m'interessa massa, el
que m'interessen són els resultats i
ha de tenir present, Perkins, que
tant se'ns feia a nosaltres que gua-
nyas el si o el no, perquè cap de les
dues opcions no perjudicava els nos-
tres interessos, tot i que he de dir,
per ésser-li franc, que amb el no les
coses seran una mica Inds fàcils.

—Però el no es l'opció dels par-
tits que s'oposen a la dictadura de
Pinochet. Tal volta això no perjudi-
ca els nostres interessos en aquell
país?

—Ca, home, ca! Precisament qui
començava a perjudicar els nostres
interessos era el general Pinochet.

Perkins es queda mirant el seu su-
perior.

—Sí, home, sí, —afegí More— que
no llegeix els diaris? Que no se n'ha
adonat que a nosaltres ja no ens in-
teressen les dictadures? A curt ter-
mini donen bon resultat, però final-

El passat dia 26 de desembre, tin-
gué lloc a la parròquia de Porto
Cristo l'acte d'entrega de premis del
XVII Concurs de «Villancets», un
concurs en el qual assoliren un des-
tacat protagonisme diferents grups
corals felanitxers que té a cura En
Miguel Perelló Mestre.

Basta dir que dels 405 cantaires
que participaren en el concurs, 108
eren de Felanitx i dels premis ator-
gats set foren per grups o solistes
pertanyents a la nostra població.

Així En Jaume Sbert Rigo obtin-
gué el primer premi dins la catego-

ment resulten contraproduents. Que
no veu Cuba o Nicaragua? Com es
..pensa que acabaria Xile amb una
llarga dictadura més o menys des-
fressada?

—Pero el no...
—Quina por que li té al no, Per-

kins. Qui esta darrera del no? Doncs
els partits politics oposats a la dic-
tadura, pert) el poder polític esta en
mans del militars, o no?

Perkins afirmà amb el cap.
—Ara s'obrirà un periode més o

menys llarg d'adaptació de la dicta-
dura, dirigit pels sectors més mode-
rats de l'exercit, els partits politics
del sí i alguns del no. Després, quan
es convoquin unes eleccions legisla-
tives, l'ambient estarà bastant tran-
quil, sense riscs revolucionaris es-
querrans innecessaris perquè en el
procés d'adaptació hauran quedat
els partits i persones més radicals,
aquells que, precisament, posen en
perill els notres interessos.

i el general?
—El general? Ja s'ho farà, no es

preocupi per ell. Bastant ens ha cos-
tat convencer-lo que convocas el ple-
biscit. Era rúnica manera de llevar-
nos-el de damunt.

—Vol dir que així es com paga
l'imperi roma als seus collabora-
dors?

—Li dic que no es preocupi per
ell. Ja se'n sortira. Endemés és molt
possible que més endavant s'apro-
vi una llei eximint els militars de
qualsevol responsabilitat penal, tal
com s'ha fet a l'Argentina, i el gene-
ral Pinochet acabi jubilat en una
mansió de la zona residencial de
Santiago.

—Demostra molta seguretat en el
futur, senyor More —afegí Perkins—.

—No és seguretat, Perkins, es ex-
periencia. Vostè fa poc que ha co-

ria de 4t. nivell i a més la medalla
d'or que concedeix la Parràquia de
Porto Cristo, i Maria Gl6ria Campo
de Herrero aconseguí el respetable
2n. premi també del 4t. nivell. Filo-
mena 'Perelló Alcayde fou premiada
amb el 62?.. premi de 2n. nivell dins
un total de 38 solistes.

Quant a grups, la Coral Juvenil de
Felanitx, obtingué el 2n. premi de la
categoria de 4t. nivell. El grup «Pas-
seres» de la «Coral infantil Auce-
nets», fou guardónat amb eI Ir. pre-
mi del 2n. nivell i el grup «Ropits»,
també de la «Coral Aucellets» gua-
nya el lr. premi clel lr. nivell.

També participaren tres grups de
gent gran, sota el nom d'«Amics del
Cant Coral», el grup «Aloses», el
grup «Rossinyols» i el grup «Verde-
rolins», també de la «Coral infantil
Aucellets», així com la solista Maria
Obrador Gomila i el solista Barto-
meu Perelkir Alcayde.

Ens alegram de deb?) de les excel-
lents actuacions d'aquests grups co-
rals felanitxers, als components  deis
quals enviam la nostra enhorabona
d'una manera molt especial al seu
director Miguel Perelló.

Les beneïdes de Sant
Antoni a Felanitx

La Comissió organitzadora de les
beneïdes de Sant Antoni de Felanitx,
acorda celebrar les tradicionals Be-
neïdes, el diumenge dia 22 de gener,
a les 15'30, a la Plaça de Sa Font.

El dia abans, es calarà foc a un
gran fogueró i no hi mancarà vi i
porquim per la torradissa.

El proper dissabte oferirem el
programa definitiu, així com la rela-
ció de premis que s'atorgaran entre
els participants a la desfilada.

La Comissió organitzadora

mençat a treballar amb nosaltres i
no sap ben be de que va tot això.
Quan dugui tants anys com jo en
aquesta feina ho veurà tot molt més
clar.

El subordinat sorti de l'habitació
tancant suaument la porta, More
cerca un hava en el seu calaix i l'en-

cengué.
«Be, ara que ja tenc enllestit el

cas xilè, veurem quina feina m'enco-
manen. Potser sera Birmania o In-
donesia...»

El despatx de More aria omplint-se
d'un fum espès, mentre a les redac-
cions dels principals diaris del món
aribaven els primers resultats del
plebiscit celebrat a Xile hores abans.

Ramon T urmeda

Narracartes

Tot sota control, Perkins
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral: 	 1625 ptes.
Semestral a fora: 	 1775 ptes.

SANTORAL

Diu. 8 St. Llucia
Dill. 9 St. Eulogi de Còrdova
Dim. 10 St. Pere Urcéolo
Dim. 11 St. Higini
Dij. 12 St. Arcadi
Div. 13 St. Hilari
Dis. 14 St. Fèlix de Nola.

LLUNA
Quart creixent dia 14

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

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

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.

