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Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» - FELANITX

Dimecres de la setmana .passada,
a la sessió plenaria ordinaria de l'a-
juritament s'aprova per majoria,
amb l'abstenció dels regidors de
l'oposició, el nomenament d'Antoni
Vicens Massot com a Director del
«Centre Cultural de Felanitx».

Els socialistes justificaren l'abs-
tenció dient que no s'havia tengut

compte la seva proposta alterna
tiva pel centre cultural, tot i que
no qüestionaven de cap manera Ia
personalitat del Director. I els Co-
loms l'argumentaren en un pretès
monopoli de l'assumpte per part del
grup governant. La regidora de
Cultura Catalina Picó rebutia els re-
trets de l'oposició alludint al retard
amb que presentaren els socialistes
les seves propostes —a la darrera
comissió informativa— i tot afir-
mant que els estatuts no són feixis-
tes ni partidistes.

També s'aprova a la mateixa ses-
sió la solicitud de llicència per po-
der emetre en Freqüència Modula-
da, per tal de que l'actual emissora
Felanitx Radio pugui continuar la
seva tasca inforniatiVa. — —

Els Coloms a la Sala i els socia-
listes no volgueren signar d'entrada
l'acta de la sessió anterior. Els pri-
mers digueren que no signarien d'al-
tra mentre no es redactin en cata-
la, d'acord amb la normativa de nor-
malització lingüística acceptada des
de fa temps per tots els grups muni-
cipals. I els socialistes justificaren
Ia seva-actitud amb el - fet de cilie
creuen que les actes no reflexen mai
lo succeït.

Amb l'abstenció dels tres socialis-
tes i els Coloms s'aprovà el plec de
condicions que reglia la concessió
de les platges del terme per uns
imports inicials que pugen més de
vint-i-cinc milions de pessetes. Així
per Cala Marçal són 11.400.000, Ca-
la Ferrera 10 milions, S'Arenal
1.400.000, Cala Sanau 3.100.000, Cala
Brafi 180.000 i Cala Serena 800.000.
La prefectura de Costes deixa al
marge la platja de Cala Mitjana
arran d'una qüestió sobre la seva
explotació que en bona lògica no
ens explicam.

Es tractaren també al tres assump-
tes que comentarem a la- propera
edició.

El contencids municipal
D'una manera apressada i eery a

notícia de darrera hora, donàvem
compte dissabte passat de l'anulla-
ció per part de la sala segona de
l'Audiència provincial, del processa-
ment del batle i tres regidors del
nostre ajuntament pel presumpte
delicte de prevaricació dictat pel
jutge de Manacor arran de la que-
rella interposada per tres regidors
del PSOE i dos de Coloms a la Sala.

Tot aquest procés, com saben els
nostres lectors, emana de l'actuació
de la Comissió de Govern en la con-
cessió de Ilicencies d'obres a Ca's
Corso, actuació que fou considerada
illegal pels grups de l'oposició.

No ens ha estat possible a l'hora
d'ara conèixer el text de la senten-
cia i sols en tenim referencia per
mitja de la premsa ciutadana, però
tot i que aquella reconeix que la via
adequada es la contenciosa-adminis-
trativa, sembla que no descarta la
possibilitat de retornar sobre el cas
si la sala del contenciós-administra-
tiu es pronuncia sobre la legalitat o

Presentació de la
Bibliografia de la
Comarca de Migjorn

Dissabte de la setmana que ve,
dia 22, tindrà Hoc a les 18'30, a la
Casa Municipal de Cultura, la pre-
sentació de la «Bibliografia dels no-
bles de Campos, Felanitx, Porreres,
Santanyí i Ses Salines de la Comar-
ca de Migjorn», una obra realitzada
per les Associacions de la Tercera
Edat de l'Inserso de les poblacions
esmentades, a despeses de la Conse-
Heria de Cultura del Govern Balear.

L'acte s'iniciarà amb un concert
a càrrec de la Coral Juvenil de Fela-
nitx, dirigida per Miguel Perelló
Mestre, que interpretarà un progra-
ma integrat per peces populars, un
negre espiritual i composicions de

iHegalitat d'aquestes liicències, ja
que el cas ha estat tramitat paral-
lelament per aquesta darrera via.

Ptorm-i FDrnna
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Aram' Ificenz, aiming Director dei
«Centre Cultural de Felanitx»

Es hum més de 25 milions de les platges

Et futir 'inert
«Va ser maco mentre dura», potser dirà alga, en un futur, quan

indústria turística de Mallorca hagi fet figa. De fet algú huaria de co-
mençar a mentalitzar-nos que la gallina dels ous d'or, que ha estat per a
nosaltres,,i per a l'Estat espanyol la indústria del turisme, un dia o l'altre
farà fallida. No 'voler-ho veure es posar-se una bena als ulls.

No es tracta de jugar a fer travesses, sinó d'analitzar una realitat ben
propera. Enguany, per exemple, la temporada primaveral començà amb
mals presagis per als hotelers, tant per la baixa contractació de places,
com per la vaga als 'transports marítims, fets que deixaven en evidència,
en certa manera, les males perspectives que ja havia començat a notar el
'sector turístic de, cara als mesos d'estiu.

Quins són els faCtors que poden influir en la disminució de visitants
a la nostra illa? Molts, sens dubte, alguns d'ells tan aleatoris com la
disminució del poder d'estalvi dels europeus que ens visiten o, com en el
cas britànic, l'augment-del tipus d'inteFes dels credits hipotecaris. A tot

xò ,poden afegir-se les condicions econòmiques que es donen a la nostra
Ala, 'com l'augment dels preus o la fortalesa econòmica de la pesseta, i si
a això hi afegim la degradació del medi ambient i la imatge de massifica-
ció _clue donem a una Europa cada dia més preocupada pels problemes
ecològics, podeM arribar a la conclusió que no tenim condicions ade-
quades per mantenir o augmentar el mercat. Endemés el turista europeu,
el principal client de la indústria hotelera de Mallorca, comença a cercar
nous Hors on poder anar a passar les vacances estiuenques, nous Hoes
que, a banda de tenir l'allicient de l'exotisme, són més barats i, si fa no
fa, ofereixen la marteixa qualitat en el servici i compten amb installacions
hoteleres més modernes, com es el cas de Tunisia, el Marroc, Grècia, Tar-
quia o Iugoslàvia.

