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r9«apais nattnaz ; socetat»
El GOB de Felanitx, juntament

amb la Conselleria d'Obres Públi-
ques i Ordenació del Territori-Go-
vern Balear, inaugura avui horabai-
xa a les 5, a la Casa Municipal de
Cultura, una exposició sota el títol
«Espais Naturals i societat. Conser-
vació dels eco-sistemes a les Balears
i Pitiuses».

La mostra està integrada per foto-
grafies murals sobre els espais pro-
tegits i una abundosa documenta-

Tombats a la molsa

Etirnietats
La gent acaba de sortir de l'església en un dia assolellat de prima-

vera. Són els convidats a una boda. Tothom va d'allò més ben aestit
mantre espera la sortida dels nuvïis, xerra animadament a l'esplanada.
En aquesta escena es produeixen tres fets de característiques semblants:
na Joana renya el seu marit qui, despistat com sempre, no s'ha adonat
que mostra l'etiqueta de la camisa; la mare d'en Miquelet corr darrera
del seu fill per tal de dissimular-li l'etiqueta dels calçons; na Magdalena
diu, a cau d'oreila, a la seva amiga Aina, que se li veu l'etiqueta de la
falda que es comprà fa un parell de setmanes.

Aquesta situació imaginaria —o no tant— correspondria a un mo-
ment cronològic anterior, a una epoca que podríem anomenar se't veu
l'etiqueta!, contrastant amb l'actual definida per no se't veu l'etiqueta!

Abans hi havia una certa diferencia de qualitat i disseny entre la roba
bona i aquella que no ho era tant, o millor dit, entre la roba cara i la
roba no tan cara. No era precis, per tant, anar mostrant l'etiqueta del
producte a ningú. La qualitat en el vestir es notava o, almenys, s'intuïa.
Ara, ampere:), la tecnologia ha aconseguit que no sigui Mail diferenciar
la qualitat d'una marca cara d'una altra que no ho es tant. Horn pot anar
ben vestit sense necessitat de gastar els seus doblers en marques o dis-
senyadors cars i conegudíssims. Per això, per tal de diferenciar una cosa
de l'altra, s'imposa mostrar l'etiqueta del fabricant al públic, on hi figura
Ia marca o el dissenyador i les característiques tècniques d'una peça
que, per ser més cara, es suposa que ha de ser més exclussiva, almenys
per a un pareil de milions de persones.

Ens etiqueten. Es aquesta la solució que semblen haver trobat les
marques de qualitat —11egiu cares— per diferenciar els seus productes
dels altres que no tenen tanta anomenada. Copiar la qualitat no es delicte,
pert) copiar una marca sí que ho es i, per tant, la solució de l'etiqueta es
incontestable. Passa que una etiqueta sempre resulta antiestètica —o al-
menys hauria d'esser-ho—, pare> es veu que això no suposa cap incon-
venient de cara al públic que, orgullos, exhibeix sense manies el seu cer-
tificat de garantia cosit als seus jerseis o les seves camises de moda.

El proper pas de l'exclussivisme, quan dur una determinada marca
per destacar ja no sigui suficient, sera no llevar el preu als productes
tèxtils, per tal de poder demostrar, en forma clara i precisa, els doblers
que ens han costat una camisa o una americana. Coses de la postmoder-
nitat.

RAMON TURMEDA

Curs Stvdia
	 tivos del desarrollo».

La seva experiencia de més de
vint anys al front d'estudis i projec-El proper dimarts, dia 21, a les

9'30 del vespre, al saló d'actes del tes de la FAO (Organización de las
Col.legi de Sant Alfons, D. ANGEL Naciones Unidas para la Agricultu-
DIAZ DE LA CEBOSA Y DIAZ, Ca- ra y la Alimentación), és la millor
tedrAtic i Director 

de planejament recomanació de l'interès de la sevade molts projectes de la 
FAO al ter- intervenció.car món, explicarà una Iliçó sobre

L'acte està obert a tothom.el tcma «Aspectos positivos y nega-

Dipòsit Legal, P.M. 351-1959

Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» - FELANITX

Nfls la «Historia Natural radio»
trapido pc! metge Banc= ebrator

Antoni Obrador

Fa DOC més de dos-cents anys va néixer a Sa Caveia de Cas Concos
Bartomeu Obrador, que seria amb el temps el famós metge Xamarrí. Pun-
tualment, Miguel Pons ha dedicat un article a l'efemèride (1), amb un co-
mentari personal oue agraesc, on es pot trobar un resum biogràfic i. per
això no m'estendré en aquest asnecte. Unicament apuntaré que hi ha una
referència al metge Xarnarrí al Diccionari Biogràfic de Metges Catalans
dais doctors Calbet i Corbella (2) La informació d'aquest diccionari ha
estat treta de l'cbra Biblioteca de Escritores Baleares de Joaquin María
Boyer (3),

Recentment, mossèn Pere Xamena m'ha fet arribar l'obra Elementos
de Historia Natural Médica (4) que va traduir del francés el metge Barto-
meu Obradcr quan era catedràtic de la Facultat de Medicina de Madrid.
No cal dir que m'ha interessat força i trob escaient fer-ne uns comentaris,
sobretot de les notes que hi va incorporar i que fan referencia a Mallorca.

Abans però, crec convenient apuntar dos mots sobre la situació histó-
rica i mèdica que hi havia quan va sortir el ilibre. El professor López
Pifiero que ha estudiat la medicina espanyola del segle XIX (5) anomena
corn a etapa intermèdia els anys 1833-1868. És a dir, entre l'acabament
de l'absolutisme i la revolució del 68. Els metges,  contràriament a allò que
passa avui, a començament del aegle passat eren  majoritàriament liberals,
que aleshores volia dir progressistes. Com exemples podem recordar que
trobam metges eminents a les Corts de Cadis i l'any 1824 el govern em-
presona o separa de les seves càtedres tots els professors del Collegi de
Medicina i Cirurgia de Madrid. Durant l'etapa intermedia comença la re-
cuperació amb limitacions d'allà que l'absolutisme havia anorreat. Podem
apuntar que Bartomeu Obrador aconseguí la catedra de Madrid l'any
1829 (3). Si ens referim a l'ensenyament medic trobam el pla de l'any
1843 i 1a legislació sobre la universitat en general de l'any 1845 que impo-
sen una centralització estatal absoluta, no només referida al professorat,
pla d'estudis, títols, etc., sinó també en els textos recomanats per a l'en-
senyament. És la creació de la Universidad Central. Això té interès perquè
precisnnent es en el mes de novembre de 1845 quan Bartomeu Obrador
firma el pròleg del primer volum de l'obra que comentaré. Això vol dir
que aquesta obra degué esser llibre de text obligat a totes les facultats
de medicina d'Espanya.

Durant l'etapa intermedia les traduccions de llibres estrangers aug-
menten de forma espectacular. El país que aleshores influeix de manera
quasi absoluta es França. Sense una autentica- vida científica a Espanya la
comunicació amb l'estranger adopta la forma de cópia o imitació servil

que es fa a fora. «Avui la medicina espanyola —es deia l'any 1855—
no és una altra cosa sinó un pallid reflex de la medicina francesa, excepte
unes honroses excepcions» (6). En aquest ambient no es casual, doncs, que
el metge Xamarrí faci la traducció precisament d'un llibre  francès.

(Passa a la pew. 7)
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6. El Crisol I (1855) núm. 9, 134. 9. Ci tat a 5.

ció entorn a legislació i mesures en-
caminades a aquesta finalitat.

Un visual que fa referencia a les
costes i zona muntanyenca del ter-
me de Felanitx sera projectat a l'en-
sems.

La mostra restarà muntada fins el
diumenge dia 5 de març i pot ser
visitada tots els dies de 17 a 20 ho-
res i els diumenges, a més, de 10 a
13.



SANTORAL

Diu. 19 St. Gabí
Dill. 20 St. Eleuteri
Dim. 21 St. Pere Damia
Dim. 22 Cat. de Si. Pere
Dij. 23 St. Policarp
Div. 24 St. Modest
Dis. 25 St. Fèlix III, papa

LLUNA
Lluna plena dia 20

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.

Portocolom - Felanitx: Dies
feiners, a les 9,20, 14,45 i 1'7,30
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:

Cat. Ticoulat
Francesc
Gaya-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Cat. Ticoulat

TELEFONS D'IMPERES
Ajuntament: Oficines j Policia
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funeraria Felanitx

580448-581144
Ambulàncies

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

FELANITX

cow
PREU DE SUBSCRIPCTO

Semestral: 1.625 ptes.
Semestral a fora: 1.775 ptes.

o

Wad, nicolau Gomita
Vdo. (l'Antònia Prohens

va morir a Felanitx, dia 13 de febre de 1989, a l'edat de 87 anys,
havent rebut els sants sagra ments i la Benedicció Apostòlica.

Al eel sia

Els seus fills, Jaume, Maria i Joan; fills politics, Magdalena Nicolau i Jaume Valens; nets
Antònia, Margalida, Rafel, Guillem, M" Antònia i Janine; Mil:As Maria i Rafel Nicolau; germana
Maria; germans politics Damiana AIonserrat, Antoni Nadal, Margalida, Catalina i Barbara Prohens
i Antònia Monserrat; nebots, eosins i els altres parents, vos demanen que el tengueu present en les
vostres pregaries.

Casa mortuòria: C. Bellpuig, 38
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FELAN1TX

Destatizazión en Felanitx

.	 BATAS: NO, GRACIAS
Hoy en día la tendencia de nues-

tra sociedad a crear masificaciones,
grandes ciudades, industrias, com-
plejos urbanísticos, etc., asociado a
una frecuente e imperfecta infraes-
tructura social y la falta generaliza-
da--de una educación sanitaria de-
semboca en la proliferación de in-
numerables plagas que en definiti-
va nosotros mismos potenciamos.
Entre ellas y dentro de las más co-
munes están los ROEDORES.

La lucha del hombre contra ratas
y ratones no ha sido nunca una em-
presa fácil, su destrucción se nos
antoja utópica y por lo tanto con-
cebimos únicamente un control per-
manente de su alta proliferación.

El Ayuntamiento de Felanitx, este
ario ha considerado necesario y ur-
gente llevar a cabo una camparia de
DESRATIZACION durante todo el
año que garantice este resultado y
mejore la sanidad del término Mu-
nicipal.