Port000lom - 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:

Jaume Rot ger
Cat. Ticoulat
Francesc Piña
Gaya-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger

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

580448-581144
Ambulàncies

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

Preciso Dependienta y Auxiliar Administrativo
para tienda souvenirs en Cala tOr

Informes C. Harts, 8 [de 8 a 10 noche]

CLINICA DENTAL
Dr. José Luis Bennássar Nicolau

Calle Jaime I, 4 A - Tel. 583121
FELANITX

HORAS CONVENIDAS

Restaurante SES PORTADORES
(CASA PEDRO)

Ronda Crucero Baleares, su. 	Tel. 575151 	 PORTO-COLOM
SU RESTAURANTE DE CONFIANZA

Permanecerá cerrado todos los lunes
excepto festivos, por descanso

del personal
Se necesitan camareras para todo el afio

Maria Oliver Huguet
(Gaiana) Vda. de Bernal Vaguer

mori cristianament a Felanitx, dia 1 gener de 1989, a l'edat de 90 anys,
havent rebut els sants sagra ments i la Benedicció Apostòlica.

Al eel ski

La seva filla Isabel; fill politic Josep Hopis Barceló; nets Coloma i Bartomett; néts politics
Salvador Mari i Sonsoles Garcia; nebots, eosins i els altres parents, vos demanen que la tengueu
present en les vostres pregitries.

Casa mortuenia: C. Boca d'En Boira, 2

2

Ajuntament
de Felanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA

COMISION DE GOBIERNO

El Ayuntamiento Pleno en sesión
ordinaria celebrada el pasado día 2,
tomó los siguientes acuerdos:

Fue aprobada el acta de la sesión
anterior.

Fueron aprobadas las bases que
han de regir para la provisión inte-
rina de cuatro plazas vacantes de
Auxiliar de Administración General.

Se acordó la adquisición de unos
terrenos de 142.060 m2. en el paraje
denominado a Es Puig Vend» al pre-
cio de 175'98 pts/m2. para la ubica-
ción del futuro polígono industrial.

Se acordó adquirir un local desti-
nado a sala de cine y dependencias
anejas, ubicado en el Paseo Ramón
Llu11, número 25, por el precio de
47.600.000 pesetas.

Se acordó confirmar y aprobar los
criterios, objetivos y soluciones ge-
nerales del planeamiento para la mo-
dificación puntual del Plan General
de Ordenación del Municipio en te-
rrenos situados al Nordeste del cas-
co urbano de Felanitx, promovida
por D. Miguel Monserrat Adrover.

Se acordó la aprobación inicial de
la modificación puntual del Plan Ge-
neral de Ordenación del Municipio,
promovida por D. Miguel Monserrat
Adrover en terrenos situados al Nor-
deste de la Ciudad de Felanitx.

Se acordó pedir a la Comisión Pro-
vincial de Urbanismo la declaración
de utilidad pública del proyecto de

construcción de aparcamiento públi-
co junto al Cementerio Municipal.

Fue aprobado el Pliego de Condi-
ciones Administrativas que habrá de
regir la contrata directa para la
adquisición de una placa de memo-
ria de 8 megabytes para el ordena-
dor municipal.

Se acordó la aprobación inicial de
Ia Ordenanza Fiscal reguladora de
la tasa por aprovechamiento espe-
cial o utilización privativa de en-
tradas de vehículos a través de las
aceras y reservas de vía pública para
aparcamiento exclusivo, carga y des-
carga de mercancías.

Se acordó la aprobación inicial de
la Ordenanza Fiscal reguladora de
Ias tasas por auxilios o servicios es-
peciales prestados por la grúa muni-
cipal y custodia de los vehículos re-
tirados de la vía pública por la mis-
ma.

Se acordó la aprobación inicial de
la Ordenanza Fiscal reguladora de
Ia tasa por prestación del servicio de
abastecimiento domiciliario de agua
potable en la zona de Porto Colom y
litoral.

Se acordó la aprobación inicial de
la tasa por prestación de los servi-
cios de alcantarillado saneamiento y
depuración de aguas residuales en
Cala Ferrera.

Fue aprobada inicialmente la mo-
dificación de las siguientes Ordenan-
zas Fiscales: por prestación del ser-
vicio de Matadero, por servicios en
el Campo de Deportes, por sello mu-
nicipal, por utilización de placas y
distintivos, por alcantarillado, sa-
neamiento y por depuración de resi-
duales en la Ciudad de Felanitx y
Porto Colom.

Se dejó sobre la Mesa la modifica
ción propuesta de la Ordenanza Fis-
cal por prestación del servicio de re-
cogida de resíduos sólidos urbanos.

El Sr. Alcalde convocó verbalmen-
te una sesión extraordinaria para el
día 5 de los corrientes a las 10 ho-
ras, diciendo que el Orden del Día
está constituido por todos los asun-
tos que han quedado pendientes de
estudio y resolución en la presente
sesión.

Felanitx, 4 de noviembre de 1988.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,

Cosme Oliver Monserrat
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SOL BOUTIQUE
fa saber als seus clients,

que el proper diumenge dia 8,

començaran els

DESCOMPTES
de la temporada

SOL
BOUTIQUE
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Demografia 88
REGISTRE CIVIL

Naixements
Nins 80
Nines 65 = 145

Matrimonis
Canònics 73
Civils 	 8 _= 81

Defuncions
Homes 39
Dones 64 = 103

PARROQUIA DE SANT MIQUEL
Matrimonis = 63
Baptismes

Nins 42
Nines 44 = 86

Defuncions
Homes 48
Dones 60 = 108
PARROQUIA DE CAS CONCOS

Matrimonis = 4
Baptismes

Nins 6
Nines 4 = 10

Defuncions
Homes 2
Dones 5 = 7

PARROQUIA DE S'HORTA
Matrimonis = 8
Baptismes

Nins 12
Nines 13 = 25

Defuncions
Homes 1
Dones 3 = 4

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

	Fontanería ARTIGUES
ANTONIO ARTIGUES FLOW

te.c. o HORTA 1 CALA iERREPA

CA RER

- Accesorios baño

- Riegos y piscinas

- Energía solar

- Saneamiento

- Instalaciones butano

- Calefacción

EN FELANITX: Teléfono 581542
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Valoraciú pel Grup
Municipal Socialista
dei Pressupost 89

El regidor Francesc Algaba, a la
sessió especial celebrada per l'apro-
vació del pressupost municipal per
a 1989, llegí el text segiient, que con-
té la valoració que fa el grup socia-
lista d'aquest document.

La primera impressió respecte del
pressuposts que el grup governant
presenta per a l'any 1989 és ht d'es-
tar confeccionat a darrera hora sen-
se una planificació adequada de les
necessitats del municipi. I sense que
es posi de manifest una estraOgia
concreta per a fer front als proble-
mes que repetidament s'han asse-
nyalats com a fonamentals durant
els darrers anys.

Trobam a faltar un estudi econò-
mic de les diferents comissions, que
detalli les necessitats i les partides
assignades per a cada una d'elles.
Sense que això vulgui dir que aques-
ta planificació per sectors no vagi
inclosa en una de més ampla i glo-
bal.