Que una illa es dediqui al monocultiu turistic es molt perillóS. L'aï-
'lament es un factor promocional que pot esdevenir el principal incon-
venient de cara a mantenir l'oferta. Una vaga als transports aeris o ma-
rítims pot arruïnar una temporada, per molts esforços que s'hagin fet de
cara a la promoció. A aim') cal afegir-hi els problemes que se'n poden de-
rivar de dependre de dos sistemes de comunicació que, endemés, mai no
podrem arribar a controlar i que pateixen problemes endemics com la sa-
turació dé l'espai aeri, i d'altres, quasi més de caracter psicològic que
altra cosa, com la limitació de places per entrar i sortir de l'illa, a haver
de dependre d'uns horaris que, de vegades, sofreixen canvis. Quan hi ha
una vaga que afecta especialment el transport aeri, que es per on arriba
a Mallorca el 97 % del turisme, la nostra imatge turística queda irremei-
blernent perjudicada, fins el punt que si un turista ha patit en pròpia
cam els inconvenients d'una vaga, amb retards o suspensions en els vots,
i els inevitables apilotaments, becades i nerviades a Son Sant Joan, és
quasi segur que aquest ja no tornara mai més.

El turisme ha beneficiat molt l'illa, per?) no fins el punt de compen-
sar-la pel mal, en alguns casos ja irreparable, que ha patit en el medi, en
el paisatge, en la indústria i ramaderia, en els recursos aqiiifers, en la
Herigua i la cultuia, i en la recerca d'activitats que haguessin pogut per-
metre el desenvolupament econòmic al marge del turisme. Eren necessa-
ris tants sacrificis? Potser algú considerara que valia la pena sacrificar
una part del territori per oferir-lo a uns turistes  àvids de sol, arena, dis-
coteca i poca cosa més, però fins el punt d'hipotecar el futur de la terra
i del noble que hi viu, probablement es excessiu.

Cal preguntar-se on han anat la major part dels guanys originats gra-
cies al turisme. Evidentment a Mallorca sols s'hi ha quedat una petita
part que, segons sembla, fins i tot ha resultat insuficient per dotar els
centres turístics d'una infrastructura que els permeti de mantenir la qua-
litat en l'oferta. Per que encara hi ha problemes per garantir la puresa
de l'aigua de les nostres cales i platges? Per que els emissaris d'aigues
fecals encara no han estat substituïts per plantes depuradores? Per què
no se'ls ha donat una solució definitiva als abocadors de ferns installais a

(Passa a la pág. 5)

Mendelsshon, Beethoven, Victoria i lanitx, Miguel Pons per Santanyí i
Brahams. 	 Ses Salines i Maria Barceló de Por-

Intervendran els coordinadors de reres.
l'obra de cada noble: Miguel Roig 	 Tancaran l'acte les autoritats as-
de Campos, Mn. Pere Xamena de Fe- sistents.
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Semestral: 1.625 ptes.
Semestral a fora: 1.775 ptes.

SANTORAL

Diu. 16 Sta. Engracia
Dill. 17 St. Anicet, papa
Dim. 18 St. Eleuteri
Dim. 19 St. Dionis
Dij. 20 St. Severia
Div. 21 St. Anse lm
Dis. 22 St. Soter-

LLUNA

Lluna plena dia 21

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

Palma - Felanitx des de l'esta-
cié: 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 - Portocoloin: 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:

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

TELEFONS 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
Guardia Civil 	 580090
Bombers 	 581717

Fehifišix-Rádio
104.0 itihz. FOI.
Ap. Correus, 15

Tel. 580600

PROGRAMACIÓ HABITUAL

DILLUNS. — 18: «Musicals» (Joan
Toni Miró). — 19.15: «Visca la Música
Clàssica» (Toni Roig i Pep Orfi). —
20: «Salut per a tothom» (Dr. Vidal).
— 20.30: «Fent camí» (Toni Vidal). —
21: «Petit zo.9» (Andreu, Barceló i
Bordoy). — 21.30: «Escapcions» (J.
Barceló i J. Mestre). — 22.30: «Bat Bi
Hiru» (Toni Fiol).

DIMECRES. — 16.30: «Superdime-
cres» (Joan Toni i Duda Miró i Toni
«Perenof re»). — 19.30: «Cartellera»
(Maikel). — 20: «Album mediterrani»
(Joan Manresa). — 20.30: «Salut per
a tothom» (Miguel Vidal). — 21: «Co-
ses nostres» (Biel Bordoy i M. Mag-
dalena Oliver). — 22: «Xerrim de ca-
mins i muntanyes» (Tomeu Salva. —
22.30: «Visca la Música Clàssica» (T.
Roig i P. Orfi).

DIVENDRES. — 18: «Passam total-
ment» (Toni Obrador i J. Cerda. —
19.30: «Rocarola» (Joan Cerda i To-
meu Adrover). — 20.30: «Salsa» (J.
Mestre). — 21: «Crònica Política» (Se-
bastia Massuti). — 22: «Exit» (Jaume
Julia i Jaume Nicolau).

DISSABTE. 10.30: «Detxondit» (M.
Bennasser). — 11.30: «Album mediter-
rani» (J. Manresa). — 1: «Fent Show»
(Julia, Nicolau, Mascaró, Muñiz). —
13.30: «Bon Profit» (Bennasser i Mu-
ñiz). — 14.30: «Bourbon & Cervesa»
(Tbfol Vicens, Jaume Mestre i M.°
Antònia Covas).

SE VENDE APARTAMENTO dú-
plex en Porto Colom: 1.a planta,
2 hab., baño, salón-comedor, coci-
na y espléndida terraza. 2.a plan-
ta: salón, aseo-ducha, 2 habitacio-
nes y terraza con excelente vista
al puerto.
Informes: Tel. 580776

NECESITO ADMINISTRATIVA
de 16 a 19 años, para trabajo
en Felanitx.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

VENDO CASA en calle Ernesto Mes-
tre, 9. Solar aprox. 200 m2. 2 plan-
tas.
Informes: Tels. 291561 y 295632

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

CAJA 	 PENSIONES

Multimar Caixa
„SEGUROS,

REPRESENTANTE EN SU OFICI-
NA C. Mar, 15. Tel. 580066 - 97.
FELANITX.

SIRER
C. Mayor, 28- Tel. 580309

" Fotografía - Perfumería
CONCESIONARIO:

- 'REVLON
— BIOTEHRM
	  LANC6ME
	 LANCASTER

Al efectuar sus compras en nuestro establecimiento
tendremos un obsequio para Usted.

CONSULTORIOS MEDICOS
Cl. COSTA I LLOBERA, 32-1r. B 	 TEL. 582233

FELANITX

OCULISTA - Dra. Aibar
LUNES, DE 16 A 20 HORAS.

DERMATOLOGIA - Dr. Escalas
LUNES, DE 17 A 20 HORAS.

UROLOGIA - Dr. Tellols
JUEVES, DE 18 A 20 HORAS.

REHABILITACION - L. Montoya
MARTES Y JUEVES, DE 19 A 21 HORAS.

OBESIDAD Y DIETETICA
DE LUNES A SABADOS, DE 9,30 A 13,30 HORAS.

LASER Y ELECTROTERAPIA
DE LUNES A SABADOS, DE 9,30 A 13,30 HORAS.

PSIQUIATRIA - Dra. Mas
MIERCOLES, DE 16 A 20 HORAS.