Este ha sido encomendado a una
empresa especializada, la cual pre-
senta un estudio previo, indicando
Ias zonas y lugares que imperiosa-
mente debían desratizarse. La em-
presa mallorquina WILL-KILL, S.A.
ya ha empezado sus tratamientos y
los continuará a lo largo de todo
este año.
ALGUNAS CURIOSIDADES SOBRE

LOS ROEDORES
Los roedores han sido con fre-

cuencia comparados al hombre, ob-
servando su gran tenacidad, adap-
tabilidad y voluntad de sobrevivir.
Algunos han llegado a decir que la
rata y el hombre son los dos ani-
males de presa que con más éxito
han operado en el mundo hasta
ahora.

Sin embargo en la realidad la re-
lación socio-económica del hombre
con la rata arroja un saldo desfa-
vorable al primero ya que lo único
que ha recibido a cambio de su «in-
voluntaria hospitalidad» han sido
transmisiones de enfermedades e
inumerables pérdidas económicas.

Las ratas y ratones se caracteri-
zan por su asombrosa reproducción:
Podemos afirmar que una hembra
obtiene a razón de 3 a 6 camadas
anuales con una media de 10 crías
por camada.

Si tenemos en cuenta que las ra-
tas son fértiles a los 2 meses de
edad, y si toda su descendencia so-
breviviera, un par de ratas podría
producir —en teoría— a razón de
20.000.000 de descendientes en 3
arios y 350.000.000 si la base es sobre
3 o 6 camadas anuales respectiva-
mente.

Otra curiosidad se nos antoja al
hablar de Ias pérdidas económicas
que ocasionan. Se calcula que los
daños producidos por las ratas en
nuestro pais alcanzan los 45.000 mi-
llones de pesetas (Se considera que
el valor de lo destruido por los roe-
dores se eleva a 10 veces más de lo
que consumen en alimentos). A ni-
vel mundial el 15 % de la cosecha
es destruida anualmente por los
roedores.

RAZONES PARA DESRATIZAR
Las razones para desratizar 'son

obvias:
— RAZON SANITARIA: las en-

fermedades que los roedores pueden
transmitir son innumerables, entre
ellas tenemos:

• Transmisión por mordedura:
Rabia, Turalemia, etc.

• A través de sus heces y ori-
na: Leptospirosis, SalmoneIlo-
sis, Amebiasis, Histoplasmo-
sis, Micosis varias, etc.

• A través de insectos vectores:
Ricketsiosis, Leishmaniosis

• A través de otros animales,
actuando ellos de reservorio:
Triquinosis, Brucelosis, etc.
RAZON ECONOMICA: Los

roedores poseen un par de incisi-
vos de crecimiento continuo y por
ello deben desgastarlos continua-
mente porque de lo contrario les
crecerían desmesuradamente.

Por ello provocan grandes destro-
zos en diferentes materiales: cables
eléctricos (con peligro de incendios
por cortocircuitos), conducciones
de agua, gas, etc. y ello sin entrar
en los destrozos de nuestros alimen-
tos o los de nuestros animales do-
mésticos.
CAMPAÑA DE DESRATIZACION
La campaña de desratización pues-

ta en marcha por el Excmo. Ayun-
tamiento de Felanitx va enfocada
por medio de la actuación sobre
dos partes diferenciadas.

• Alcantarillado
• Superficie

En Ia red de Alcantarillado de Ia
ciudad se llevarán a cabo cuatro
tratamientos a lo largo del ario
abriendo cada una de las bocas de
registro y sujetando mediante una
técnica especial un producto ratici-
da también especial para Alcantari-
Had°. En total el número de regis-
tros tratados asciende a 20U.

En lo que se refiere a la Super-
ficie, las zonas de tratamiento son
Ias siguientes:

FELANITX: Zona mataderos par-
ticulares de la carretera de Porre-
res. Canal de aguas sucias hasta la
depuradora. Depuradora. Alrededo-
res Granja NUMASA. Matadero Mu-
nicipal. Zona inundada de aguas en
carretera Porreres. Matadero anti-
guo y zonas colindantes. Zona anti-
gua estación. Zona Cooperativa
VINO. Zona Matadero ZAGAL. Zona
Matadero OBRADOR. Polideportivo.
Zona almacenes Fontanet. Escuela
Joan Capó. Escuela St. Alfons. Guar-
dería St. Alfons. Instituto. Solares
Municipales. Torrentes. Vertederos
de basura.

PTO. COLOM: Colegio Público y
alrededores. Zona S'Algar. Zona Es
Babó. Camping Cala Marçal y alre-
dedores. Vertedero Basuras. Zona
S'Arenal.

S'HORTA: Escuela y alrededores.
Depuradora Cala Ferrera. Zona
Granjas.

C'AS CONCOS: Zona Granjas.
CALA FERRERA: Zona Turística
En todas estas zonas el producto

irá perfectamente protegido median-
te cebaderos (artilúrgios especiales)
que evitan su visualización y por lo
tanto su posible peligro.

Durante todo el año se llevarán a
cabo 6 tratamientos en superficie
que garantizarán la eliminación de
los roedores en las zonas a tratar.

PRODUCTO RATICIDA
Debemos insistir en que el pro-

ducto empleado no es peligroso ni
tóxico.

(Passa (I la pagina 7)

SE NECESITA INTERNA, todo el
ario. Sueldo y condiciones a con-
venir.
Informes, Tel. 551099 (de 5 a 8)

SE NECESITA JEFE COCINA. Tra-
bajo todo el ario.
Informes, Tel. 575171



CARNICERIAS

Can 	  CO

Se complace en invitarles
a la

INAUGURACION
de su nuevo estableci-

miento del carrer de
Sa Llana, 65, que tendrá

lugar hoy sábado,
a las 18 h.

entre el carrer
lia trona

La quaresma del poble
El nostre món té malaltes les entranyes. 0, si voleu, la sensibilitat, la

solidaritat. Algú pot dir que té malalt el cor, l'estimera. Si voleu també
podem afirmar que té malalta la pell, la proximitat, la relació amb el
proïsme. Tenim la pell dura, endurida. El nostre món se mor no per ma-
lalties mentals, sinó per atacs al cor, per malalties «cordials».

I sembla que la riquesa de tot tipus atrofia, enmalalteix la sensibili-
tat. Riquesa que donen els doblers. Però també la riquesa de tenir salut,
de tenir poder, de ser fort, de ser llest... Les riqueses, quan són un in-
sult per aquells a qui manquen, maten el cor, la pell, les entranyes. Atro-
fien la sensibilitat. I la persona insensible no pot ser solidaria.

Per això se'ns demana un cor nou i unes entranyes de mare, com a
primera conversió. La cendra que se'ns posa sobre el cap ha de baixar al
cor, com a llixiu netejador d'orgulls, de menyspreus, de prepotències. El
poble mateix que just acaba de celebrar un seguit de setmanes de festa
i bulla, acala el cap o, millor, humilia el cor per una millor convivência,
per una tasca comuna, per un reconeixement del mal obrat. Cornenga la
Quaresma demanant perdó. Es el pòrtic, intelligent, per a qualseyol passa
endavant. Demanant perdó als homes, que es la vertadera manera, de de-
manar perdó a Déu, i no a algun idol irritable que ens pot castigat.; Per-
dó per no fer les coses bé; perdó per l'insult; perdó perquè trao,tam les
coses de tots com si fossin de ningú.

El dijuni i l'abstinència d'aquest temps no és allà que afecta a l'es-
tinnac sinó quan es milloren les relacions perquè es dijuna de grandeses
i d'altaries damunt els altres i es multiplica la germanor. Dijunar i abs-
tenir-se de earn i peix, d'alcohol, de tabac, de xocolata, de panxades i
drogues... pot ser una bona mesura higiènica. Dijunar i abstenir-se de
mentides, d'enganys, d'especulacions, de fraus... pot ser un bon progra-
ma quaresmal.

A rebre la cendra penitencial, aquesta cendra quaresmal, els primers
no han de ser els infants o els padrins; els caps de fila són el rector, el
batle, el director, el «jefe», el superior, el mestre, el «senyor»...

Bartomeu Bennassar

APART-HOTEL
PARQUE M

BANQUETES,

R Bodas, Bautizos,
Comuniones.

Un marco incomparable
20.000 m2. zona verde
vista al mar.

RESERVAS E
INFORMACION:
Apart-Hotel

PARQUE MAR

CALA D'OR MALLORCA
Tel. 657136
Telex 69716

FELANITX

El banc del batle
No em voldria equivocar, perquè,

el temps passa molt de pressa, per)
pens que deu fer poc més d'un any
que se varen produir uns canvis a
la Parròquia, canvis que n'afectaren
el presbiteri, la capella del Beat Ra-
mon i la distribució dels bancs de
Ia zona més pròxima a aquell. Els
dits canvis varen suscitar comenta-
ris, alguns dels quals se reflectiren,
al seu moment, a les pagines del
,<Felanitx». Com que tenen relació
amb punts més transcendents, he
pensat que ho pagava parlar-ne.

Des del punt de vista estètic (i
ja sabem que en aquest camp es
dificil, si no impossible, aportar
raons objectives), he de dir que,
pel meu gust, la reforma conté un
encert i tres errors. L'encert va es-
ser la retirada del gran Sant-Crist
que presidia el conjunt del presbi-
teri. Aquella imatge, juntament amb
el marc que l'envoltava i el domas,
de color variable, que li servia de
fons, constituïren una baluerna, un
afegit innecessari que no guardava
relació amb cap dels elements del
conjunt, i per tant un pegat. Amb
la seva supressió, ha quedat de bell
nou a la vista la fornicula que an-
tany servia per a l'exposició del
Santíssim, com també el sagrari pe-
tit que hi ha a davall, i permet fer-
lo servir. Però ara considerem-ne
els tres errors.

El primer es la situació en què
ha quedat l'altaret del costat del
presbiteri, a l'esquerra de l'especta-
dor. Cobrint l'espai que li servia
d'accés amb un entarimat de fusta,
ara queda enclotat i mig ocult per
aquell indefinible conjunt de bancs
que els cantadors infantils ocupen
parcialment.

El segen es l'aspecte que ofereix
la capella del Beat Ramon, la qual,
despullada de l'altar corresponent i
amb l'empostissat que en tapa el
trespol, té l'aire desolat propi dels
escenaris sense decorat, quan no hi
ha funció. Es evident que respon a
l'estat de coses creat pels canta-
dors, els quals, d'ençà que decidi-
ren abandonar el Hoc del temple
fet a posta perquè ells l'ocupassin
durant les funcions, apar que no
acabin de saber-se situar. (1)

Finalment, també jo consider una
passa enrera, des del punt de vista
estètic, la nova distribució dels
bancs de la zona més pròxima al
presbiteri. Així com estaven coHo-
cats abans, aquella zona de la nau
resultava molt espaiosa i molt més
agradable a la vista que l'actual
massa, espessa i confusa, de fus-
tam. Potser la impressió milloraria
un poc si els tres o quatre bancs
més grans que segueixen immedia-
tament els de les autoritats se col-
locaven darrera els més petits, jun-
tament amb tota la resta de bancs
de la seva mateixa mida. Per ven-
tura els dos més grans de tots, que
presideixen i lleven visibilitat als
fidels que seuen just a darrera,
s'haurien de passar alla on estaven
ja fa molts d'anys, es a dir, en dar-
rer Hoc abans d'arribar a la separa-
ció que ve donada per la capella
del Roser.