Creim que el Sr. Tejedor, Presi-
dent de la Comissió d'Hisenda, no
ha sabut explicar com es desglosen
les diferents partides assignades a
cada delegació. Si es vol saber, per
exemple en Cultura i Esports les
quantitats que ‘corresponen a cadas-
cun d'aquests dos apartats i les ac-
tivitats que es duran a terme, per
a tota explicació sens remet a una
xifra g1bal, i si hi ha sort, els fun-
cionaris, que són els que un any i
altre sembla -que han _elaborat els
pressuposts, donen una orientació
aproximada de com es poden arri-
bar a desenvolupar i concretar.

El fet que repetidament l'any con-
clogui arnb superàvits escandalosos,
denota una manca de planificació i
adequació a la realitat. Si aquest su-
peravit fos real i correcte, tenir-ne
cada any equivaldria a dir que a Fe-
lanitx i al seu terme no hi ha cap
problema sense solucionar. Altra-

rricrìt. no s'enter' que havent-hi ne-
ces; itats, els doblers romanguin a la
butxaca de l'Ajuntament, que els ha
d'administrar. Illustra aquesta cir-
cun stancia el fet que el capital que
l'Ajuntament té als bancs ha produit
enguany 25 milions de pessetes d'in-
teressos.

D'aquí es dedueix que hi ha apro-
ximadament un saldo mig de 250 mi-
lions de pessetes aturats. El qui ha
anat a cobrar una factura a l'Ajun-
tament i l'han let esperar, ja sap
ara que no era per manca de fons.

Un fet que crida l'atenció es que
(Passa a la pagina 5)



Se busca local para TIENDA
provisto de teléfono

INTERESADOS LLAMAR DE 11 A 12 H AL TELEFONO 657280
DE CALA D'OR (Preguntar por Manolo)

Necesitamos JEFE BAR - CAFETERIA
en Porto -Colom

DOMINIO INGLES
INFORMES EN ESTA ADMINISTRACION

RAFAEL MATAS
Bobinador Electricista

C. Joan Alcover, 24 - Tel 580650 	 FELANITX

EMPRESA DE CONSTRUCCION
Precisa: Oficial la y 2.'
Trabajo todo el año

Informes: Tels. 575940 y 575706 (de 20 a 21)

[fine  principa
Viernes 6, desde las 3, sábado 7, 9 noche y domingo 8 desde las 3

BRUCE WILLIS, número 1 ea su serial televisivo, en su mejor crea-
ción drama policíaco. No te lo pierdas.

La jungla de cristal
Y

Si estuvieras aqui
Viernes 13, sábado 14, 9 noche y domingo 15 desde las 3

La comedia más divertida del ario 88, hoy todavía de gran actualidad.

Ensalada de gemelas
Y

EL RECTOR

FELANITX

«Cristalería Felanitx» guardonada
amb la m3dalla d'or per «Crista-
lería Española»

Dins l'àmbit del «Club Climalit»,
l'empresa felanitxera «Cristalería
•Felanitx», ha estat guardonada re-
centment per «Cristalería Españo-
la» amb la primera medalla d'or que
concedeix a nivell nacional. L'acte
d'entrega d'aquesta preuada distin-
ció a Francesc Gaviño tingué lloc fa
;Toes dies a un dels hotels de Madrid
de més nomenada.

Cal assenyalar que l'elecció de
:l'empresa felanitxera fou per vota-
ció dels 18 membres que integren el
¡Cub, repartits per tot arreu d'Espa-
nya, i amb aquesta han volgut valo-
irar el dinamisme de l'empresa i l'ex-
cellent promoció duita a terme del
vidre Climalit, així comt també la
¡categoria de les seves installacions.

Ens congratulam del reconeixe-
ment que ha merescut aquesta pui-
:xant empresa felanitxera, pel qual
;felicitam al seu titular Francèsc Ga-
tvitio.

i Pintures de Miguel Clar en
Gurugth •

Des de dijous passat es troba
loberta al «Gurugú», una mostra de
:pintura de Miguel Clar, un jove de
•Llucmajor, installat des de fa anys a
;Felanitx.
; Miguel Clar exposa per primera
I vegada entre nosaltres, però la seva
obra ja ha conformat sengles mos-
tres a França, Italia i Suissa i ha es-

¡tat present àdhuc a una collectiva a
'Nova York.

Una vintena d'obres integren
l aquesta exposició de tendències di-
verses. Al costat del figuratiu hi ha
teles de distint llenguatge pictòric,
on la taca cromàtica assumeix la

I funció expressiva sense cap altre ti-
: pus de mediació. Per últim hi figu-
: ren algunes teles on la matèria, les
textures i els efectes Optics assolei-
xen tot el protagonisme.

En suma, una mostra interessant,
de caire avançat, que no es pot dei-
xar de visitar i considerar.

En Nicolau Forteza dona un
quadre a l'Ajuntai -nent

El pintor Nicolau Forteza que,
com saben els nostres lectors, té
oberta actualment a la Casa de
Cultura una exposició dels seus pai-
satges, ha fet donació d'una de les
seves obres a l'Ajuntament de Fela-
nitx.

Es tracta d'una tela molt reeixida
del caló de S'Algar de Portocolom,
amb el Penyal Roig en segon terme.

Amb aquesta donació, l'obra del
pintor felanitxer passa a figurar en
el fons artistic de l'Ajuntament, del
qual n'havia estat absent fins ara.

Ens gongratulam d'aquesta dona-
ció.

L'exposició de N. Forteza sera
clausurada el proper dilluns dia 9.

El Pregá de Setmana Santa,
encarregat a Mn. Gabriel Reus

La Confraria de Sant Agustí ha en-
carregat el pregó de la setmana san-
•ta d'enguany a Mn. Gabriel Reus,
qui exercí per espai d'alguns anys el
càrrec de Rector de l'església del
Convent i fou precisament el crea-
dor de la Confraria de Setmana San-
ta d'aquest temple.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
TEATRE.—Dimarts dia 10, al Tea-

tre Rialto de Ciutat, assistência a
l'obra d'En Xesc Forteza «Quin trut-
ger». Sortida a les 17'30 del passeig
d'Ernest Mestre. Preu, 1.000 ptes.
Inscripcions a la Llar.

Dimecres dia 11, repetició del pro-
grama.

PROJECCIO.—Divendres dia 13, a
les 17'30, projecció de la pellícula
0E1 color púrpura», patrocinada per
«la Caixa».