2 FELANITX      
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UNA DE LLADRES
Senyor Director:
La setmana passada rebèrem la

quarta visita dels lladres amb dos
anys i la segona d'aquest any.

El motiu de la present no es altre
que demanar als lladres un favor.

Ningú ja no creu que algú dels
que tenen responsabilitat a aquest
poble, mogui un dit en aquest sen-
tit. Es va crear la «Junta de Seguri-
dad Ciudadana» i no sabem que ha-
gi fet res més que crear-se. A la nit
no hi ha ronders. A les onze de la
nit hi ha carrers que queden a les
fosques. I tothom ja sap com es duu
aquest tema.

L'únic que voldríem demanar als
lladres, es que robin un poc a tot-
horn i no sempre als mateixos. Po-
drien crear un torn de carrers i pot-
ser Hisenda els facilitaria la darrera
declaració, per robar segons les con-
dicions econòmiques de cada fami-
lia. També cada primer de mes el
podrien començar robant a un alt
càrrec d'una entitat pública, un mes
a la Guardia Civil, un mes al Batle,
un altre al Rector, un altre al Pre -

sident del futbol, i els següents
dies dol nies l'ordre establert de
carrers. A tothom li robarien com a
maxim cada quatre anys i d'aquesta
manera no es farien parts i quarts
i tots tendriern preparat el que be-
llament poguessim aportar a agues-
ta causa tant digna, com es el fo-
ment de la convivência entre els que
fan feina de dia i els que la fan de
nit, descomptant als forners i apo-
tecaries de torn.

Si aquesta solució no troben que
sigui possible, per manca de cons-
cienciació de la gent i manca de so-
lidaritat entre els lladres oficials i
la gent del carrer, els oferim venir
a viure a ca nostra. A nosaltres ens
sortira més a compte que si hem
d'esperar que algú responsable in-
tenti arreglar aquesta qüestió.

Maria Ramis

PAYASOS
PARA

COMUNIONES

y FIESTAS:INFANTILES t

Tel 291525
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B. PIZA - B. VAQUER — ECONOMISTES
C/. Sol, 17-2n 	 Tel. 58.29.98 	 FELANITX

	 ASSESSORAMENT FISCAL I COMPTABLE.
— ASSESSORAMENT I TRAMITS PER A CONSTITUCIONS

DE SOCIETATS I COMUNITATS DE BENS.
TRACTAMENT INFORMATIC DE LA COMPTABILITAT.

NOU HORARI: De 9 a 13 i de 16 a 20 h.

FELANITX

Una volta per (‹AgroalinientAria»
Si una cosa t'és agradable quan

te'n vas a fora poble es topar-te amb
gent que coneixes o de la qual n'ets
amic.

Aix() me va passar diumenge quan
visitava Agroalimentaria 89. Tres fo-
ren les presencies felanitxeres assis-
tents, Celler de Felanitx, «El Zagal»
i Ramaders Agrupats. De tots tres,
jo destacaria sense cap dupte els
Ramaders Agrupats.

Crida poderosament l'atenció que
un grapat de pagesos exposin i fa-
cin un stant a una fira tan impor-
tant; però després de veure el seu
naixement alla per l'any 82 i el seu
creixement al ilarg d'aquests anys,
podríem dir que aquesta presencia
es un escaló mês Mot amb el seu
esforç de cada dia, es arribar a la
condició d'adult.
I es que representa un esforç

d'una qualitat cotidiana el fet que
Ia carnissera te digui quan compres,
«aquesta cam es dels Ramaders...»
o «aquests botifarrons i que ho són
de bons». Per?) tornem a resforg i la
responsabilitat que representa per
una empresa composta per quaran-
ta pagesos, quedar com un rei. Tots
els que vareu tenir l'oportunitat de
veure l'estant, poguereu observar la
iHusió i el bon gust del muntatge i
Ia variada coliecció de produ. Ctes,
començant per la sobrassada i Ilan-
gonissa, fins els camallot i botifar-
rons, tot típic mallorquí i passant

per lo foraster com salchichas i pin-
chos, cabeza de jabalí, etc. De tot en
podies tastar amb generositat. Tots
aquests productes d'animals criats
per ells són venuts a les seves car-
nisseries i s'han elaborat a la seva
pròpia fabrica. També la gent podia
agafar un fulletó explicatiu on se
contava la seva existência i capaci-
tats, tot redactat amb cura i sensi-
bilitat, amen de la relació dels seus
productes. Un video mostrant les
granges i elaboració arrodonia la in-
formació ofenda per Ramaders
Agrupats.

M'han contat una anècdota que
em fa sentir orgullós per esser amic
seu i felanitxer. El president Catie-
Ilas va felicitar els membres de Ra-
maders el dia de la inauguració pel
seu bon gust i feina, per() vet aqui
que tenia un dinar on havia de pre-
sidir i quan arriba comenta: «Venc
d'una fira i lo més simpàtic ha estat
un estant d'uns pagesos felanitxers.

Tots mos sentim contents que fun-
cioni qualque cosa aqui a la vila,
qualque cosa que faci alenar i ba-
tegar aquest Felanitx que tothom
diu que se mor. Això són iniciatives
cooperatives que poden i han d'es-
ser potenciades per les administra-
cions, inclosa la municipal, i per
tots nosaltres.

Amics, enhorabona i endavant.

Tomeu Rosselló

entre el carrer
i la trona

Recuperem altres mots i exemples
Sembla com si estassim atrevessant un desert, el dessert del capita-

lisme: sequedat de cor, egoisme, buit, avorriment, explotació. L'arena es
la quantitat immensa de bens de consum. No ens falta la sorra. Manca
en el desert l'aigua i la fertilitat. El vent del desert acaba assecant la
solidaritat, l'amor, la Ilibertat, la justicia, la poesia, l'home.

La nostra societat molt avorrida —encara que sembli el contrari—
cada vegada necessita drogues més fortes, que rebutja ràpidament per-
que estam en la civilització de les escombraries. Els contenidors o les
bosses che ferns marquen el llistó del progrés del poble. Però a la vegada
vivim un gran buit de sentit i de felicitat, a causa del mateix consum i de
Ia devaluació dels valors. Ens omplin més les butxaques i el ventre i ens
buidam el cap i el cor.

Fins i tot carnviam el gran debat i les necessaries preocupacions so-
cials i politiques per la frivolitat dels affers sexo-politic-financers i ens
n'omplin la vista i la boca, mentre s'ens buiden la mirada i els progra-
mes dels mots necessaris per viure: Poble, resistencia, lluita, justicia, co-
ratge, utopia, austeritat, fortelesa, pau...

No sé si caminam cap a l'autodestrucció; si sé ben cert que si seguim
Ia pendent i la davallada ens podem trobar en un cul de sac ben incò-
mode i gens vistós... per a l'home de final del segle XX. Necessitam una
moral que ens sostengui, uns símbols que ens aglutinin, unes litúrgies
que ens identifiquin,- un horitzó que ens atregui, uns capdavanters que
ens engresquin.