I ara això em mena al segon tema
que volia tractar, el de la presèn-
cia de les autoritats civils en els
actes religiosos, perquè se motiveja
si el canvi en la situació dels bancs,
que ha tengut un parallel en el Con-

(Passa a la [Jag. 6)



Ramon Ruse116, premiat per
l'Ajuntament d'Andratx

Dissabte passat foren atorgats eis
Premis Andratx 1988, així com les
distincions «Flor d'ametller» insti-
tuïts per l'Ajuntament d'aquella po-
blació. L'acte, en el qual pronuncia
un parlament l'escriptor Baltasar
Porcel, tingué Hoc al Teatre Muni-
cipal, que s'estrena precisament en
l'avinentesa.

Un dels guardonats dels Premis
Andrattx fou el nostre paisà i col-
laborador, l'historiador medievalis-
ta Ramon Rosselló Vaguer, que re-
be la distinció pel seu treball «Cro-
nicó d'Andratx».

Felicitam al nostre company.

El Dr. Pere A. Soler subdirector de
l'Hospital de la SS. de Burgos

El nostre paisà el Dr. Pere Antoni
Soler Bordoy, que darrerament i al
ilarg de més de quatre anys ha exer-
cit la direcció dels Ambulatoris de
l'Institut Nacional de la Salut a Ma-
llorca, ha estat nomenat pel Minis-
teri de Sanitat, Subdirector Medic
de l'Hospital General de la Segure-
tat Social de Burgos.

Al dar l'enhorabona al metge So-
ler, que, segons notícies, ha près ja
possessió del càrrec, feim vots per-
què tengui el minor encert en la
nova comesa de tan alta responsabi-
litat.
Club Altura

Per demà diumenge tenim previs-
ta una excursió des de Mortitx a
S'Hort des Molí, pel torrent de Mor-
titx cap al gorg del Bec d'Oca, a
la carretera que va de Lluc a Po-
llença.

La sortida sera a les 8'30 del matí
des de la plaça d'Espanya. El qui
no arribi d'hora es quedara.

Al mateix temps volem informar
que el dia 5 de ma/1g anirem a Sa
Dragonera en barca. Per aquesta
excursió s'han d'inscriure prèvia-
ment i s'han de pagar 500 ptes. Es
poden inscriure des d'ara mateix.

Per a qualsevol informació, Tel.
580589.

Gabriel Mestre Oliver, exposa a
PoHew

A la Galeria Bennassar de Pollen-
ça, el proper dissabte dia 25, obri
una exposic'6 de la seva obra més
recent, el nostre paisà. Gabriel Mes-
tre Oliver.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
EXCURSIÓ. — El proper dijous

dia 23, tindrà Hoc l'excursió cultu-
ral al municipi de Calvià. La sortida
sera a les 9 del mati del passeig
d'Ernest Mestre. Places limitades.

La col.lecta a favor de
«Mans Unides»

A la collecta que es féu el passat
cap de setmana en favor de l'orga-
nització internacional «Mans uni-
des», se recolliren les quantitats se-
güents als temples que s'esmenten:

Església de Sant Miguel, 264.336
ptes.

Església de Sant Agustí, 84.351
ptes.

Església d'Es Carritxó, 8.590 ptes.
Església de Son Valls, 2.125 ptes.

Adoraci6 Nocturna Femenina
Avui dissabte, a les 9 del vespre,

a la capella de la Caritat hi haurà
Vigília d'Adoració Nocturna feme-
nina.

Small Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL
QUARESMA

Dilluns, dimarts i dijous, a les
7'45 del mati, a la capella de l'Hos-
pital se celebraran Laudes i Missa.

Dimecres, divendres i dissabte, a
les 8 del vespre, a la parròquia, Ves-
pres i Missa.

CONFERÈNCIES QUARESMALS A
SON NEGRE

Els propers dies 23, 24 i 25, dijous,
divendres i dissabte, a les 9 del ves-
pre, a l'oratori de Son Negre es do-
naran unes converses de tema qua-
resmai.
CURS DE PASTORAL FAMILIAR
Des de fa tres anys, la Delegació

Diocesana de la Família, celebra uns
cursets de pastoral familiar que
s'imparteixen regularment al semi-
nari nou els mesos d'hivern i solen
constar de quatre sessions, una per
mes.

En aquests cursets si tracten te-
mes diversos relacionats amb la fa-
mília: naturalesa i missió humana,
eduació dels fills, funció i projecció
social, problemàtica, etc.

Els matrimonis que tenguin inte-
rès en assistir a aquest curset po-
den demanar informació a la Rec-
toria.

cine principal
Viernes 17, sábado 18, 9 noche y domingo 19 desde las 3

Chuck Norris en su última y gran película

El héroe y el terror y Arthur 2
Viernes 24, sábado 25, 9 noche y domingo 26 desde las 3

Cortocircuito 2 y EL ESLABON DEL NIAGARA

CAJA DE PENSIONES

MultimarCaixa
SEGUROS

NECESITO MUCHACHO con car-
net de conducir.
Informes, C/. Zavellá, 7

FLANIT)(

Semprc va unit a la quaresma el tema de l'abstinència i el dijuni.
Però abstinencia j dijuni en sí no són res. «El regne de Déu no es menjar
ni beguda». (Rm. 14, 17; 1 Cor. 8, 8). Abstinencia i dejuni són  només un
signe d'austeritat, despullament, solidaritat. Estam immersos dins un mein
consumista, que no solament satisfà necessitats, sinó que àdhuc les crea;
que no només ens porta a la comoditat, sinó a l'excés i a la folia egoista.

Durant la quaresma hem d'aprendre a viure amb menys coses, a cer-
car h felicitat del ser i del crear, a sertir-nos més lliures j confiats. Jesús
en el desert dijuna i resistí la temptació de convertir les pedres en pans.
Fou lliure. No transformem els nostres talents en capital corrent. No
venguen la nostra llibertat o el nostre dret de primogenitura per uns
plats de llenties o un poc de droga.

cartes al
M"), RJR
DES DE CANTERBURY

Dues felanitxerse que fa uns me-
sos que ens varem perdre per allà
Ia Gran Bretanya, a un poble
anomenat Canterbury, enyorant es
Calipso i Ca'n Veta (Speed), des
d'aquestes planes enviam una salu-
tació a tota la gent que ens coneix.
Molts de petcns de la nostra part.

Mariela Collado and Margalida
Vicens.

See you soon!!

Per P. Xarnena

1904
Setembre, 11.—Peregrinació (lc Santanyí i S'Alqueria Blanca a Sant

Salvador per commemorar el 50 aniversari de la definició dogmàtica de
la Immaculada. Els pelegrins de S'Alqueria Blanca devers les tres de la
matinada passaren pel Carritxó ol; D. Bartomeu Obrador els féu una pla-
tica; a la Capelleta s'uniren amb els que venien de Santanyí i escoltaren
un altre sermó que els dirigí D. Damià Rigo. També el mateix dia acudi-
ren a Sant Salvador joves de varies associacions religioses de Manacor,
Porreres, Llucmajor i Felanitx.

Setembre, 28.—Celebrà la primera missa el Rvd. D. Jaume Vaguer Xa-
mena (a) Pels.

Setembre, 29.—Una expedició d'uns 50 felanitxers partí cap a America
del Sud per establir-se en aquelles terres. No es la primera expedició que
surt i se'n preparen d'altres.

Octubre, 15.—Ha estat nomenat vicari de S'Horta el prevere felanit-
xer D. Rafel Grimait.

Octubre, 16.—Peregrinació de les associacions religioses de la Parrò-
quia de Felanitx a Sant Salvador per a commemorar el 50 aniverasri de la
definició dogmàtica de la Immaculada. Hi prengueren part unes 5.000
persones. Partiren de la Parròquia a las quatre de la matinada i retorna-
ren abans de migdia, després d'assistir a l'ofici i sermó que predica el
P. Antoni Thomas. Es féu una colecta per a la restauració de la Capeileta
de la «Mare de Déu Blanca». Contra aquest títol protestà D. Miquel Bor-
doy Oliver amb un article damunl «El Felanigense». La controversia s'en-
verina en el maig de 1905 quan es començaren les obres i quedaren molt
de temps paralitzad-,-,s.

Octubre, 24.—Brega entre dos individus a un cassino del carrer de la
Plaça, un dells atacà amb un ganivet.

Novembre, 2.—Representació en el teatre de D. Juan Tenorio per la
companyia Llinàs i Palet.

Novembre, 5.—S'inaugura en el teatre de D. Joan Ordinas la tempo-
rada de sarsuela amb la representació de «Los Granujas», «El puriao de
rosas» i «Los Bohemios». Dirigeix el cor D. Bartomeu Vich.

Novembre, 11.—Es reprengueren les obres d'engrandiment del cemen-
ten, començades l'any 1893.

Novembre, 22.—Davant la boca d'es port naufraga el pailebot «Maria
de la Cruz» de la matrícula de Sóller que es dirigia a Italia. Els tripulants
se salvaren amb un bot que entra en el port.

PARROQUIA DE SANT MIQUEL

Eis fruits de la Quaresma
DESPRENIMENT
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El banc del batle
(Ve de la pàgina 3)

vent, respon a unes noves normes
al respecte.

El Directori del Sagrament de
l'Eucaristia - Normativa practica,
publicat en el Bolletí Oficial del Bis-
bat de Mallorca (febrer 87), a l'a-
partat 5 diu: «Els responsables de
l'Església no convidaran oficialment
les Autoritats a assiStir corporativa-
ment a l'Eucaristia. Si voluntaria-
ment hi volen esser presents, se'ls
podrà reservar un primer Hoc en el
temple, evitant tot signe d'ostenta-
ció i de presidencia de l'assemblea».

No veig com pugui esser possible
«reservar un primer hoc en el tem-
ple» a unes autoritats per?) «evitant
tot signe d'ostentació i de presiden-
cia de l'assemblea», sobretot tenint
en compte la disposició amb què
les autoritats solen assistir als ac-
tes religiosos, si hi van com a tals,
que es el cas que ara contemplam.