Foguerd en el Camp Municipal
d'Esports

Divendres dia 13, á les 8 del ves-
pre. Hi haura pa pagès i vi de franc
tins que s'acabi i llangonissa i boti-
farrons per qui en vulgui comprar.
Ball de pagès.

Sopar del G.O.B.
Et prOxim dissabte dia 14 de ge-

net-, el Grill) flatcar d'Ocnitologio i
Defensa de la Naturalesa, celebrara
a Felanitx el seu sopar anual, on
s'atorguen els pmnis ALZINA i
CIMENT.

El sopar, que sera al Bar Mercat a
les 9'30 del vespre, compta anib
menú optatiu per a vegetarians.

Els interessats podeu apuntar-vos
a la Secretaria, Tel. 721105, abatis
del proper dimarts dia 10.

Democracia Cristiana
Se recuerda que dia 12, a las 9'30,

habrá asamblea para los afiliados.

Cursets de Cristiandat
El proper dimarts dia 10, a les

9'30 del vespre, en el local de baix
de la Rectoria hi haura una Ultrèia
extraordinaria amb l'assistència de
cursillistes d'altres pobles i de Ciu-
tat.

Vos hi esperam.

ESGLÉSIA DE ST. ALFONS
FESTA DE LA

SAGRADA FAMILIA

Demà diumenge dia 8, a les 4 del
capvespre, exposició solemne del
Santíssim i tandes de vetlla per les
families associades a la Visita Domi-

ciliaria.
A les 630, rosari i exercici a la Sa-

grada Família, benedicció del San-
tíssim i reserva.

A les 7 missa solemne que presi-
dira el P. Francesc Cap6, CR., qui
dira la homilia. Cantara la Capella
Teatina.

Es convida a tots els fidels.

PRECISAMOS JEFE CONTABILI-
DAD. Trabajo bien remunerado,
se valorara experiencia y conoci-
mientos.
Mandar curriculum al Apartado 37
de Felanitx. xiina discreción.
Empresa líder en sector.

SE PRECISA PERSONAL ANI INIS-
TRATIVO
(Se valoran conocimientos conta-
bili(Iad y experiencia administra-
tiva). Trabajo todo el afio.

En llegar curriculum en esta ad món.

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL
en centro CALA MURADA, para
peluquería o souvenirs.
Informes: Tel. 573206.

SE VENDEN MUEBLES USADOS
muy económicos.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

CERCAM UNA AL.LOTA amb car-
net de conduir per cuidar casa i
nins, unes G h, al dia.
Inf.: a aquesta Administració

Secció Religiosa 	



Cuerpo en madera maciza. Linea deslumbrante.
Tiradores y barras doradas. Vitrinas de cristal
biselado.
El más puro estilo, protegido para siempre con
los más avanzados sistemas. Como el Poliéster
acabado-espejo, que es brillo y limpieza para
toda la vida.
Xey: Cocinas exclusivas, para ambientes
exclusivos.

Los que van a más, vienen a X;ey.

xe
MOBILIARIO DE COCINAY BANO

Ma&•
DISTRIBUIDOR
OF

P :

Plaza Espaha,16-Tel.581605- FELANITX

FELANITX 	 S
CM1:11...12•11■1

Valoraciú pel Flop
Muoicipdi

(Ve de la paP,ina :3)
dels pressuposts per l'any 1988 es
destinaren 218.500.000 pessetes a in-
versions de les quals s'han contret
73.000.000. Això demostra una vega-
da més que no se saben executar els
pressuposts que s'elaboren.

Enguany pareix que es cometran
els mateixos errors de sempre. Si
comparam les xifres pressupostades
d'ingressos pets darrers dos anys

, observam que:
1987: Es liquida 468.276.427 ptes.,

sense efectuar cap prêstec.
1988: No esta liquidat, però es

preveu una xifra aproximada de
550.000.000 ptes.

1989: Es pressuposten 501.000.000
ptes. dels quals 55.000.000 són près-
tees. Els ingressos reals serien de
445.000.000 ptes.

Com es veu el pressupost de 1989
és inferior al de 1987 quant les taxes
que s'ingressen en diferents concep-
tes no han baixat sinó oue han pu-
jat.

No entrarem com altres anys a de-
batre cada partida perquè es un de-
bat inútil davant la negativa del
grup governant a contestar a les
qiiestions que plantejam.

Respecte de la inversió volem dir
que, dels 80.000.000 de ptes., quanti-
tat inferior a la de l'any passat, no
es destinen partides a cap dels con-
ceptes següents:

Polígon Industrial
— Esports i Cultura (Cine Felanitx,

Poliesportiu, ...)
Residência per a la Tercera Edat
Depuradora de Portocolom

— Locals municipals propis als nu-
clis urbans del terme de Felanitx,
Ca's Concos, S'Horta,
Vehicles per a la Policia Munici-
pal
Local del Jutjat

— Oficina d'informació i turisme
Aquestes omisions són un símpto-

ma més dels desinterès del grup go-
vernant per a millorar els serveis i
la infraestructura del poble.

En conclussió trobam que aquest
pressupost no es acceptable ni en la
forma ni en el fons i per tant el nos-
tre vot sera en contra.

SE OFRECE CHICA de 19 arios, pa-
ra trabajar por horas o fija.
Informes: Tel. 581777.

OCASIO, VENDRIA TAULELL-

MOSTRADOR corbat, de caoba,
amb vidres i miralls. 1'90 m.
Informació: C/. de la Mar, 24. Tel.
582165 Felanitx.

SE NECESITA OFICIAL 2.° carpin-
tería.
Informes: C/. Escorial, s/n. Tel.
650759 Campos. Círculo Recreativo

Se convoca a todos los socios a la Junta General Ordinaria,
que tendrá lugar el próximo día 15, a las 3 de la tarde, en el local
social.

Asuntos a tratar:

Aprobación balance 1988.
Renovación de los siguientes caros directivos:
Presidente
Contador
Vice-Secretario
Bibliotecario.
Vocal 2.°
Ruegos y preguntas.

La Junta Directiva

Bodega de Felanitx, Sdad. Coop. Ltda.
ASSEMBLEA GENERAL

Es convoca els socis a l'Assemblea General, que tindrà lloc
diumenge dia 15 de genet -, a les 9'30 del matí en primera con-
vocatèria i a les 10 en segona, en el saló d'actes de la Casa Mu-
nicipal de Cultura, sota el següent ordre:

1 Lectura i aprovació, en el seu cas, de l'acta anterior.
2 Informe de gestió.
3 Precs i preguntes.
Felanitx, 2 de (.2.-ener de 1989.