Es ben trist que ho supliguem amb els programes de concursos a la
televisió, amb alguna discussió sobre algun deportista, amb la «intimitat»
i el llii nde personatges per això famosos o amb els escàndols de citacions,
processos i judicis.

Uns perquê.!es deixen comprar i uns altres perquè volen vendre; uns
perquè tot .això les serveix de pantalla i uns altres perquè les encanta
veure la palla i la biga en l'ull de l'altre; uns perquè s'avorreixen i uns
altres perquè es diverteixen... molts viuen d'aquest fulletó (o «follón») de
luxe, a nivell estatal o local.

¿Otte es pot esperar d'una societat que no tengui altres aspiracions?
Bartomeu Bennassar

MIQUEL'S PUB
Reapeatura temporada 1989.
A partir de hoy, abierto cada día.

C. Asunción, 2 	 Porto-Colom

A T LAVADO FEL NITX
A. Maura, 8 - Tel. 583385

ervicio Oficial Neumáticos Good Year
otras marcas, Michelin, Pirelli, Uni Royal, Firestone,

Kleber, Continental y Dunlop

Aceites y lubricantes. 	 Taller abanderado por CEPSA



fELANITX       

La Selman de Mica
El diumenge dia 30 d'abril comen-

çarà la Setmana de Música de Fela-
nitx, tretzena edició, la qual com ja
es féu l'any passat es repartirà en
tin període de quinze dies.

A la propera edició oferirem el
programa complet d'aquesta mani-
lestació musical que comptara amb
Ia presència de l'organista Arnau
Reinés, els pianistes Ignasi Furió,
Andreu Bennassar i Michael Dussek,
la també pianista i violoncelista
Margaret Powell i la Banda de Mú-
sica «La Popular» de Pedralba, en-
tra d'altres grups i figures musicals.

Flomenatge a la vellesa
en Es Carritx6

Demà diumenge, sota rorganitza-
ció de l'Associació de 1C-*.„Tercera
Edat d'Es Carritxó, se dedicara en
aquell llogaret un homenatge Vs an-
cians.

Començarà a les 5 del capvespre
amb una solemne Eucaristia que
presidira Mn. Antoni Fiol.

Tot seguit pronunciaràl el parla-
ment d'ofrena el nostre colabora-
dor Joan Maimó i Vadell i sera pre-
senta t un nou títol de la colecció
«Coses Nostres»: «Carritxoners. 52
fotografies retrospectives de carrit-
xoners».

Després continuara la festa en el
pati de Ca Ses Monges amb un be-
renar per a tots els assistents, du-
rant el qual es podran escoltar les
músiques i cançons d'En Jordi.

Hi assistiran les autoritats.
L'Associacii5 de la Tercera Edat

d'Es Carritxó, des d'aquestes planes
convida tothom.

Teatre a Son Negre
A redició anterior donàvem notí-

cia de la posada en escena, al Teatre
de Son Negre de l'obra de Martí
Mayol «On anam», per la compa-
nyia «Picadís» de S'Arenal de Lluc-
major.

Vos recordam avui aquesta fun-
ció teatral que tindrà Roc dissabte
que ve dia 22, a les 10'30 del vespre.

Les entrades es poden adquirir a
la Llibreria «Ramon Llu11», a «La
Ceràmica» del carrer de la Mar i a
Son Negre.

La Banda de Música da Popular»
de Pedralba visitarà Felanitx

Durant els dies 29 i 30 d'Abril i 1
de Maig visitaran la nostra Ciutat,
convidats per l'Associació musical
Banda de Música de Felanitx, els
components de la Banda de Música
de la Sociedad Musical «La Popu-
lar» de Pedralba (Valencia).

Entre els actes prevists destaca el
dia 29 una representació teatral a
càrrec de la companyia d'aquesta
societat valenciana, que posaran,
en escena l'obra titulada «Te ca-
sas a los 60 ... ¡Y qué!». Tendra Hoc
al cinema Felanitx.

El diumenge dia 30 les Bandes
«La Popular» y la de Felanitx des-
filaran pels carrers de la pobla-
ció, finalitzant amb la interpretació
conjunta de diverses composicions.

El vespre, al cinema Felanitx, com
començament de la Setmana de Mú-
sica que organitza el Patronat Local
de Música tendra lloc un concert a
càrrec de la Banda de Música de la
Sociedad Musical «La Popular» de
Pedralba.

Festa al carrer d'En Pelat
El proper dissabte dia 22, a les 9

del vespre, els veinats del carrer
d'En Pelat, faran una festa de carrer.
Hi haurà ball, animat pel grup
«Aixi balla Manacor», bunyols i en-
gronsos.

Vos convidam a tots.

Obrador és l'únic profes-
sor d'Espanya d'una modalitat
especial de Jiu-Jitsu

Recentment ha estat a Mallorca i
concretament a Felanitx el profes-
sor alemany Ludwig W. Prass, crea-
dor d'una escola especial de Jiu-Jit-
su que, a diferència de la modalitat
japonesa, contempla la defensa so-
bre un atac realitzat per més de
dues persones. Aquesta especialitat
que imparteix el professor Prass,
aporta a més una nova didàctica.

El sistema ha estat introduit al
país pel nostre paisà Joan J. Obra-
dor, director de l'Escola de Judo de
Felanitx (tercer dan en judo i jiu-
jitsu).

Es curiosa la metodologia que
s'empra en aquest sistema, i que se
serveix del video per tal de poder
analitzar ben detalladament- tots
els moviments que es fan.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
Excursió a Lluc.—Dilluns dia 17.

La sortida sera a les 9 del passeig
d'Ernest Mestre. Se visitarà Son
Menut (viver de plantes), Font de
Binifaldó, Santuari i Selva. Han de
portar pa a taleca. Preu subvencio-
nat, 475 ptes.

Teatre.—S'ha suspesa la represen-
tació de l'obra «Entre mujeres» pre-
vista pel diumenge dia 23 al Teatre
Principal de Ciutat.

Curs de modelat.—Els propers
dies 18, 21 i 25 donara un curset
d'aquesta especialitat l'escultora
Remigia Caubet, sota el patrocini
de la Conselleria de Cultura del Go-
vern Balear. Places limitades.

Adoració Nocturna Femenina
Avui dissabte, a les 9'30 del ves-

pre, a la capella de la Caritat hi
haura Vigília d'Adoració Nocturna
femenina.

SE NECESITAN OPERARIOS, se
valorarán cualidades. Carpinteria
de PVC.
Inf. MARK; Bell puig, 105
Tels. 581289 - 580560

vida social
JUBILACIO

Arribat al termini del servei actiu,
divendres passat amb una senzilla
festa plena de germanor, es va aco-
miadar de tota la plantilla i antics

companys de l'Institut de Batxille-
rat D. Jaume Rosselló Lladó, cap de
l'equip administratiu, coordinador
que va esser de la fulla informativa
«Laboral» i collaboraddel setma-
nari.