És cert que no hem de fer judi-
cis d'intencions, però tampoc no
convé pecar d'ingenus. No cree er-
rar-me de pire si pens que, quan
les autoritats van a l'Església i hi
ocupen un Hoc reservat, ho fan per-
que les vegin. Inevitablement, doncs,
Ia seva presencia en els temples se
convertirà en un «signe d'ostenta-
ció i de presidencia de l'assemblea».
L'única via segura per evitar-ho es
que les autoritats, si per devoció vo-
len anar a l'Església, que ho facin

com a particulars i s'asseguin mes-
clades amb la resta dels fidels.

Qualcú em replicara que hi ha
una tradició, que... No ho discutiré.
És més: trobaríeu persones que
aproven la pres.encia ostentosa de
les autoritats en el temple, com a
presidents de l'assemblea. Els res-
ponsables de les esglésies ja decidi-
ran que convé més; pen!) no s'han
d'enganar sobre la qüestió ni l'han
de considerar resolta gracies a un
simple canvi de bancs. Del meu ar-
ticle anterior, ja se deu ,desprendre
que no som purità en la materia.
Si la litúrgia vol deixar pas de tant,
en tant al folklore, al teatre i a la
política, no sere jo qui ho condem-
ni; pet-6 que sapiguem bé qtie feim
folklore, teatre i política, i no altra
cosa.

- El darret dels laics

(Retirat de redició anterior).

(I) Des d'aquesta nota, voldria
felicitar càlidament la renovada Ca-
pella Teatina per la seva 'deEisió de
cantar en el cor durant les celebra-
cions litúrgiques en que participa.
Enhorabona!

SE NECES1TA DEPENDIENTA con
experiencia para fienda articulo§
regalo en Cala d'Or, con nociones
de inglés y alemán.
Informes: Tels. 580201 y 657054. !II

!K!

,

Racons de Déu (I)

El consumisme necessita una cura
«Race, de Déu» es el nom d'un racó, petit i humil, pobre, del Jonquet,

adosat a una torre de moll. Es la «capella» del Jonquet. Es la «seu» del
Crist oblidat en un món de marginació. Es el race) que mostra com l'ex-
periència cristiana ha de conjuntar la nit de l'home i la glòria de Déu,
la plaga del mercat i el santuari, l'angoixa de l'home i el missatge del
Crist. •

A aquesta experiencia nosaltres hi aportam ranhet, la nit, l'angoixa,
la plaça, la marginació, els supermercats. Déu hi aportara la glòria, el
santuari, la paraula. Déu hi donara també la terra, la carn, el blat, i so-
bretot, la darrera profunditat.

Si la Pasqua de Cyst i del cristians há de tenir qualque significahça,
la primera es la serietát de la Quaresma. La serietat amb què els cristians
hem d'emprendre l'es'fOrç quaresmal.

El consumisrne actual necessita una cam de TransCendericiá i 'de Po-
bresa. En el consumisme hi convergeixen tres grans temptacions de la
vida moderna.

-- Per una banda hi ha les implicaclong demoníaques de tot poder.
Tal volta de tot poder illimitat. La temptació' - del poder consis-
tebt, en tikilit* en profit propi 1R que hauria d'estar al servei
dels altre§Oblidam que darrera ,e1 poder hi ha buidõr.
Per altra banda la temptació del - plaer mostra l buit i la des-
esperança, engendrats per l'anhel illimitat de disfrutar.
Per tercera  banda hi ha la temptació del Coneixerw..én el sentit

• .de•Vineulár a si mateix tot lo conegut. Saber es poder.
Per desgracia 'lés temptacions no són teòriques; evidents. Desern-

bocjit6h a les esplanade's dels • Supermercats. Els «carros» pleas de plaers
possibles necessiten uhá gura de Transcendencia. 	 ,!

consumistne necessita la cura .de la Transcendencia. Diu un cristià:
«Jo cercává Déit; i no el vaig trobar:
Em cercava ; A:'•'ini . mateix, i no em Vaig trobaf •
Vaig cercar el§' altres i vaig trobar Déu i a :mí .mateix».

Manuel  Bauza
Del Colleetin de preveres de Part Forana •

I.1,i

Nueva Dirección
es

Comuniones y
fiestas en general

PARA RESERVAS, llamar a los Tels. 658033 	 575602

pens petits

SE TRASPASA

INFORMES EN EL MISMO

C. Agua. 3—Tel. 581225 

ITAL ESPORT, S. A.
CONCESIONARIO OFICIAL

ALFA ROMEO
Agente en Felanitx:

Juan Perelló Pahl

Compra-venta de automóviles

nuevos y usados.
FACILIDADES DE PAGO

Vía Argentina, 57 	Tel. 581260
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Bodas, Banquet

Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente las 24 horas

C. Sa Llana, 15- Tel. 580448 y la. Volta, 167 Te1.581144 FELANITX
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Resposta de Bartomeu Obrador a una veu
anúnima i a qui pugui interessar

Benvolguda senyora o allota.
El mes passat vaig trobar el vos-

tre missatge al meu Doc de feina.
El missatger, una veu anónima i
nocturna al contestador. Me dema-
nareu una partida de coses. Volieu
saber si jo feia feina per un senyor
concret, si havia de fer una urba-
nització illegal i si rebia regular-
anent sobres amb diners.

Us vull agrair l'interès que teniu
amb aclarir coses, tot i que no m'a-
grada gens que useu l'anonimat per
saber coses meves. Personalment
crec més amb el dir les coses com
són i no anar amb disfresses o què
diran. M'estim més saber que visc
dins una societat salvatge, que dins
un fals paradis on bona part de la
realitat es mentida. A més, no re-
cord haver negat cap resposta a qui
m'hagi demanat o preguntat.

Diguereu que Ilegiu els meus es-
crits, els escrits de Coloms a la
Sala. Us vull aclarir que els escrits
de Coloms, són la manifestació d'un
ollectiu de persones j mitjançant

aquests escrits expressam el qué hi
trobam a les qüestions que afecten
als felanitxers i a l'Ajuntament. Es
cert que he redactat alguns escrits
.dels publicats, però no tenc l'exclus-
siva i altres persones participen en
la redacció, elecció dels temes i
oportunitat o no de la seva publi-
•cació.

Aclarit això, i seguint l'ordre de
les preguntes, voleu saber si jo tenc
per client una persona en concret.
No es qüestió de donar cap llista
de la gent amb qui o per qui faig
feina pert) com que això es una

-part del muntatge que us contaré,
, us vull dir, sense anomenar ningú,
que quan deixareu el missatge no
tenia aquest client, així mateix no
veig per quina raó no el pugui te-
nir més endavant. No tenc per nor-
Ima examinar de res a la meva par-
ròquia, ni demanar-los l'afiliació po-
'Utica, ni creences, ni capacitat eco-
nómica, ni la seva vida privada. No
crec que sigui qüestió de bons ni
de dolents i el que si es cert, és
que he deslligat tant com he pogut
Ja meva vida professional de la pú-
blica o política, tot i que els de la
part contraria no fan res més que
mesclar-ho tant com poden i voler
suposar que tenir per client una per-
sona en concret, pot resultar immo-
ral o que sé jo, es per triar un psi-
quiatre bo. Com podeu suposar, i
-veient el que dic com a home pú-
blic, els qui m'elegeixen com a pro-
fessional, saben be de quin punt me
calç.

Que he de fer una urbanització il-
legal i que reb sobres amb diners,
Os la primera noticia que en tenc.
Cada mes reb la paga com a Regi-
dor de l'Ajuntament de Felanitx que
és de 10.000 ptes., però no crec que
us referíssiu a aquests sobres.

I ara que heu tengut contesta al
que me demanàveu i que ho he fet
públicament, perquè així ho vàreu
demanar, us vull contestar a una
pregunta que m'he plantejada jo.
Per què us han arribat aquests «ru-
mors» difamatbris, de corrupció de

Ia meva persona?
Quan vaig decidir engrescar-me

amb els Coloms, arriscant-me a po-
der sortir elegit Regidor, comptava
que la meva vida professional po-
dria perillar i que seria fàcilment
vulnerable per la mala educació ur-
banística que han promogut tots els
Batles que hi ha hagut després de
Ia mort del Generalíssim Franco. A
Felanitx el 99 % de les obres que
es fan, no s'adapten a la normativa
vigent i exercir la professió de tee-
flic, es fer-se còmplice del desgavell.

Dimecres passat el Sr. Tejedor,
en un acte impropi d'un represen-
tat de cap ideafi, politic, me - va acu-
sar com a professional que falsific
parcelles, quan demanava, en nom
de Coloms a la Sala, que posassin
un poc d'ordre a aquesta qüestió, ja
que fa deu anys que diuen que te-
nen interès ene -ho i encara és
l'hora que hagin donat una passa
en aquest sentit.

Ja són massa vegades que
m'arriben comentaris que privada-
ment han fet gent del grup que diu
governar Felanitx. Se cert que no
creurieu les propostes que s'han fet
dins l'Ajuntament i que desdiuen de
Ia condició humana de qui els ha fe-
tes. Fins ara es limitaven a donar
totes les culpes als Coloms, totes
les seves decisions mals preses, la
caducitat i spinnolència de les se-
ves actuacions que afecten a tots
els felanitxers, tots els mals en te-
nien la culpa els Coloms, a la frase:
«els Coloms no ho volen» l'han sen-
tida molts de felanitxers que han
anat amb algun problema a resoldre
a La Sala. Ara es dediquen a caçar-
me com a professional, l'any passat
denegaren tres llicencies d'obra a
tres felanitxers, els tres projectes
eren fets meus, al final i després
de perdre una partida de mesos, ja
que sempre han caducat els termi-
nis, s'han hagut de concedir les lli-
cencies. Amb això només pretenen
una cosa, el desprestigi meu, i aim!)
ho fan perseguint als felanitxers que
ban dipositat la confiança en mi

2 5 anysenrera

com a professional.
Els Coloms, i jo com a Regidor

d'aquest grup, hem fet tot el que es
pot fer, i que ningú havia intentat
fer fins ara, perquè les coses es fes-
sin ben fetes a Felanitx, perquè no
es fessin parts i quarts i perquè
Felanitx fóra un poble digne. Ha
qtiedat massa vegades demostrat
que tenim raó i en comptes de se-
guir el debat politic, alguns del grup
governant, en comptes d'entendre el
missatge i fer les coses com toca,
a hores d'ara, dedica tots els seus
esforços en caçar-me personalment
com a professional, i a això ho de-
mostren els fets, les difamacions i
l'actitud del senyor Tejedor dime-
cres passat, que posa de manifest el
que era una sospita contrastada
amb els fets que recorden el que
m'han contat del temps de la Guer-
ra Civil, només que ara som a l'any
1989 i creiem oblidat aquests me-
todes com a única finalitat política.
Ara ja sabeu a que venen aquestes

Salón de Actos del Instituto Labo-
ral y están organizados por la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos del
Centro de Enseñanza Media y Pro-
fesional.
TIMONER

Guillermo Timoner reanudó sus
actividades tras el rodillo con algu-
nas actuaciones victoriosas, entre
las que destaca la que obtuvo sobre
el actual Campeón Mundial Leo
Proost. A principios de año consi-
guió otra importante victoria en el
Gran Premio de las Naciones, cele-
brado en Zurich, para después con-
tinuar cosechando triunfos por los
velódromos de Amberes, Dormundt,
Basilea, etc... lo que demuestra que
Guillermo se encuentra nuevamente
en gran forma :y con grandes Atli-
mos de lucha. «SPRINT».
PROCESIONARIA

A nuestra redacción llegó dias pa-
sados un esqueje de pino, afectado
por una plaga llamada aprocesiona-
ria», la cual de no ser tomadas rá-
pidamente las oportunas medidas,
amenaza con la,casi total extermina-
ción de los bosques ciudadanos.