El Consell Rector



ITAL ESPORT, S. A.
CONCESIONARIO OFICIAL '

ALFA ROMEO
Agente en Felanitx:

Juan Perelló Patró
Compra-venta de automóviles

nufiikvos y usados.
FACILIDADES DE PAGO

Vía Argentina,57	 Tel. 581260	 FELANITX

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. 582302
Part : C. S'Abeurador, 28—Tel. 582374

P°. J. Estelrich, 18 - Tel. 580645

Nueva Dirección

B du, Banquetes
Co mimes y

fiestas on general
PARA RESERVAS, llamar a los Tels. 658033 y 575602

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Como ya viene siendo tradi-
ción algunos felanitxers celebraron
el NUEVO AÑO tomándose un re-
frescante BAÑO —nunca mejor di-
cho— en las frías aguas de CALA
MARÇAL en PORTO-COLOM. Entre
estos valientes estaban pERNAT
ARTIGUES el alcalde pe40.neo, TO-
NI JUAN, PEPE GARAU,*IQUEL
NICOLAU de «PHILIPS4.,.. BIEL
ROIG, alguna chica, etc... zDará, de
verdad, suerte esa manera! de salu-
dar la entrada del nuevo ario?

• El pintor MIQUEL CLAR afin-
cado en Felanitx EXPONE estos
días en el «GURUGU». Un artista de
detalles muy sensibles que demues-
tra un talento nada frecuente. Reco-
miendo que vean esta exposición.

• En MANACOR en la «TORRE
DE SES PUNTES» otro pintor expo-
ne sus últimas obras, se trata de
MANUEL RUBIAL.

• Exito el pasado vienes del

grupo musical «CORK» que actua-
ron en directo por «FELANITX-
RADIO» en el programa «EXIT».

• Todos los niños y niñas que
acudan el próximo domingo a «Es
Torrentó», al partido de auténtica
rivalidad comarcal entre el FELA-
NITX - CALA D'OR, serán obsequia-
dos con boletos gratuitos de la rifa
de preciosos juguetes.

• El ex-jugador felanitxer SE-
BASTIAN OLIVER, que vive actual-
mente en IBIZA, obsequió a la JUN-
TA DIRECTIVA del C.D. FELANITX
con dos decenas de sillas para que
estos puedan tener las reuniones
con comodidad, la cosa es de agra-
decer. Por otra parte la directiva
merengue para conseguir fondos
monetarios pondrá a la venta bille-
tes de una RIFA de UN COCHE y
UN VIDEO, las arcas del club fela-
nitxer están llenas de telarañas y de
polvo... A ver si funciona el invento.

• En magnífica forma se en-
cuentra el VETERANO ATLETA
SEBASTIA ADROVER oue ha con-
seguido el pasado ario ser CAM-
PEON DE BALEARES y SUBCAM-
PEON DE ESPAÑA de su categoría.

Y puso la guinda en la carrera (le
«San Silvestre» que ganó estos días
en INCA.
Valga esta nota para felicitarle por
sus éxitos.

• Cuentan crónicas que el C. D.
FELANITX hizo un partido nefasto
en ALCUDIA.	 eso que el equipo
anfitrión era de los malos, sobre el
papel, porque si no nos meten una
docena y media de goles. ¿Por qué

Ias alegrias duran tan poco?
• VIDEOCLUB. — «BIGFOOT Y

LOS HENDERSON». Director: Wi-
lliam Dear. Interpretes: Melinda Di-
llon, Don Ameche, Davis Suchet,
Margaret Langrick, Joshua Rucloy.
Pocluctora: CIC Video. Duración:
108 minutos. Genero: Comedia eco-
lógica. SINOPSIS: Al regreso de
una excursión por las montarias, en
un camino forestal la camioneta en
Ia que viaja la familia Henderson
choca con un extraño ser. Todos se
sienten incapaces de abandonarle.
La primera reacción de este ser,
ante un medio completamente des-
conocido para él es tan violenta e
incontenible que la familia Hender-
son pide ayuda a la policia, quien
hace caso omiso a a llamada. CO-
MENTARIO: Convierte en entraña-
ble a un personaje de leyenda y
sabe llegar hasta la sensibilidad del
espectador con una historia muy
bien narrada que recuerda a «ET»,
en algunos aspectos pero trasladado
a las montarias de Estados Unidos.
Ganó un óscar al maquillaje.

• El pasado miércoles dia 29
leímos en «BALEARES» en la sec-
ción de JUANA TARONGI titulada
«UNA SILLA EN EL BORNE» la
noticia de UNA GAMBERRADA de
que fue objeto nuestro compañero
de aquel diario BIEL GENOVART,
el eterno periodista del fútbol ba-
lear. El día de los InocenteS algu-
nos integrantes de un equipo de
fútbol molestos por las críticas se-
cuestraron a GENO y se lo llevaron
a Son Servera al «AUTO-SAFARI».
Lo vistieron de gorila hembra y lo
soltaron entre las fieras. Un gorila
macho de 150 kgs. de peso llamado
«Mogambo» lo persiguió durante
tres cuartos de hora, fue rescatado
bajo un algarrobo .cuando el ansio -
so gorila lo tenía acorralado, por

los empleados que llamaron a la Be-
nemérita... Una gamberrada dc Juz-
gado de Guardia...

Pero ludo fue UNA BROMA que
gastó BIEL a su amiga JUANA. Una
inocentada que e)la creyó 9 pio
juntillas y que publicaria al 0.6. si-
guiente. GENOVART recibiría el
miércoles numerosas llamadas, en-
tre ellas una agencia inglesa y un
periódico alemán que se interesaron
por este «inventado» affaire...! Per-
fido Geno!... exclamaría la joven,
candorosa e inocente periodista.

• El dia tie NOCHEVIEJA bubo
extraordinaria animación en «Son
Colom» a cargo del conj unto de
RAFAEL símoNET, los entrailables
«ELS NOSTRES».

• Arbitro para el partido 1"EL,1-
NITX-CALA D'011 ¡Agarrense uste-
des! ¡NAVAS CASALS! Una designa-
ción demencial.

• En e l«CINE PRINCIPAL» te-
• emos una de las mejores películas
de acción del pasado año «JUNGLA
DE CRISTAL» (Die Hard) dirigida
por el mismo de «Depredador»
JHON MAC TIERNAN. En ella tra-
bajan BRUCE WILLIS (Luz de
luna), BONNIE BEDELLA, ALAN
RICKMAN y el bailarín ALEXAN-
DER GODUNOV. Hasta los críticos
han coincidido en que tiene un rit-
mo trepidante, durante dos horas y
algo, no hay ni un momento de dis-
tracción. La cosa va de un detective
de Nueva York que acude a Los An-
geles para reunirse con los suyos en
Navidad. Su mujer esta en una fies-
ta de la empresa cuando el edificio

,es asaltado por unos terroristas.
Duración 136 m. De complemento

«SI ESTUVIERAS AQUI» se trata
de una sensible comedia.