Els seus amics desitjan que pu-
gui fruir de salut i bona vida.

BODES DE PLATA
MATRIMONIALS

Diumenge passat, al Santuari de
Sant Salvador, se commemoraren
les noces d'argent de la família Pla-
nes-Bauça.

Amb tal motiu, se celebra una
missa oficiada pel pare Bernardi
Seguí Mairata, Director General
d'EGB del colegi de Montisión,
amb ofrenes familiars del pa i el vi
i música interpretada per D. Miguel
Vicens.

La festa acabà amb un dinar de
germanor pels membres de la fa-
mília.

Enviam la nostra felicitació al ma-
trimoni Planes-Bauça.

NAIXEMENT
Els nostres benvolguts companys,

els esposos Miguel Andreu Roman i
Maria Magdalena Estelrich Sufier,
han vista augmentada la seva llar
amb el naixement del seu segon fill,
un nin que en el baptisme rebrà el
nom de Miguel.

Enhorabona als venturosos pares.

NECROLÓGICA
El passat dia 5 descansà en la pau

de Déu a Felanitx, a l'edat de 79
anys, D. Miguel Adrover Bordoy
(Blai). D.e.p.

Llibres
di on del viento. 7: imdgenes
potticas», de francisca itonver

Recentment fou presentat al pa-
blic a Ciutat, el darrer llibre de la
pintora i poetesa felanitxera (d'Es
Carritxó) Francisca Adrover Julia.

«Al son del viento. 77 imágenes
poéticas» es manté dins la línia en-
cetada per l'autora a una obra ante-
rior, on els versos es recolzen en les
imatges o viceversa.

En el pròleg, l'acadèmic J. Masca-
ró Passarius ens parla del llibre:
«Raramente se da el caso de que
un mismo autor escriba un libro de
poemas y lo ilustre con dibujos él
mismo. Y más raramente que haga
bien ambas cosas: '

Francisca Adrover Juliá lo ha he-
cho. Ha demostrado que sabía hacer
bien un dibujo y hacer también bien
un poema. Y es que en las bellas
artes a veces no existen fronteras y
St ,existen éstas sutiles que
se confunden».

El llibre consta de 77 pagines i
els beneficis que s'obtenguin amb la
seva venda seran destinats per a
«Ayuda en Acción» en el Tercer
Món.

clarritxoners»
En Pep Grimait i Vidal continua

la seva tasca de publicista gairebé
sense pausa. Ara ens presenta el
número 20 de la colecció «Coses
Nostres». Es una recopilació de 52
fotografies de carritxoners docu-
mentades amb la data î inom dels
personatges 9ue hi apareixen Això,
que és molt bo de dir, representa
una feina de recerca pacient que no-

- més tuna persona que estima de de-
bó la seva terra com En Pep Gri-
male, pot dur a terme.

Reiteram el nostre condol.
va família i d'una manera oespecial
a la seva esposa D.a Maria Vadell.

El futur incert
(Ve de la pàgina 1)

la superfície? Per què no s'han construït plantes potabilitzadores d'aigua
de mar, quan el subministrament d'aigua és un dels principals proble-
mes amb què s'ha d'enfrontar cada estiu l'illa? Per quê no s'ha equipat
convenientment les platges de cara a fer-les més atractives i segures? A
aqueixes inversions que no s'han fet, podem afegir-ne algunes altres que
ens haurien de beneficiar tant a nosaltres com als turistes, com seria una
assistència sanitaria ben equipada i descentralitzada, unes bones carre-
teres, unes ciutats, pobles i urbanitzacions perfectament enllumenades,
una bona infrastructura cultural... Molta feina s'ha quedat sense fer, ama-
gant-la sota el triomfalisme de les xifres, i l'augment del nivell de con-
sum i de renda per capita.

Mallorca comença a no estar de moda a Europa. Si tanmateix el nom-
bre de turistes que ens visiten no disminueix, és perquè el mercat enca-
ra permet rebaixes escandaloses en els preus que, a curt termini, perju-
diquen la indústria i, a un termini no massa llunya, el futur econòmic de
tota l'illa. Com se sol dir en aquests casos: el pa d'avui és la miseria del
demà. El poder adquisitiu dels visitants minva escandalosament i pot
arribar un moment que els minsos guanys no compensin les despeses
d'explotació necessaries per al manteniment de la indústria. No oblidem
que la indústria turística és, simplement, un negoci i no una obra be-
nèfica.

S'han de començar a cercar alternatives que potser fins i tot passin
pel manteniment de la indústria turística, però reconvertida, abandonant
el turisme de masses per passar a conrear-ne un altre de més selectiu i
més productiu.

* Tot i que les Balears i Pitiüses concentren el 26 % del total de
places hoteleres de l'Estat espanyol, sols tenen un 5 % de places en hotels
de cinc estrelles.

Ramon Turmeda



Cronicó Felanitxer

APNDIX
per Ramon Rosselló

1525, 6 abril.—La dona Isabel Cifre, rectora de la Casa de la Criança,
reclama a Antoni Caldentey, fill i hereu de Guillem, metge, els aliments
,deguts per Isabel, fadrina, filla de dit Caldentey. El lloctinent general del
Regne proveí fossin pagades 32 lliures. (ARM AH 556 f. 96)

1523, 23 febrer.—A instància dc Cosme Prohens, un dels jurats, es ele-
git calor de comptes Pere Ramo:- en lloc de Mateu Nebot, absent. (ARM
LC 271 f. 35)

15 març.—Bartomeu Binimelis reclama als jurats els diners que li cor-
responen per la servitud feta a Bugia. (Id f. 43)

1526, 11 agost.—Pau Sureda demana que el batle de Felanitx s'infor-
mi si Rafel Sagrera, el temps de la Germania, va comprar 89 ovelles que
eren de la seva possessió. (Id. f. 154)

20 agost.—En la Cúria eclesiástica es mena un altercat entre Miguel
"Truyol i Antoni Sagrera, procurador dels preveres de Felanitx per la paga
de certa moneda. (ADM Provisions f. 136)

1527.—Antoni Ramon exposa al Iloctinent general que el temps de la
.Germania, essent a Binissalem, després de la victòria del rafal Garces,
prengueren un genet que es perdé i morí. (ARM AH 775 s.f.)