D'ALLAVORS

remors difamatòries i de corrupció
de la meva persona. En sentireu
més, fins i tot trobareu un senyor
de la meva professió, qui fa propa-
ganda per tot on passa que som in-
compatible i no puc exercir el meu
càrrec i la meva professió alhora.
Tot es mentida i ja sabeu perquè
es fa aquest muntatge i si hi ha res
que no ha quedat clar o segueixen
arribant-vos «rumors», no ho dub-
teu gens ni mica, podeu demanar el
que sigui personalment, sé cert que
el missatge va ser anònim pel dub-
te que teniu que gm-a cert el que
demanaveu i que agraesc de bon de
veres que us molestassiu a plante
jar-me les preguntes, de moment no
tenc /Ts per amagar.

SE NECESITAN EN PORTO-CO-
LOM 2 CAMAREROS, de 18 a 20
arios, para servicio de comedor,
en restaurante.
Informes, Tel. 575174.

FALLECIMIENTO
El pasado 20 de Enero, festividad

de San Sebastian, falleció en Palma,
nuestro paisano D. Bartolomé Quet-
glas Gaya, Medalla de la Ciudad de
Felanitx.

Con su óbito, desaparece un hom-
bre cuya vida ha transcurrido dedi-
cada, en el más amplio de los sen
tidos, a la Seguridad Social...
CICLO DE CONFERENCIAS

Se está preparando un ciclo de
conferencias cuyos temas a desarro-
llar y disertantes, serail los siguien-
tes: «El Siglo XVIII, su Historia»
por D. Guillermo Aulet Sastre; «Fe-
lanitx, Siglo XVIII» por D. Pedro
Xamena; «Algunos comentarios so-
bre la pintura del Siglo XVIII» por
D. Antonio Obrador Arnau y «Lite-

-ratura del Siglo XVIII» a cargo, de
D. Miguel Pons Bonet.

Dichos actos tendrán lugar en el



FELANITX

Ajuntar
de Feianitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA

COMISION DE GOBIERNO
La Comisión de Gobierno de este

Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 9, tomó los siguien-
tes acuerdos, con asistencia de to-
dos sus miembros:

Se aprobó por unanimidad el
acta de la sesión anterior.

Se dejó sobre la mesa la resolu-
ción del recurso de reposición in-
terpuesto por D. Raimundo Muelas
Obrador y D. Bartomeu Obrador i
Adrover pendiente de un informe
clarificador.

Se concedió una subvención de
250.000 pesetas a la Cruzada del
AmGr Divino para la realización de
las tradicionales «Beneïdes de Sant
Antoni».

Se concedió un nuevo plazo para
terminación de obras autorizadas.

Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
a D.a María Adrover Company, a
D. Damian Llaneras Pastor, a D.a

Micaela Amengual Gomila, a D. Mi-
guel Adrover Oliver y a D. Francis-
co Tejedor Garcia, S.A.

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

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

En el turno de proposiciones ur-
gentes, a propuesta de la Alcaldía,
y tras ser declarado de urgencia por
todos los asistentes, por unanimidad
se acordó conceder una ayuda eco-
nómica de 10.000 pesetas, con car-
go a la partida de Fiestas, a todas
las solicitudes de «Foguerons» con
motivo de Sant Antoni, con la'con-
dición de que deberán realizarse en
el plazo comprendido entre los días
14 y 22 de enero, que se tomen las
medidas necesarias para no estro-
pear el asfalto y que se deje la cal-
zada en el mismo estado en que la
encontraron. Asimismo se acordó
hacer efectivo el pago de las mis-
mas.

Felanitx, a 12 de enero de 1989.

El Alcalde,
Cosme Oliver Monserrat

El Secretario,
Guillermo Juan Burguera

La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 16, tomó los siguien-
tes acuerdos, con asistencia de to-
dos sus miembros:

Se aprobó por unanimidad el acta
de la sesión anterior.

Se acordó financiar la Rueta y la
Rua Felanitxera 1989 hasta un má-
ximo de 770.000 pesetas.

Se concedió una ayuda de 50.000
pesetas a D.a Francisca Vadell An-
dreu para paliar los gastos por apli-
cación del «Proyecto hombre» a su
hi ja Juana María.

Se aprobaron los justificantes del
mandamiento de pago 1315 y del
mandamiento de ingreso 616.

Se aprobó el Padrón Municipal
de Beneficencia para 1989.

Se acordó contratar con D. Anto-
nio Obrador Capó la redacción de

un proyecto para la elevación de
aguas en el sondeo n.° 3 de la Via
Argentina, por la cantidad de 89.000
pesetas.

Se acordó financiar el programa
de actividades a realizar por S'Es-
tol d'Es Gerricó durante el ario
1989.

Se concedió una ayuda económi-
ca a D. a Catalina Blanco Mas para
Ia realización de un fogueró en la
plaza Espanya.

Se desestimó la solicitud de D.
Mateo Adrover Vicens interesando
el pago de una factura por el al-
quiler de un aparato de artrosco-
pia.

Se autorizó a los siguientes par-
ticulares para la apertura de zan-
jas en la vía pública: A D. Pedro
Huertas Caquirri, a D. Luis Estel-
rich Mayol, a D. Bernardo Aloy
Crespí y a D. Sebastian Riera Más.

Se concedió un nuevo plazo para
terminación de obras autorizadas.

Se informó favorablemente la so-
licitud de construcción de vivienda
rústica suscrita por D.a María Adro-
ver Artigues.

Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
a D. Antonio Miró Valls, a D.a Asun-
ción Catalina Fiol Mestre, a D.a Isa-
bel Hernandez Ponce, a D. Pedro
Maimó Obrador, a D. a María Amo-
rós Vadell, a D.a Margarita Sagrera
Manresa, a D. Lorenzo Tortella Roig,
a D. Juan Guardiola Vaguer, a D.
Pedro Mascaró Fiol, a D. Francisco
Artigues Sagrera, a D. Manuel Ro-
driguez Garrido y a D. Jaime Llom-
part Patró.

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

Se acordó dar las gracias a las
personas y entidades que han cola-
borado desinteresadamente en la ca-
balgata de los Reyes Magos 1989.

Felanitx, a 23 de enero de 1989.
El Alcalde,

Cosme Oliver Monserrat
El Secretario,

NECESITO CHOFER con carnet de
1.", para reparto bebidas .y comes-
tibles.
Informes: Distribuciones A. Obra-
dor, Cala Murada, Tels. 833041
(marianas) y 573285 (noches)

PARTICULAR VEN FORD-ESCORT
PM-AD, en molt bon estat.
Informació, Tel. 581294 (vespres)

	••■

VENDO CASA en calle Ernesto Mes-
tre, 9. Solar aproximado, 200 m2.
2 pl antas.
Informes, Tels. 291561 y 295632.

SE VENDE Furgón Ebro F-350
3.500 lig. i tod a prueba.
'fir.: Tel. :T75113

■11111....

VENDO APARTAMENTO en Porto-
Colom. 3 dormitorios, 2 barios.
En parte Aduana.
Informes, Tel. 675352.

SE NECESITA MUJER, para trabajo
Restaurante. Horario a convenir.
Informes: Tel. 580008.

Batas: No, gracias
(Viene de la pig. 2)

Unicamente el producto colocado
en superficie puede de alguna ma-
nera preocuparnos. Sin embargo, la
dosis de Materia Activa que lleva
éste, es tan pequeño, 0'005%, que
un animal doméstico o un niño de
20 kgr. debería ingerir de un golpe
varios kilógramos de producto. Hay
que indicar que cada punto de des-
ratización exterior está formado por
4 bolsitas de 50 gr. cada una, es de-
cir 200 gr. por punto, lo que lo hace
totalmente inofensivo.

El producto se caracteriza por
presentarse en bolsitas de un color
rojizo llevando impresas las indica-
ciones precisas en caso de intoxica-
ción.

La Materia Activa es un anticoa-
gulante llamado DIPHACINONA y
su cebo o comida adicionada está
formado por grano triturado y ma-
teria grasa animal.

Se calcula que durante toda la
camparia se aplicarán más de 900
kgr. de raticida.

CONSIDERACIONES FINALES
En toda desratización la colabora-

ción del ciudadano es imprescindi-
ble, y por lo tanto juega un papel
decisivo.

Es obligación de cada uno de no-
sotros el colaborar de la manera si-
guiente:

— Denunciar cualquier foco o lo-
calización de estos roedores.

— Denunciar la existencia de lu-
gares o zonas poco higiénicas: des-
perdicios, basuras, etc.

— Evitar al máximo la elimina-
ción de residuos o desperdicios por
los desagües de nuestras viviendas.

— No tocar ni cambiar de lugar
cualquier punto de desratización
que pudiera descubrirse.

De esta manera y con algunas de
Ias sugerencias que usted mismo
puede indicar, la Campaña de Des-

ratización que el Ayuntamiento de
Felanitx ha puesto en marcha nos
hará la vida un poco más fácil y
sobretodo más HIGIENICA.

Pols
Voltà cap l'esquerra,
Ia plaça es capficava
i passava al voltant
insistent fulla de diari.

Toni Picamos ques
rfiII■211■IMMM■	

Agraïment
La familia Nicolau-Prohens,

dayant les nombrases manifes-
tacions -de condal rebudes
amb motiu de la mort de
Rafel Nicolau Gomila i en la
impossibilitat de correspon-
dre-les a totes personalment,
ho vol fer per mitja d'aquesta
nota.