JORDI GAVINA



FELANITX

BASQUET

El 88 de la temporada 88-89

FUTBOL
DIVISION

ilivitliiGAS UVAS
Alcúdia, 4 -

Bonito campo del Alcúdia. Mara-
villoso paisaje turístico. Dos doce-
nas de felanitxers en las gradas, al-
gunos de ellos directivos. Pero en
realidad los aficionados que presen-
ciaron este adelantado encuentro ju-
gado el sábado no llegaron a un cen-
tenar ni mucho menos.

FELANITX: Parera (3), M. Riera
(0), Aznar (0), Valen,tín (1), Llull (0),
Gallardo (1), Teruel (0), Pont (0),
Mut (0), Agustin (0) y Rial (0).
X. Riera (0) entró ya avanzada la 2.a

parte nor Gallardo y Sagrera (s.c.)
lo hizo a poco del final por Teruel.

Arbitro: Sanchez Barriga (2), bien,
no enseñó tarjeta alguna visto el ex-
celente comportamiento de los ju-
gadores. Estuvo ayudado por un só-
lo linier, - Macias.

GOLES.-Min. 3 (0-1). Magnífica
jugada de Gallardo, que aguanta el
balón en plan de extremo derecho,
centra perfectamente y M.A. Llull
marca de cabeza anticipándose a la
defensa. Gol de bella factura. Min.
24 (1-1). Centro-chut bombeado des-
de la derecha en jugada forzada.
Desgracia para el portero Perera
que ve como el balón tras hacer al-
go extraño se cuela por el ángulo
contrario -gol inverosímil-. Min.
34 (1-2). M. Rial juega por la izquier-
da, con habilidad elude a un contra-
rio y sirve un centro muy templado
para que Teruel de cabeza envie el
balón a las redes. Bonito gol. Min.
56 (2-2). Tras un saque de esquina,
varios rechaces, finalmente Sito con-
sigue marcar. Min. 67 (3-2). Balón al
larguero y Ventayol de espaldas a la
portería dispara a la red. Min. 83
(4-2). Teruel pierde el balón en ata-
que, en rápido contragolpe seis ata-
cantes se encuentran solos ante
Llull, el balón va hacia Jordi que dis-
para cruzado estableciendo el resul-
tado definitivo.

EL REVERSO DE LA MONEDA
Si hace unas semanas el Felanitx

hizo un partidazo ante el Santanyí,
el sábado hizo el ridículo. En los 89
min. que duró el partido no consi-
guió entrar en el juego nunca, se vio
desbordado siempre por un equipo
que salió con tremendas ganas de
conseguir la victoria. Una victoria
que consiguió merecidamente, pese
a la mala suerte que le acompañó,
porque dispuso de oportunidades a
porrillo. Algunas tan claras que no
se explica.

Y eso que el Felanitx tuvo suerte.
En dos o tres jugadas que aguantó
el balón más de diez segundos mar-
có dos goles, y pudo marcar el ter-
cero en este primer tiempo si Mut
;ante el meta hubiera acertado ...
Pero la realidad es que el equipo de
Juan Pérez fue un títere sin cabeza.
Fallaba en todas sus líneas, espe-
cialmente en el centro del campo y
en defensa, sólo Parera -en para-
das prodigiosas- daba la talla. Los
locales disfrutaron de tantas oca-
siones en esta l. mitad que el 1-2

Felanitx, 2
que campeaba en el marcador al
término de ella, había, que recono-
cer que en el mundo no hay justicia
en muchos partidos. Algún santo se
había aliado con el Felanitx, porque
balones a portero batido, eran sal-
vados in-extremis por un defensor o
por los palos y en otras los delan-
teros del Alcudia los lanzaban fuera
como si estuvieran gafados por un
ente diabólico...

El Felanitx en la 2.a parte no en-
mendó la plana. En lugar de jugar
serenamente, ya que tenía el mar-
cador a su favor, salió todavía más
nervioso. Daba pena. La voluntad de
Mut y Rial no era suficiente. Pont
era un fantasma. Teruel perdía mu-
chísimos balones, Gallardo tenía me-
nos fuerza y fue sustituído por
X. Riera que no hizo casi nada,
arras era un colador... Tanto fue el
cántaro a la fuente que llegó a ha-
cerse añicos. El Alcúdia marcó tres
goles pero siguió fallándolos a go-gó.
El Felanitx intentó estirarse, pero
todo fue mera ilusión, al contragol-
pe el equipo anfitrión llegaba con
facilidad ante Parera, que pese a los
cuatro roscos, tuvo una brillante
actuación...

Fue penoso. Al final el Felanitx
atacó sin demasiada convicción, pe-
ro el reloj no daba para más.

Derrota merecida, que debió ser
mucho más abultada. No se entien-
de como un conjunto, el felanitxer,
puede cambiar, así, de la noche a la
mañana. ¿Miedo a las tarjetas? Hay
una serie de jugadores con tres y a
Ia cuarta hay partido de suspen-
sión... ¿Los turrones y las noches de
blanco satén? No se entiende, lo
cierto es que a mi las uvas de media-
noche -recordaba el partido- me
supieron amargamente. Supongo
que a los directivos y jugadores
también después de tan triste pa-
pel. Perder si, pero no de esta gui-
sa.

Y el domingo rivalidad a tope en
«Es Torrentó»: FELANITX - CALA
D'OR.

MAIKEL
JUVENILES
C.D. FELANITX, 0 - POBLENSE,

A pesar de q tie d u ran te toda la
primera mitad del partido dom ma-
ron los poblers, el equipo local rea-
lizó un buen juego, en su último
partido del a1•) 1988. En 11 segunda
mitad el dominio fue local, pero, a
pesar de intenterlo no pudieron
marcar ningún gol.

GORI VICENS

VENDO CASA en Calle Riera, 31.
Informes, Tel. 582145.

SE ALQUILA LOCAL en Porto-Co-
lom, de 150 ni2. y 200 m2. de te-
rraza, en pleno centro comercial.
Apto para cualquier negocio.
I n!.: '1'el. 581005

Aprofitam aquesta setmana de
descans per fer una mica d'anàlisi
de l'actuació dels sis equips del
Club Joan Capó/Autocares Grimalt
que estan en competició.