15 gener.—Pere Oliver i Socies, el temps de la Germania, va servir
molt fidelment la Imperial Majestat j rebé dapys en les seves propietats;
iiiereix esser premiat; el llevador de l'«ajuda» que es Joanot Vedell
pagará els danys rebuts. (ARM LC 275 f. 12v)

19 setembre.—Joan Crespí, notari, i el seu cunyat Jaume Morey, pels
danys rebuts el temps de la Germania, han d'haver 720 lliures, pagadores
dins 7 anys. (Id. f. 138)

10 octubre.—Joan Miguel de Togores diu que particulars de Felanitx,
contra la seva voluntat .entren dins la possessió del Pujol i li tallen ar-
bres i garrigues i cacen perdius. (Id f. 154v)

22 octubre.—Pere Barceló Romaguera diu que els de la Germania li
prengueren un rossí i xeixa. (Id f. 162v)

—Bartomeu Oliver Alias Tresmalles, i Bartomeu Pi. diuen que no han
participat en la Germania. (Id f. 163)

9 març.—Joan Huguet el temps de la Germania es reclogué en el
castell de Felanitx al servei de Sa Majestat. Quan s'han fet les composi-
cions no ha estat composat. (1.,C 276 f. 37v)

• c-
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FLORISTERIA CRISTINA
DE PORTO-COLOM

Comunica a sus clientes, amigos y público en general, sus
servicios también en Felanitx, en la calle Mateu Obrador, 34.

Próxima INAUGURACION, el día 16 de abril, a partir de las
6 de la tarde.

Quedan todos invitados.

Comunica als seus clients, amics i públic en general, els seus
serveis també a FELANITX, en el carrer de Mateu Obrador, 34.

Pròxima INAUGURACIÓ, dia 16 d'abril, a partir de les 6 del
capvespre.

Tots hi sou convidats.

■■■■

Se necesita PLANCHISTA y MECANICO
Inf.: Tels. 581984 y 581985

FELANITX
MUM.

'VENDO FINCA (esquina), en zona
céntrica de Manacor, 35 m2 aprox.
Local comercial, sótano y 2 plan-
tas piso. 5.500.000 ptas.
Informes: Tel. 550347

SE NECESITA PEON y OFICIAL
CARPINTERIA.
Informes, Tels. 580257 y 580196.

VENC CASA en el carrer Sit jar.
Informes, Tel. 575831 (els ves-
pres).

VENDO SOLAR 200 m2 aprox. con
más de 11 m. de fachada, en C.
Son Pinar. 2.500.000 ptas.
Informes: Tel. 580840

SE VENDE 0 ALQUILA local do-
ble o uno simple en la zona cívi-
ca Cas Corso, Porto-Colom.
Informes, Tel. 234278 (a partir de
Ias 18 h.).

ES NECESSITA AL.LOTA, per ma-
neja r un ordenador i dur compta-
bilitat.
Inf.: C. Santueri, 100 - Tel. 581120

SE NECESITA PERSONA, para
cuidar 2 niños en Porto-Colom.
Inf.: Tel. 575044

VENDO MOTO SANGLAS 500.
Buen estado. Precio a convenir.
Informes en esta Administración.

Partido Popular...
(View (le la pi (/. 8)

hacen incorrecto uso de la Justicia
y perjudican injustamente el honor
y la fama de otros ciudadanos, de-
bería tener como contrapartida una
mayor exigencia por parte de los
jueces de instrucción a la hora de
admitir a trámite querellas que en-
mascaran contenciosos politicos, ac-
tuando de primer filtro en esta
indeseable judicialización de la ac-
tividad política.

Pero no solamente los jueces de
instrucción y primera instancia de-
berían ser más exigentes. También
los partidos politicos deberían ac-
tuar con mayor sensatez, evitando
llevar sus animadversiones políticas
a instancias penales y subordinando
esta patológica obsesión por desgas-
tar al adversario a la imprescindi-
ble sensatez que debe reinar en la
dinámica política local. La querella
sobreseída de Felanitx es un ejem-
plo paradigmático de lo que debe
hacerse como ha venido a reconocer
adecuadamente la Audiencia. A ver
si se toma buena nota de alio.

VENDO UNA CUARTERADA DE
VIÑA, en carretera Manacor, con
caseta, cisterna, portasa y pozo.
Informes, Tel. 580657 (noches).

NECESITA CHICA para oficina en
Porto-Colom, con nociones de
idiomas.
Informes, Tel. 657124.

VENDO PISO en Felanitx, 3 habi-
taciones, baño y aseo.
Informes, Tel. 583440.

SE NECESITA CHICA 0 MUJER,
para trabajo en una casa de Ca-
longe, con experiencia en llevar
casa y nipos.„Interna o externa.
No debe tumar. Tendría Segtiro
para cobrar paro. Sueldo y horas
a convenir.
Informes, Tel. 657564 (preguntar
por Angel).

VENDO CASA en C/. Juevert, 54.
Salida a dos calles.
Informes, Tel. 581865.

VENDO ALTERNADORA 2800 wa-
tios y cochecito en muy buen es-
tado.
Informes: Tel. 581640
(de 19 a 21 h.)

SE NECESITAN DEPENDIENTAS
para tiendas de muebles en Fela-
nitx y Cala d'Or.
Informes, Tels. 580257 y 580196.

SE NECESITA CAMARERO con ex-
periencia para cafeteria en Cala
d'Or.
Informes, Tel. 643211.

SAN SALVADOR
Transcurridas las horas de angus-

tia y recobrada la paz a fuerza de
tantos sacrificios, vuelve de nuevo a
brotar el espíritu religioso de nues-
tro pueblo...

Por ello, siguiendo la hermosa
costumbre del pasado, mariana, 16
de abril, a las siete y media subirá
a nuestro venerado San Salvador,
en manifestación religiosa, el pueblo
de Felanitx, siendo llevada en hom-
bros de los fieles agradecidos, la de-
vota Imagen de La Sangre.

A las 10'30, Tercia cantada y Misa
Mayor con sermón que dirá el Rdo.
D. Jaime Puig. Por la tarde a las
tres, Vísperas solemnes y acto de
despeoAt ida a la Santísima Virgen,
AYÏJIhAMIENTO

Habiéndose acordado dar comien-
zo a las obras de urbanización de la
Plaza de España (antes Rossells), se
anuncia concurso para la colocación
y fabricación del bordillo necesario
en dicha Plaza...

Con arreglo al artículo 125... di-
chas obras están exentas de subasta
por no llegar su cuantía a 5.000,—
pesetas, por cuyo motivo el concur-
so será otorgado con preferencia al
concursante que reuni'u. ofrezca al
Ayuntamiento mejores garantías
profesionales...
SESIOI IJEL 18 DE ABRIL

acordó prOceder al oportuno
expediente de expropiación de va-
rios ininuebles para la apertura de
Ias calks de Juan Alcover, Mariano
Aguiló.,y Costa y Llobera; y ensan-
che de la de Onofre Ferrandell.