A tots, moltes gràcies

PRECISAM
Auxiliar administratiu i
Aprenent o oficial mecànic

Informació Taller CITROEN
Tel. 582862

SE VENDE APARTAMENTO dú-
plex en Porto-Colom: 1.a planta, 2
habitaciones, bario, salón-come-
dor, cocina y espléndida terraza.
2." planta, salón, aseo-ducha, 2 ha-
bitaciones y terraza con excelen-
te vista del puerto.
Informes, Tel. 581257.

SE NECESITA OPERARIO para
cristalería y taller carpintería PVC
Informes Cristalería Felanitx, Tel.
581289.

Notes sobre la «Historia...
(Ve de la pay. I)

Ccm és sabut, el concepte d'histbra natural va esser usat per primera
vegada Der Plini el Veil que va escriure una gran obra que compilava els
coneixements existents aleshores sobre els astres, constitució de la terra
i els essers vius que la ploblaven. Així mateix, no esta de més, crec, apun-
tar que un bon amic, Jaume Josa, parla amb un poc d'ironia de «història
no tan natural» (7) La introducció de la  Història Natural com una assigna-
tura a tots els nivells educatius es va produir a Espanya en el segle XIX.
Devers l'any 1820 es publiquen els primers textos d'autor espanyol adap-
tats a l'ensen:yament d'aquestes matèries. Els successius plans d'estudis
donen de cada vegada més protagonisme a la Història Natural fins que
l'any 1857 es crea la Facultat de Çiêncies amb una Secció de Ciencies Na-
turals (8).

(continuara)
7. Josa i Llorca J. História no tan natural... L'estudi i l'ensenyament de

la biologia en el Regne Unit. Barcelona 1987.
8. Gomis A., Josa J., Fernandez J., Pela:yo F. Historia Natural. Catálogo

Ilustrado, siglos XVIII y XIX. Ministerio de Educación y Ciencia. Ma-
drid 1988.

SON POU S.A.
La entidad SON POU, S.A. (CIF A 07 236631), con domicilio

en Rey Sancho, 4, desea hacer conocer que es explotadora del
matadero sito en esta ciudad, calle Rey Sancho número 4, desde
el pasado 14 de noviembre de 1988. En consecuencia cualquier
relación tenida con dicho matadero antes de esta fecha es pro-
pia de la anterior explotadora, la entidad AVIME, S.A., a quienes
deben dirigirse los interesados.
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Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• El cartel «GURUGU» para las
«FESTES DE SA RADIO» para el
derecho A EMITIR ha sido confec-
cionado por el gran pintor felanit-
xer ANDREU MAIMO. Una convo-
catoria que tendrá lugar los sába-
dos 18 y 25 de febrero y los días
4, 11 y 18 de marzo. Una medida
oportuna para potenciar la «nostra
cultura».

• El poeta felanitxer JOAN
MANRESA ha recibido la oferta del
director de RADIO NACIONAL de
«Les Illes» JOAN CARLES MUNTA-
NER, para hacer un programa de
radio de dos horas de duración por
la sintonía de «RADIO-5». El
«amic» Joan tendrá por lo tanto to-
davía más apretada su agenda. El
otro día chocó a algunos que fuera
uno de los jurados del «ball de dis-
fresses» del «CALIPSO». Pasa que
no sabe decir que no... ¡Un saludo
cordial, Joan!

• El viernes de la semana ante-
rior hubo una suculenta CENA en
honor al C.D. FELANITX, por gen-
tileza de la dirección del «MESON/
RESTARANTE LA FE», situado en
tre la carretera Porto-Colom/S'Hor-
ta. Una de las cabezas visibles del
negocio es un buen amigo, ANTO-
NIO CUENCA, un hombre aficiona-
do al fútbol, no en vano fue árbitro
de este deporte y luego entrenador
del FELANITX ATCO. Los jugado-
res y directivos se marcharon muy
satisfechos prometiendo la victoria
frente al ALAIOR, cosa que cumplie-
ron, faltaría más.

• Menudo chasco se llevaron los
integrantes de la CARROSSA con el
nombre genérico «ES CUQUETS I
SES CUQUES DE SA MOLA» en
CAMPOS al final de «SA RUA» del
domingo. Ganaron el 1.° premio, pe-
ro el gozo se fue en un pozo. Las
40.000 estipuladas ni las 15.000 de
subvención en plan de ayuda no las
vieron ni pintadas. La comisión del
Ajuntament «campaner» les dio
simplemente 20.000 y ... ¡A confor-
marse tocan! Se les hizo la siguien-
te reflexión: «Como habéis ganado
veinte mil duros en Felanitx con la
misma «carrossa» no debéis ser
egoístas, repartiremos mejor los
premios, gracias por la 'participa-
ción y hasta la próxima...». ¡Vamos,
se quedaron estupefactos! No es
ninguna sorpresa para mí. Todavía
recuerdo aquella media página que
contrató el Ajuntament de Campos
con motivo de sus fiestas patrona-
les, que fue editada en su momento
y han pasado meses, años... Y no
han dicho: «¡Esta boca es mía!».

• Un conocido jugador felanit-
xer FERNANDO MARCOS, enrolado
en las filas del filial del REAL MA-

LLORCA ha sido convocado por SE-
RRA FERRER, a la hora de escri-
bir esta sección, como portero su-
plente del primer equipo, en partido
a disputar en IIUELVA correspon-
diente a la COPA DEL REY. ¡Enho-
rabuena, chaval! Fernando fue un
destacado portero jugando en las
filas de los juveniles del C.D. FELA-
NITX.

• Está APROBADA la INSTALA-
CION de UN REPETIDOR en el
PUIG de «SANT SALVADOR» para
poder ver T.V.-3 en la zona costera
(Porto-Colom). Se servirán también
de él los municipios de SANTANYL
SANT LLORENÇ y MANACOR.

Una medida que favorece sin du-
da los planes de TELEVISIÓ FE-
LANITXERA, que podrá verse en
toda la comarca de Felanitx, en Ma-
nacor ... Y viceversa, podremos ver
también las emisiones de la «tele»
manacorina.

• El pasado día 9 por a noche
fue INAUGURADA la EXPOSICION
del pintor felanitxer PERE BEN-
NASSAR en la galería «JORGE
KREISLER» con bastante éxito y
asistencia de varios medios informa-
tivos como «U.H.».

• El atleta felanitxer TONI PE-
RA fue objeto de un reportaje por
T.V. BALEAR, en una carrera en la
que tuvo que retirarse por moles-
tias. Toni pensaba en el CAMPEO-
NATO NACIONAL de PISTA a co-
rrer este fin de semana. ¡Suerte!

• Polémica entre DAMIA REI-
XAC de la F.B. de ATLETISME y
el entrenador de TONI PERA, el co-
nocido MANOLO BLANCO. La cues-
tión radica en que el felanitxer no
consiguió clasificarse entre los tres
primeros ... TONI PERA no irá in-
cluído en la selección, cuando a jui-
cio de muchos es el mejor ... El fo-
llón está servido.

• También fue motivo de entre-
vista ANDREU RIERA director de
ESPORTS del CIM. Que buscaba
una fórmula para solventar los pro-
blemas de TONI PERA y da la im-
presión que la cosa estaba solucio-
nada según entendidos por la pe-
queña pantalla. -Habló también de
instalaciones, de ajedrez... Y del
poco presupuesto para llevar a cabo
una buena política deportiva, pese
a las buenas intenciones.

• El domingo, otro costoso VIAJE
para el C.D. FELANITX a MENOR-
CA para intentar sacar algo positivo
del feudo del ISLESTO. Arbitro pre-
visto GARCIA CARRASCO. Ah! es
posible un NUEVO FICHAJE, se
trata de un ex-jugador del FIGUE-
RES, un catalán, claro.

• En el «CINE PRINCIPAL» po-
nen «EL HEROE Y EL TERROR»,
una de las últimas del «karateca»
CHUCK NORRIS, personaje que tie-
ne un público adicto. La película en
esta ocasión va de un policía que
se enfrenta a un «monstruoso» ase-
sino. El título en castellano es en
esta ocasión una perfecta traduc-
ción del inglés original. Produce,
¡cómo no!, la CANNON. De comple-
mento vuelve el «soltero de oro»
DUNDLEY MORE, aunque en esta
ocasión sus bolsillos están vacíos.
La cosa se titula «ARTHUR-2.0» y
tiene una «partenaire» de lujo como
es LIZA MINNELLI y ha tenido
gran aceptación de público.

JORDI GAVINA.

RESULTATS
Cadets masculins:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 30
PENYA MALLORCA, 	 68
Juvenils masculins:
PORRERES, 	 44
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 56
Sèniors masculins:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 74
SANTANYT, 	 50
Juvenils femenines:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 20
PERLAS, 	 27

COMENTARI
La jornada, que únicament comp-

ta amb quatre partits, tingué el des-
envolupament previst en quant a re-
sultats, amb excepció de la marca-
da diferencia dels cadets, massa
grossa. El joc, a la majoria dels en-
contres fou discret.

Els CADETS, que ja han complit
de sobres aquesta temporada, co-
mençaren amb clara derrota la fa-
se final. Fins en el descans (17-27)
les diferencies no havien estat ex-
cessives. Andreu Campillo (amb 12
punts) resulta el maxim anotador.

El partit dels JUVENILS a Porre-
res, amb Tomeu Maimó com ele-
ment més destacat (29 punts), sem-
pre va tenir els felanitxers per da-
vant en el marcador. A la 2.a part i,
precisament després del major avan-
tatge del J. Capó (21-37), en el mi-
nut 4, vingué una forta reacció dels
locals, reforçada amb 4 triples i
arribaren a colocar-se només a 3
punts (44-47, minut 18) la qual cosa
dona interès als minuts finals.

No patiren gaire els SÉNIORS
per derrotar el Santanyí. Hem de
dir que la filosofia dels santanyi-
ners ha canviat molt; mentre a la
1.a volta jugaven els veterans per
«divertir-se», en aquesta ocasió du-
gueren un equip competitiu en el
que destacaren molt dos juvenils
que foren l'espina dorsal del con-
junt. Novament Amengual, amb 23
punts, fou l'anotador per excellèn-
cia. En el partit es feren una serie
de cistelles molt aplaudides i el ba-
se P. S. Barceló ens obsequià amb
magnífiques assistències.

Les JUVENILS tornaren ser der-
rotades en circumstancies sem-
blants a altres partits. És a dir,
partit més o manco equilibrat fins
als darrers minuts (20-23, minut 38)
i puntilla final de l'equip contrari.