Globalment, hem de qualificar de
més que acceptable les classifica-
cions que actualment ocupen els
equips, en especial els masculins.

Els CADETS ocupen el segon Roc,
que sera molt difícil de mantenir i
que els donaria la participació a la
Fase Final de Mallorca (ler. al 4rt.).
De totes maneres el floc que aeon-
segueixin sera millor que l'esperat.

El JUVENILS han encaixat només
dues derrotes mínimes en partits
que tenien guanyats. Han estat
rúnic equip que ha vençut a l'actual
líder Santanyí i, a més, a domicili.
Tenen segur el passar a la fase final
per a l'ascens al grup dels més forts.

L'objectiu dels JUNIORS, quedar
quarts, 'sembla'bastant difícil, però
no inalcançable. No es poden per-
metre cap errada. Després dels galls
de la categoria (Patronat, Penya Ma-
llorca i La Glòria) i dels tres colis-
tes, hi ha un grup molt equilibrat de
5 equips que juguen una particular
lliga i es repartiran els Rocs 4rt. al
8é.

Els SP,NIORS, que no practiquen

P.J. P.G.

Cadets masculins 7 5
Juvenils masculins 10 8
Júniors masculins 14 7
Sèniors masculins 12 9
Juvenils femenines' 9 1
Séniors femenines 9 6

Total: 61 36

ANOTADORS
Cadets masculins (7 jornades)
I. Damia Amengual 120 punts
2. Antoni Sierra 98
3. Aleix Sutler 58
Juvenils masculins (10 jornades)
1. Pere J. Fullana 212 punts
2. Mateu Julia 92 	 D
3. Rafel Lladó 81 	 »
Júniors masculins (10 jornades)
1. Guillem Amengual 307 punts
2. Miguel S. Perelló 236
3. Tomeu Salva 94
Seniors masculins (12 jornades)
I. Antoni Oliver 	 173 punts
2. Guillem Amengual jr. 160
3. Jaume Binimelis 	 89
Juvenils femenines (9 jornades)
1. Xisca Nicolau 54 punts
2. Pilar Obrador 53 »
3. Margalida Estelrich 36 »
Sèniors femenines (9 jornades)
1. Cati López 144 punts
2. Antònia Camarero 56
3. Isabel Reverte 54

Júniors masculins:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 59
LLUCMAJOR, 	 35

El dimecres abans de Nadal hi ha-
gué jornada de júniors. L'equip fe-
lanitxer ens oferí el partit més com-
plet de la temporada, en una actua-
ció excellent de la defensa, molt se-

un joc gaire espectacular, mantenen
un bon nivell de resultats que els
manté en els Rocs de dalt. Única-
ment tres derrotes (dues per un
punt i l'altre per 7), en front de 9
victòries és el balanç fins ara. Però
convé recordar que el camí que els
falta recórrer a la Riga tendra molts
obstacles, encara que des de fa
temps estan ja classificats pels
«play-off» per l'ascens.

De les JUVENILS FEMENINES
s'esperava més, tenint en compte
que tot l'equip és el que havia com-
petit la temporada anterior. De to-
tes formes han amillorat darrere-
ment, i destaquem positivament els
pocs punts encaixats per la defensa,
cosa iRigica si miram la seva posi-
ció de semi-colistes.

El rendiment de les SÈNIORS
FEMENIkES, és més baix que el de
l'any líassat, o pot ser tal vegada és
que els altres equips han augmentat
el seu nivell. Actualment, duen per-
duts tres partíts (dels 9 jugats), la
mateixa quantitat que en tota la
temporada 87/88 de 25 jornades. Ara
ocupen el quart Hoc a un sol punt
del líder. No podran badar gens per
poder disputar el títol, cosa que fa-
ran els 4 primers de cada grup.

P.P. P. favor P. contra Lloc prov.
n.° equips

2 421 345 2on. 	 (6)
2 648 518 2on. 	 (9)
7 970 901 4rt. 	 (11)
3 754 617 2on. (11)
8 208 347 10é.	 (11)
3 441 394 4rt. 	 (8)

25 3.442 3.122

riosa, al llarg dels 40 minuts. Writ
gros la victòria contra el J. Llucma-
jor, reforçar encara per la diferència
aconseguida, que supera al partit de
la 1.a volta (80-62).

Actuació destacada de tot l'equip
per?) el cadet Damia Amengual, per
Ia seva excepcional segona part (10
punts, 8 rebots) fou el centre d'a-
tracció. Guillem Amengual amb 23
punts i Perelló amb 18, foren els ma-
xims anotadors.

AQUESTA JORNADA
Actuaran quatre equips. La com-

petició dels cadets no es reanuda
fins a l'altre dissabte i els juvenils
descansen.

A Felanitx tindrem el dissabte al
J. Mariana (juvenil femení) i al Ge-
sa-Alcúdia (jUniors), aquest darrer
és un partit decissiu; i el diumenge,
al Pink (sènior femení).

Només juguen fora, a Son Serve-
ra, els sèniors.

LARRY CISTELLES

SE NECESITA CHICA con nocio-
nes de contabilidad.
OPERARIO para sala de despiece
fábrica embutidos.
Informes: Tel. 582069 (de 5 a 7
tarde).

ESTAT ACTUAL DE LES CLASSIFICACIONS (FINAL DEL 88)



mercado nacional de

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

OFERTA DE LA SEMA1‘.11;

11 18 (;TD Fain.
R 18 GTS
Ford Fiesta
Supercine°
Su pereinco GTE
R 9 GTD
Il 21 TxE
R ti
Dyane 6
Seat Panda

PM-Z
PM-0
PM-V

PM-AT
PM-AP

PM-Z
PM-AN

PM-S
PM-K

PM-AB

F. MANRESA, S. A.
Concesio. Renau I
C. de Campos, s-n.
Tel. 58198-I-85

a 	 FELANITX
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Lioms a la Sala
EL PRESSUPOST
PER A L'ANY 1989

Divendres passat el grup d'APDP
aprova el seu pressupost per a Fairy
1989. Nosaltres hi fèrem els seffiients
retrets.

1.-E1 pressupost no té cap objec-
tiu politic clar i si el té, el Sr. Teje-
dor no va contestar a cap de les ex-
plicacions demanades, sobre parti-
des tan importants com inversions,
subvencions, educaci 6, cultura,
qüestió social, ... Pel Sr. Tejedor,
tot està clar i «tot es farà segons les
necessitats i de la forma que es con-
sideri oportú». És a dir que, com
sempre, la improvització sera la nor-
ma de la casa i, com sempre, arriba-
ran tard per tot.