Se Acord6 se proceda a la recau-
dación de las cuotas asignadas por
contribuciones especiales; que de-
ben satisfacer los propietarios bene-
ficiados por la ejecución del proyec-
to de ensanche de la Avenida J.A.
Primo de Rivera...
EL TIEMPO

Esta semana, (primera quincena
de abril) ha sido muy variable en
temperatura. Tan pronto ha salido
el sol,con un tiempo primaveral, co-
mo ha dejado sentirse intenso frío
que re'cordaba las crudeces de Ene-
ro.

Los campos presentan un explén-
dido aspecto y de no sobrevenir con-
tratiempos, la presente cosecha se-
ra óptima en todos los aspectos. El
agricultor se muestra muy esperan-
zado y optimista por la bonanza del
tiempo que disfruta en bien de sus
sementeras y arbolado.

D'ALLAVORS

CICLE EUROPEU
Cicle de conferencies a l'Escola d'Adults, Casa de Cultura.
Dimarts dia 18, a les 20 hores.

«EDUCACIÓ I ENSENYANÇA», a càrrec d'Andreu Ferrer.

Dimecres dia 26, a les 20 h.

«BENESTAR SOCIAL», a càrrec de Jaume Mas Verger.



PUB CAFETERIA
HELADERIA

PALMERAS
Próxima reapertura viernes 21 de abril

Centro Comercial LAS PALMERAS 	 Calas de Mallorca

princcine 1

GABINET DE PSICOLOMA
Llicenciat Bernat Calafat

INFANTIL i ESCOLAR
Psicodiagnõstic. Reeducació. Psicoterapia.
Orientació i assessorament a pares / mares.

ADULTS
Psicodiagnastic. Psicoterapia. Orientació.

Vos comunica la nova adreça
i'77777;SantallEularia, 7-66.-4t. '107001 PALMA DE MALLORCA

Concertar hora: Tel. 620053

AUTOCARES J. CALDENTEY
Línea Felanitx-Porto Colom-Felanitx
Horario que regira a partir del 17 de abril:

SALIDAS DE FELANITX DIAS LABORABLES:
A las 7, 9, 14,15 y 17 h.

SALIDAS DE PORTO-COLOM DIAS LABORABLES:
7,30, 9,30, 14,45 y 17,30 h.

SALIDAS DE FELANITX DOMINGOS Y FESTIVOS:
7, 9, 12,30 y 17 h.

SALIDAS DE PORTO-COLOM DOMINGOS Y FESTIVOS:
7,30, 9,30, 13 y 18,15 h.

LA EMPRESA

Viernes 14, sábado 15, 9'30 noche y domingo 16 desde las 3
Una de las auhmticas joyas de Wa I t Disney.

101 Dálmatas y Muerto al !legal'
de actualidad en las principales carteleras

Viernes 21, sábado 22, 9'30 noche y domingo 23 desde las 3

Harri el Sucio en La Lista Negra

Soldadito Español
Próximo estreno: COCKTAIL por Ton Cruise

FELANITX

Autocares

• 42,,A,_'.4 g -'7',.;.0R9tkiirrs a .

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

a El ATLETA FELANITXER,
con más porvenir, TONI PEÑA ha
dicho adiós a esta temporada. Una
ROTURA de MENISCO le obligará,
estos días, a una INTERVEJ•ICION
QUIRURGICA, de la que esperamos
se reponga rápidamente para:el bien
del deporte balear, y el suy claro.

• Otro que tiene la piêih a la
funerala es el mismísimo:PRESI-
DENTE del C.D. FELANITX, me
refiero a MIQUEL OLIVER. El otro
día tuvo la desdicha de torcer un
pie en el campo «Es Torrentó». La
cosa parecía no revestir demasiada
importancia en un principio, lue-
go... Ha sido escayolado, esta incó-
modo y la cosa va para largo. Un
hombre de febril actividad se ve
condenado a guardar un reposo
inesperado, pero que creo que a la
larga, le sentará bien, porque ten-
drá tiempo de dar rienda suelta.. a
sus ideas.

ID Y seguimos con el depoip pa-
ra hablar del partido FELAIVTX -
SOLLER, un encuentro malo donde
los hubo. Pasa que a los felanitxers
les van mal los equipos malos, esos
que vienen a destruir... El Felanitx
juega al fútbol con los equipos gran-
des. ¡Así es el fútbol!

• Y seguimos con la pelota. El
domingo el C.D. FELANITX viaja
a IBIZA, para enfrentarse al poten-
te equipo titular de esta Ciudad. Un
partido que parece totalmente per-
dido «a priori» pero... En fútbol
siempre hay sorpresas. El árbitro
designado es el colegiado SANTAN-
DREU MUNAR, un personaje extra-
fio que se gana la vida comobarbe-
ro. O peluquero, mejor

• VIDEOCLUB. — «POR 'ENCI-
MA DE LA LEY». Director: Aftdrew
Davis. Intérpretes: Steven Seagal,
Pam Grier, Sharon Stone. Producto-
ra: Warner Home Video. Duración:
99 minutos. Género: Policiaca. SI-
NOPSIS: Nico Toscani es un oficial
de policía muy peculiar. Nacido en
Italia e inmigrante a Estados Uni-
dos, es un experto en artes marcia-
les y un experrimentado agente de
la CIA. Nico sabe que miles de ino-
centes en todo el mundo han muer-
to a consecuencia de operaciones

secretas sin que nadie fuera respon-
sable por ello. Tiene claro su obje-
tivo inmediato: llevar ante la justi-
cia a un agente del servicio de
inteligencia que ha abusado de su
poder... COMENTARIO: el marido
de Kelly le Brocq en su debut en el
cine crea un personaje de policía
muy singular en el que pone de ma-
nifiesto sus vivencias personales co-
mo karateka y también como guar-
daespaldas de personajes politicos
famosos en un filme con mucha ac-
ción.

• En MANACOR en «SA TORRE
DE SES PUNTES» a partir del pa-
sado sábado pueden contemplar la
exposición titulada «PETIT FOR-
MAT». Una muestra que recoge
obras de un montón de artistas ar-
chiconocidos en Mallorca. MIQUEL
BARCELO, MATEU BAUZA, RA-
MON CANET, MARIA CARBONE-
RO, el también felanitxer RAFEL
JOAN, GARCIA SEVILLA, SEBAS-
TIA RAMIS, JHON ULBRICHT,
MENENDEZ ROJAS, TONI DIO-
NIS, BERNARDI ROIG... Y muchí-
simos más.

• Satisfecho anda BERNAT
SANSO tras pasar por MADRID
en la «ARCO». Ahora algunas de
sus obras pasarán por ALEMANIA,
SUIZA, HOLANDA... El pintor fela-
nitxer empieza a estar seguro de sus
pinceles y las posibilidades son mu-
chas. Un artista como la copa de un
pino.

• El pasado jueves había en
el «BAR CRISTAL» el esperado
«SOPAR-TRUC». Un CAMPEONATO
que se ha desarrollado con inusita-
do interés. Pero de los resultados
informaremos en la próxima edi-
ción.