PROMOCIÓ
El passat dissabte dematí i dins

les competicions escolars comar-
cals, es jugaren a Felanitx 6 partits.
A cinc d'ells hi va haver equips dels
collegis felanitxers. Això demostra
la bona salut que té aquest esport
entre els jovenets d'aquí. Aquests
foren els resultats:
Benjamins masculins:
JOAN CAPO, 	 22
REI JAUME III (LLUCMAJOR), 18
Alevins masculins:
JOAN CAPO, 	 55
F. JOAN BALLESTER (Campos), 27
Infantils masculins:
JOAN CAP() «B», 	 23
REINA SOFIA (S'HORTA), 	 26
Infantils masculins:
SANT ALFONS, 	 26
REI JAUME III (LLUCMAJOR), 34
Infantils femenines:
JOAN CAPO 	 38
REINA SOFIA (S'HORTA), 	 4

AQUESTA JORNADA
Partit de molt d'interès el dels

seniors a Arta; el Sanimetal-Artà es
l'únic equip que ha guanyat a Fela-
nitx i, en cas de vencer, el Joan Ca-
pó pot ser primer i, en cas que per-
di, podria quedar quart.

No jugaran les juvenils que ha-
vien d'anar a Pollença, però s'ha
hagut d'ajornar.

Cadets i juvenils masculins juga-
ran a Felanitx contra Sant Josep
«A» i Campos, respectivament.

Els júniors i les seniors comen-
cen la 2.a fase; s'havia de fer el ca-
lendari aquesta mateixa setmana.

LARRY CISTELLES

NECESITO OFICIAL CARPIETE-
RO, con camel conducir.
Informes: Talles Tornea dos P. Al-
bons, C. Rocaberti, 90 - Tel. 581080

BASQUET

NORMALITAT

Campo Municipal de Deportes «Sa Mola»
Club Futbolet Felanitx

Torneo Futbito 1989
Categoría BENJAMINETE

Nacidos en los años, 1.981-82-83
— INSCRIPCIONES. — EN EL CAMPO DE DEPORTES DES-

DE EL DIA 18 DE FEBRERO HASTA EL DIA 4 DE MARZO
A LAS 19'00 HORAS.

— INSCRIBIR EQUIPOS COMPLETOS DE 7 A 10 JUGADORES.
- TODOS LOS ENCUENTROS, DE ESTA CATEGORIA, NOR-

MALMENTE SE JUGARAN LOS SABADOS POR LA TARDE.
- EL REGLAMENTO DE ESTE TORNEO, ESTABA EXPUES-

TO EN LOS TABLONES DE ANUNCIOS DEL CAMPO DE
DEPORTES, «SA MOLA» DE FELANITX.

FELANITX, FEBRERO DE 1989



UTBOL
.3.a DIVISION
Con un pésimo arbitraje de Sastre Amengual

Ei Felanitx batió al poderoso Alaior
Felanitx, 1 - Alaior,

FELANI K

ATLETISME

Maribel Obrador, Subcampiona de Balears de Cross

Buena entrada en «Es Torrentó».
Tarde apacible, en un principio so-
leada, luego se tornó gris.

FELANITX. — Parera (3), M. Rie-
ra (3), Juan (2), Valentin (4), Llull
•(3), Sagrera (2), X. Riera (1), Felipe
(3), Juli (3), Mut (2) y Pont (2). Te-
ruel (2) salió ya avanzada la 2.a par-
te por Sagrera.

Arbitro: Sastre Amengual; pési-
mo. Mostró tarjetas amarillas a Ju-
li, Lito, Felipe, X. Riera, Mut, Llull
y Valentin. Y rojas directas a Juan,
dcl Felanitx, y Raúl, del Alaior.

Dejó de sancionar un claro penal-
ti a Teruel en el Ultimo minuto de
partido.

EL GOL. — (1-0) Min. 80. Disparo
de Felipe que intercepta con el bra-
zo un defensor; el colegiado decreta
penalti. Lanza Mut, despeja Ignacio
y Valentin marca.

COMENTARIO
Primorosos primeros 40 minutos

del Alaior que vino a por los dos
puntos para seguir ocupando el sub-
liderato de la tabla de clasificación.
Un equipo de gigantes con gran
fuerza física, que corrían por las
bandas con rapidez.

El Felanitx le cedió el terreno y
le esperó atrás, no era para menos.
Las lesiones han diezmado al equi-
p° de Perez: Gallardo, Rial y Agus-
tin en el dique seco. Juli y Teruel
todavía no del todo repuestos de sus
respectivos percances.

Pero el Alaior no creaba ocasio-
nes de gol, la defensa felanitxera,
disciplinada en vena de aciertos, con
un capitán, Valentin, más entonado
que nunca, desbarataba sus ata-
ques. Por contra, algún esporádico
contragolpe del Felanitx. A partir
del min. 40 el Alaior cedió terreno
y el Felanitx en los min. 41, 43 y 46
tuvo goles cantados, especialmente
en ese Ultimo minuto, de abono, en
que X. Riera, sólo ante Ignacio, ca-
beceó mal y fuera.

En la 2.a todo fue más nivelado.
El Felanitx atacaba más. X. Riera
lanzó, por bajo, al lateral de la red.
Parera se lucía en disparos desde
lejos, especialmente a consecuencia
de faltas, pero los visitantes no pe-
netraban con peligro. El público
abroncaba al colegiado, que demos-
traba su total ineptitud para ser
juez. Vinieron las expulsiones. El
penalti. La desesperación del Alaior
que chutaba desde lejos buscando
enmendar el entuerto... El Felanitx
a la contra lo tenía más fácil, y los
últimos minutos pudo aumentar su
cuenta. El partido no fue bueno, pe-
ro si emocionante... Un gran resul-
tado para el Felanitx que sigue con
esos tres positivos en su haber que
demuestran la gran camparia que
se está realizando.

El próximo domingo a Menorca:
ISLEÑO - FELANITX, un partido
del cual se podría sacar tajada si no
hubiera tantos lesionados y algún
que otro sancionado.

MAIKEL

2 .• REGIONAL
PUIGPUNYENT,

CAS CONCOS,
CAS CONCOS. — Huguet, Risco,

B. Adrover, Zamorano, Uguet, Ros-
selló, Puig, Obrador, Mayoral (F.
Barceló), J. Barceló i Llull.

ARBITRE. — Sr. Dalmau Fornés.
orrecte. Mostra targetes grogues a
Vico, Morey I, Morey II i Somoza
del Puigpunyent, per accions come-
ses i qualificades idènticament a la
qu e ha costat dos partits de sus-
pensió a J. Julia (!). Les diferències
entre els arbits, quant a criteris,
són una mostra més de la pèssima
organització i preparació del collec-
tiu arbitral.

COMENTARI. — Bon resultat el
que va obtenir diumenge el Cas Con-
cos en el camp —sempre difícil—
del Puigpunyent, ja que les baixes
entre els homes de Vilar eren mol-
tes i sensibles (Guindi, G. Adrover,
Torres, J. Julia, Fiol, N. Julia, etc.)
i, tal com anticipàvem a la darrera
crònica, els concarrins van presen-
tar els onze justs. Fins i tot el por-
ter suplent, F. Barceló, va haver de
substituir Mayoral quan aquest va
quedar lesionat.

El joc va ser poc vistós i les oca-
sions de gol, escasses. Sols quatre o
cinc arrencades de Llull i Mayoral
haurien pogut influir en el marca-
dor, pera la defensa local aconseguí
aturar cada vegada —amb falta—
les curses dels davanters concar-
rins; d'aquí que l'arbitre hagués de
mostrar algunes targetes als de
Puigpunyent. Aquests, per la seva
banda, també intentaren l'atac en
algunes fases del partit, pera sense
idees i amb poca convicció i la reta-
guardia concarrina resolgué sempre
sense problemes.

Resumint, podem dir que el re-
sultat va fer justícia i que els homes
de Vilar, arnb aquest tempteig, re-
cuperaven el positiu perdut el diu-
menge anterior. La notícia de la jor-
nada fou la pèrdua de la imbatibi-
litat per part del Binissalem, cir-
cumstància que atorga al Cas Con-
cos la condició d'equip menys go-
lejat de la categoria. Diumenge, no
hi ha Riga i, per a dia 26, esperam
la visita del C.D. CAMPANET.

G.
S'HORTA, O - PORT SOLLER,

FALTO PUNTERIA
En «Sa Lleona» el marcador no

funcionó, pese a que el S'Horta dis-
puso de ocasiones para perforar la
meta visitante, no hubo acierto en
el remate final. El dominio local fue
obstensible, pero no fue suficiente.

El partido no fue bueno. Jugado
con corrección, pues no hubo tarje-
tas.

El S'Horta se queda sin positivos
ni negativos, en una zona cómoda.
Las ausencias de algunos jugadores
lesionados, algún que otro sanciona-
do, han dado al equipo un cariz po-
co realizador, pues en los últimos
partidos sólo ha podido marcar un

Diumenge passat, a La Porciúncu-
la, es celebraren els Campionats In-
dividuals de Balears de Cross.

El resultat més destacat obtingut
per atletes felanitxers fou el 2on.
Roc de la júnior del Joan Capó, Ma-
ribel Obrador.

El gran favorit júnior masculí,
Antoni Peña (C.A. Pollença) es va
haver de retirar quan encapçalava
la prova; pareix esser que es va res-
sentir d'una lessió a un peu. De to-
tes formes i després d'una forta po-
lemica ha estat seleccionat amb l'e-
quip júnior de Balears perquè era
de justícia.

TROFEU «COLONYA»
D'ATLETISME

Organitzat pel Club Atletisme Po-
llença i amb patrocini de la Caixa

gol. Suponemos que estos proble-
mas se solucionarán en breve y el
equipo del S'Horta podrá aspirar a
una mejor clasificación.

S'HORTA. — R. Roig, Guiem (Di-
no), Manolo, T. Piña, J. Piña, Vacas,
J. Ramón, Tolo, Gaspar, Pau y Ben
násar.

El próximo domingo hay jornada
de descanso. El día 26 de febrero se
volverá a disputar la liga de 2.a re-
gional, el S'Horta deberá desplazar-
se a Inca para disputar su compro-
miso trente al JUV. SALLISTA.

JUVENILES
RELOJERIA CALVO, 0 -

FELANITX,

A pesar de jugar un buen encuen-
tro y dominar durante casi todo el
período de juego, nada pudieron ha-
cer los felanigenses, para regresar
a Felanitx con los dos puntos que
estaban en juego; se tuvieron que
conformar con el empate.

INFANTILES
FELANITX, 2 - BETA, 1

Un gran partido realizaron el pa-
sado sábado en el campo de Es To-
rrentó, los pupilos de J. Adrover,
con algún que otro incidente en las
gradas, pero que no influyó en nada
ni en ningún momento en el partido.
Tuvieron muchas oportunidades
marcar, pero sólo dos de ellas pu-
dieron subir al marcador, anotán-
dose otra victoria más.

d'Estalvis de Colonya, es disputa el
passat dissabte en el «Príncipes de
España» de Palma.

txit dels dos atletes de Felanitx
que hi participaren, els dos del Club
Joan Capó. Margalida Fiol, fou 2.a
en els 300 m. 11. i Llàtzer Sanchez
obtingué el mateix Roc a la prova
de 10.000 m. marxa i, a més, retalla
Ia seva millor marca en dos minuts.