2.-Manca d'un equip competent.
L'equip tècnic que assessora el Bat-
le, està clar que o no el s'escolta o
es incompetent. Per posaç un exem-
ple fresc, aquest més slian pagat
prop de tres milions de peSsetes en
contra dels informes de ilInterven-
tor, el Secretari i el Diplekitari. En-
guany per dues vegades, s'-ha apro-
vat fer obres dins el camp d'Es-
ports, quan la gent normal primer
hauria resolt els problemes urbanís-
tics de la zona i no trevalar sempre
amb la mateixa pedra.

3.-Manca d'una gestió efipac. La
gestió que poden fer els funcionaris
per emprendre i dur a terme un
pressupost es totalment nulla quan
no hi ha un programa clar, ni uns
objectius i no s'escolten Is tècnics.

4.-A mesura que passen els me-
sos s'ha de controlar si es complei-
xen els objectius i s'ha de fer una
valoració del que s'ha aconseguit i
del que no. No sabem, que s'hagi
controlat mai res, pels senyors d'AP,
controlar vol dir reprimir o fer co-
ses lletges i el descontrol es patent
a tots els nivells de la vida ciutada-
na. De valoració no creim que n'ha-
gin feta cap mai, ni de res. Si en fes-
sin una, ho deixarien anar i reconei-
xerien la seva incapacitat per dur
endavant Felanitx. Cada any tenen
superavit i de cada any més i ens
acusen de tots els mals, I) ivendres
sense anar més !luny, el Sr. Tejedor
ens va acusar de no haver pogut
comprar els terrenys del polígon in-
dustrial. No creim que una perso-
na normal pugui dir cjile tenim la
culpa que uns terrenys estiguin hi-
potecats, tenguin embargaments i
alou. Fer-ho denota tenir el cervell
desbaratat i aquestes valoracions no
serveixen per clarificar cap pressu-
post.

5.-El pressupost ha de basar-se
en la legalitat vigent. Quina legalitat
vigent poden respectar uns senyors
que se'n foten dels informes tècnics,
jurídics, d'intervenció i dipositaria?
I això ho volen justificar en base a
moralitats i el be del noble. Ps mo-
ral anar contra les lleis? El bé del
poble es el que ells cliuen?

El pressupost per l'any 1989, es el
reflexe del de 1988, traslladat al
1989, es un pressupost del passat per
l'any qui ve i aix6 passa l'any pas-
sat i l'altre i sempre, es la continua-
ció del pressupost de quan èrem pe-
tits, un pressupost sense objectius.
L'any que hem començat a Felanitx
seguira desatesa la qüestió social,
les escoles, la sanitat, els serveis

d'aigua neta i bruta del terme, el Po-
lígon Industrial seguira sense ini-
ciar-se. L'únic que esta previst tenir
a punt es el Cementiri, la fòbia del
grup d'APDP. Felanitx es prepara
per ser cl poble dels morts. La filo-
sofia del pressupost per enguany es
Ia de sempre, la del superavit i dels
diners públics aturats al banc, l'any
1988 han tengut 25 milions de pesse-
tes d'interessos i això no treu cap en
lloc.

Pel Sr. Tejedor, això es demagò-
gia. No va entendre el significat d'a-
questa paraula que diu el diccionari
i que li varem explicar fa mig any,
noPhi tornarem explicar perquè alla
on no n'hi ha ... Ens va demanar
alternatives, presentarem nou esme-
nes, que són:

- Suprimir el sous dels politics
(10 milions) i destinar-los a atendre
qüestions socials.

- Creació d'una guarderia muni-
cipal.

- Construcció d'una Residencia
per la 3.a edat.

- Pla Especial d'Aigües del ter-
me.

- Projecte de sanejament de Por-
tocolom. Aigües netes i brutes a Sa
Capella i depuradora de Portocolom.

- Dotació pressupostaria per a la
construcció d'un Polígon Industrial.

- Contractació per serveis d'un
assistent social, un assessor
tic i un celador d'obres.

- Contractació d'un funcionari
per a recaptar imposts tot l'any, per
no haver de fer fues quinze dies i
amb la meitat del cost.

- Acollir-se a la Llei 24/83 per Sa-
nejament de la hisenda local.

Totes, en bloc foren votades en
contra pel grup d'APDP. Esta clar
quin són els seus comptes i que no
els interessa res de tot el que varem
proposar.

SE NECESITA MATRIMONIO, en
Felanitx, para atender cocina y
bar de empresa. Meses junio, ju-
lio y agosto.
Informes: Tel. 581266.

Parròquia de Sant Miguel
Inform económic 1983

ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL

ENTRADES:
Collectes ordinaries 	 1.065.748
Serveis (batetjos, matrimonis,

COMPTE ESPECIAL OBRES:
Entractes 	 3.525.790
Sortides 	 3.010.442

ESGLr.SIA DE SANT AGUST
ENTRADES:

funerals, oficina) 603.504 Collectes ordinaries 421.355
Donatius i almoines 142.320

Total: 1.669.252

SORTIDES: Total: 563.675

Compres
Despeses personal

51.596
1.715.788

SORTIDES:
Compres
Despeses personal

316.801
89.255

Despeses de funcionament 360.318 Despeses de funcionament 338.402
Acti. pastoral 149.229 Acti. Pastorals 40.750

Total: 2.276.931 Total: 785.208

COL.LECTES EXTRAORDINARIES Esg. S. Miguel Esg. S. Agustí
Per la fam 358.502 75.023
Seminari 161.293 56.031
Terra Santa 8.275 7.734
Mallorca Missionera 158.543 59.437
Caritas Corpus 235.564 73.247
Pel Papa 16.127 7.243
Monges clausura 9.859 10.122
Domund 305.451 121.274
Església diocesana 216.790 69.334
Caritas Nadal 184.318 50.930

Total: 1.654.722 530.375

Consulta de GINECOLOGIA
Dr. Arturo Gil Bretones

Col. 1902

Revisiones ginecológicas - Contra l de embarazo
- Planificación,familiar y Ecografia

C. Call, 17 Tel. 555981 (mañana) y 583441 (tardes)
Lunes, miércoles y viernes a partir de las 16 h.
(consulta previa cita).

Boutique PALMERAS
REBAJAS en moda y calzado

a partKdel 7 de enero
C. 31 de Marzo, 10 - Tel. 581513 FELANITX

Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente las 24 horas

C. Sa Llana, 15- Tel. 580448 y 1. Volta, l 67 -Te1.581144 FELANITX

RESTAURANTE-PIZZERIA

Blanco y negro
Porto Cari 	 Cala d'Or