VI CROSS JOAN CAP()

Sera el dia 26 quan se celebri a
Felanitx el VI Cross Joan Capó, pro-
va amb solera dins el calendari ba-
lear. Es disputara en el circuit del
Puig Verd i, com els anys anteriors,
comptarà amb el patrocini de «So
Nostra» i del «Consell Insular de
Mallorca», a més d'un gran nombre
d'entitats collaboradores.

ALEVINES
BADIA DE CALA MILLOR, 9 -

FELANITX,
Nada pudieron hacer los chavales

felanigenses para evitar que les me-
tieran una «panera» de nueve goles
el pasado sábado en Cala Millor. Ca-
be decir que no jugaron demasiado
bien, y así como le iban metiendo
goles, peor jugaban y más «senta-
dos» se quedaban en el terreno de
juego.
BENJAMINES
FELANITX, 4 - VILAFRANCA,
Alineación. — Acosta, Ribas, Ja-

vier, Esteban, Paquito, Frías, Mano-
lo, Matas, Vidal, Miró y Valentin.

Sustituciones de Andres por Ri-
bas; Miguel por Javier; David por
Manolo y Coll por Valentin.

Los goles del Felanitx fueron mar-
cados por Matas, Vidal, Paquito y
Valentin.

Jugaron un gran partido, quizás
uno de los mejores de la tempora-
da, dominando durante todo el en-
cuentro, y teniendo muchas oportu-
nidades de marcar, aunque sólo cua-
tro de ellas, pudieron subir al mar-
cador.

GORI VICENS

SE NECESITAN OFICIALES y
A PRENDICES PINTORES
Inf.: C. Sant Agustí, 19 - Tel. 582302

SE NECESITA Auxiliar Adminis-
trativo. 	 •
Inf.: Tel. 657388

• IM■l■

Escola de Ball Amable
L'Escola de Ball de Saló convida ALS ALUMNES a

un ball, dia 26 de febrer, al local del Gurugú, a partir de
les 7 del capvespre.

També es convida a totes les persones interessa-
des en aprendre a ballar. Aquest dia es donarà informació
dels cursets de ball que començaran de bell nou.

Organitza: RAFEL MIRALLES MAS
Col.labora: AJUNTAMENT DE FELANITX
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ofertas de la semana
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FELANITX

Comunicat del Partit PopularLimns a la S.d
CAS CORSO I LES OBRES

La setmana passada la premsa de
Ciutat publicava l'omissió d'infor-
mació per part de l'Ajuntament
Felanitx a la Comissió • Provincial
d'Urbanisme (CPU). No entenem
per quina raó ens amaguen informa-
ció a nosaltres, potser sigui perquè
som dolents, per  que amaguin la
realitat a un organisme com la CPU,
ja es una qüestió preocupant i que
demostra una vegada més que no
ens inventam les coses i que el grup
governant no juga net ni a qui ni
a Ciutat ni en lloc.

Els fets demostren les preten-
sions d'aquest grup. Dia 8 de març
demanarem una Plenaria Extraordi-
naria per tractar, entre d'altres, el
tema de les Urbanitzacions i de Cas
Corso en concret, com que es un te-
ma que els preocupa poc, es féu la
Plenaria dia 11 de Maig. Al Ple Ex-
traordinari de dia 16 del mateix mes
es va resoldre, per unanimitat, que
en un termini d'un mes, tots els
grups politics, els propietaris i l'A-
juntament, negociarien la recepció
de Cas Corso. Creureu que no n'hem
sentit parlar més d'aquest tema i,
què ha passat, que molta de gent
espera que l'Ajuntament els doni so-
lucions, perquè tothom suposa que
està per servir als ciutadans, i re-
sulta que com que no s'ha fet res en
aquest sentit i la gent es cansa d'es-
perar i com que a aquest poble tot-
horn fa el que vol en urbanisme i
qui fa el que toca es un betzol, a
Cas Corso i per tot arreu es fan
obres sense llicència.

Hem denunciat aquest fet al Con-
sell Insular, l'Ajuntament no fa res,
llevat de perseguir als promotors
que tenen per tècnic al nostre por-
taveu. Davant aquesta actitud sen-
se nom, proposam als felanitxers que
no siguin betzols, que no demanin
llicencia per res, que no gastin el
dineral que costa fer un projecte.
Que no tirin els diners que tocarien
pagar per obtenir la llicència, que
tanmateix les gasten en festes i
menjars, que no passin pena, no els
passara res, al contrari no passaran
a formar part de la llista de betzols
que fan el que sembla hauria de fer
tothom. Fer les coses b6 o minima-
ment bé, les pot costar esser perse-
guits per l'Ajuntament, en canvi, si
fan tot el contrari, tot anirà bé i evi-
tarem que el grup del PP hagi de
cercar una víctima expiatòria a qui
carregar totes les culpes del que
ells no saben tirar endavant amb un
minim d'honradesa i moralitat.

Felanitxers, anar amb la llei pot
resultar penat pel grup del PP que

governa Felanitx. No us deixeu en-
cartar, no sigueu betzols. No us
cregueu que ELS COLOMS us de-
nunciaran si no anau per la retxa,
COLOMS A LA SALA a partir d'ara
denunciarà als betzols que vulguin
fer les coses bé. Hem intentat que
l'Ajuntament donas exemple, no en
vol donar i a més vol culpar de tots
els mals al nostre grup i ara volen
caçar al nostre portaveu, per redi-
mir el que mai han volgut ni sabut
fer.

ANUNCI. — Es convoca als CO-
LOMS al congrès Extraordinari per
tractar un únic tema. Accions a em-
prendre, davant les difamacions del
PP. Es prega l'assistència de tot-
ham. El Congres sera. a Son Bur-
guera a les set del capvespre de dis-
sabte qui ve, dia 24.

RENAULT Ocasión

GARANTIA NACIONAL
Supercinco
Supercinco GTL
Ford Fiesta
R-25 GTX
R-21 GTS
R 21 TXE A.A.
Seat Panda

PM-AT
PM-AF

PM-V
PM-AD
PM-AJ

PM-AM
PM-AB
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Francisco Manresa
CONCESIONARIO RENAULT

FELANITX-CALONGE
Tels. 581984-85 y 657393

SE NECESSITA CUINER/A, de cui-
na mallorquina. A Cala d'Or.
Informació, Tel. 580667

SE NECESITAN DOS PERSONAS
para atender COCINA y BAR de
empresa. Meses de verano.
Informes, Tel. 581266

SE CERCA AL.LOTA per dur la ca-
sa i cuidar nins. Fins a les 3 de la
tarda.
Informació, C/. Puigvert,1 - lr.
(els vespres)

EN CALA FERRERA SE ALQUILA
0 TRASPASA BAR, totalmente
instalado. Se puede vivir en él.
Informes, Tel. 643177 (noches)

SE ALQUILA PISO en Felanitx y
LOCAL para negocio u oficina, de
unos 40 m2, céntrico.
Informes en esta Administración.

En primer lloc volem fer unes
puntualitzacions sobre el darrer co-
municat dels «Coloms a la Sala» ex-
PSM Metres tornades).

Respecte a lo que diuen que el
nostre portaveu va acusar de falsi-
ficació de documents al portaveu de
CALS (Coloms a la Sala) ex-PSM,
aixa no es cert, mai no es va acusar
a ningú de tal cosa. Si, el va acusar
de diferencies notaries entre dos
projectes presentats per ell. (Llicèn-
cia 46/88 de 26-1-88 condicionada a
que el sollicitant inscribí la finca
com indivisible la citada finca núm.
640 de 26.484 m2, la Llicència 91/89
es diu que la parcel.la 640 A té
15.327 m2 i 640 B 15.981 m2 que són
31.208 m2).

Potser no fas el hoc adequat la
plenaria de l'Ajuntament per retreu-
re res, però si es va fer, va esser da-
vant la insistencia del portaveu dels
CALS ex-PSM de que li diguessin lo
que havia fet mal fet.

No compartim l'opinió de que fos
una cosa privada, ja que es va refe-
rir a un document de l'Ajuntament,
clue de privat no en té res.

Respectam la llibertat d'opinió i
la llibertat de difondre informació
vertedera, cosa que a vegades no
fan els CALS ex-PSM. Per exemple
va difondre que l'Ajuntament va
comprar una finca per fer-hi el po-
lígon industrial, aix5 no es cert, l'A-
juntament no ha comprat cap finca.

Diuen que els CALS ex-PSM, no
aturen res. Aixa pot ser ver; pet-5
més ver seria dir que no aturen res
pera fan tot el que saben per atu-

rar-ho. Per exemple: respecte a la
compra d'aquesta finca per fer-hi el
polígon industrial van presentar un
recurs sense cap ni peus, amb l'únic
objecte (segons la nostra opinió) de
que no se compras i no se fes el po-
lígon industrial.

Si, segons els CALS ex-PSM, el
ncstre portaveu es va ficar en cases
privades haurem de reconèixer que
també cils es van ficar en coses pri-
vades d'un ciutadà, ens referim a
les carregues de dita finca del poll-
gen industrial faltant a tota etica i
als bons constums.

Creim que també es faltar a l'èti-
ca els insults que dirigeix el porta-
veu del CALS ex-PSM, com exemple
quan va qualificar de delinqüents
els regidors d'AP en varies ocasions,

endemés va dir que ho demotra-
ria. Respecte a aquest punt li dema-
-, ain que ja que no ho ha demostrat
que rectifiqui públicament. Creim
que una rectificació pública i hon-
rada seria la que duria implícita la
seva dimissió.

Aprofitam l'avinentesa per fer se-
brer que el nom del partit que
abans era Aliança Popular (AP) ara
es diu Partit Popular (PP). No es
que tenguessim les anteriors lletres
manllevades, eren nostres i les hem
substituïdes per PP (Partit Popu-
lar).

Felanitx 14-2-1989.

SE NECESITA CHICA para CLINI-
CA DENTAL.
Informes, Tel. 583121

Consulta de GINECOLOGIA
Dr. Arturo Gil Bretones

Col. 1902

Revisiones ginecológicas - Control de embarazo
- Planificación familiar y Ecografia

C. Call, 17 Tel. 555981 (mañana) y 583441 (tardes)

Lunes y viernes a partir de las 16 It.
(consulta previa cita).