• Y en el «CINE PRINCIPAL»
dos nuevas películas caen esta se-
mana. «MUERTO AL LLEGAR», se
trata de un «remake» de una pelf-
cula titulada (D.O.A.). Esta nueva
versión ha recibido buenas críticas
y tiene a DENNIS QUAID y MEG
RYAN como protagonistas, actores
en auge, y la colaboración siempre
estimable de CHARLOTTE RAM-
PLING. Está dirigida a duo entre
ROCKY MORTON y ANNABEL
JANKEL. La historia engancha al
espectador desde un principio. Un
profesor/escritor camina hacia la
Comisaría más próxima, es un día
de Navidad. Va a informar de un
asesinato, el suyo. Ha sido envene-
nado por una toxina de acción len-
ta, mediante la cual sólo tiene 24
horas de vida, tiene que descubrir
al culpable y... La película se rodó
el ario pasado.

De complemento una obra maes-
tra como todas las de la factoría
WALT DISNEY. «101 DALMATAS»,
una cinta preciosa que gusta a todo
quiski.

JORDI GAVINA

A les 10'30 h. del matí es va donar
la sortida a Peguera de la carrera
que cobriria 21'095 kms. fins a l'arri-
bada a Calvià.

Hi hagué molt bona participació i
un dia primaveral.

Guanya la cursa l'atleta Ojeda, de
Barcelona, que arriba a meta des-
prés de 1'10'38 a un segon del ma-
llorquí Mateu Dominguez amb
1'10'39.

De la participació dels equips fe-
lanitxers en donam relació seguida-
ment:
Doc:

27 Sebastià Adrover (2.° categ.)
1'22'36 Club Opel

31 Francesc Páramo
1'24'32 Joan Capó

42 Francesc Algaba
1'26'06 Club Opel

43 Miguel Nadal 1'26'11 Club Opel

71 Victoria Martinez
1'30'38 Club Opel

76 Antoni Barceló
1'35'22 Joan Capó

77 Joan Huguet 1'35'45 Club Opel

100 Margalida Adrover
1'47'20 Joan Capó

141 Pere Vera 	 2'08'13 Independ.
LLAMPET

ATLETISME

Sm i-Maratit dc Cali



CINTOS MARRONS
A les proves celebrades recentment a l'Escola de Judo de Felanitx,

han assolit la categoria de CINTOS MARRONS els alumnes M. Antònia
Ramón, Joan Vicens, Joan Bauza., Perfecto Acosta, Guillem Sansó i Anto-
ni Obrador.

FELANITX 	 7
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Sol. Tarde gris. Poca afición para
un partido de mero trámite.

FELANITX.—Parera (1), M. Riera
(1), Agustin (1), Juan (1), Juli (1),
X. Riera (1), Pont (2), Mut (1), Te-
ruel (1) y Gallardo (1).

ARBITRO: Ferriol Capó. Sin difi-
cultades, ya que fue un partido de
gran deportividad; pese a todo ense-
ñó tarjetas amarillas a Coll, Juan,
Martin y Gallardo.

Tarde soleada y escaso público en
Ias gradas. Antes de empezar se
guardó un minuto de silencio por la
muerte de la madre de Sebastian
Nicolau, ex-directivo del Felanitx.

El Felanitx jugó una floja prime-
ra mitad, pese a ello Pont en dos
ocasiones y Mut en otra, pudieron
batir al meta Bernat, que estuvo
muy acertado bajo los palos. En la
segunda parte la presión del Fela-
nitx se hizo más insistente, pero el
Seller gastó bien sus energías en de-
fensa, renunciando casi al ataque.

Pese a ello al Felanitx le faltó ve-
locidad e ideas para conseguir mar-
car algún gol. Sin duda el marcaje
de Bestard sobre Mut fue una de las
claves del encuentro, ýa-que el ju-
gador felanitxer apenas tuvo espa-
cios para marcar algún gol.

El Felanitx, en los últimos minu-
tos, se volcó sobre la portería del
Sóller, pero los nervios y la falta de
serenidad privaron al Felanitx de la
victoria.

MAIKEL

2.2 REGIONAL
BARRACAR, 5 - S'HORTA, 1

DESINTERES

En Manacor pasó lo mismo que
en Búger. El S'Horta se limitó a
cumplir el expediente, visto que en
Ia categoría no puede aspirar a mu-
cho más. Es suficiente conservarla
sin ningún tipo de problemas.

El resultado es algo excesivo, la
verdad, pero ahí está.

Hay que esperar que el próximo
a disputar en su feudo «Sa Lleona»,
S'HORTA - PLA DE NA TESA se
juegue con más interés de cara al
aficionado, el equipo visitante es
uno de los «gallitos» de grupo. El
partido promete.

R.

JUVENILES
PATRONATO «A», 0
C.D. FELANITX, 3

Alincación.—Surecla, Mateo, Su-
fier, Campos, Roig, Contestí, Oliver,
Javi, Borras, Pedri y Artigues.

Excelente encuentro el jugado el
pasado domingo en Palma, el mejor
de la temporada jugado en campo
contrario, consiguiendo los dos pun-
tos que había en juego, dos puntos
de oro ya que sirven para salvar la
categoría.

Los goles felanitxers, fueron mar-
cados por Artigues, Borrás :y Javi.

INFANTILES
C.D. FELANITX, 7
AVANCE, 1

FELANITX.—Alex, Matas, Juanpe,
Francis, Acosta, Evaristo, Galmés,
Felipe, Matos, Basi y Xisco.

Sustituciones de Tomas, Malin,
Algaba y Pons por Basi, Xisco, Gal-
Ines y Matos.

Los goles locales fueron marcados
por Galmés (2), Evaristo, Juanpe,
Francis, Tomas y Pons.

El pasado sábado finalizó la com-
petición correspondiente a la tem-
porada 88/89, jugando el Ultimo en-
cuentro en el Torrentó, con goleada
incluída aunque el encuentro no re-
sultó demasiado brillante, demos-
trándose una superioridad sobre el
equipo visitante, cosa que restó es-
pectacularidad a la goleada. Cabe,
destacar la labor de Juanpe y Pons.

Según nos manifestó el entrena-
dor, Juan Adrover, piensa retirarse.
El equipo ha quedado clasificado en
cuarto lugar con 27 puntos y 6 posi-
tivos.

ALEVINES
CA,FETIN, 9
C.D. FELANITX,

FELANITX.—Lupa, Esteban, Ris-
co, Uguet, Perelló, Oscar, Francis,
Estrella, Carlos, Nico y Miguel An-
gel.

Sustituciones de Esteban por Ce-
rro y Carlos por Angel.

Otra goleada recibieron el pasado
sábado en Palma, ya que jugaron
muy mal, con un desconcierto a la
hora de controlar y pasar el balón,
cosa que hizo que se marcaran más
goles por parte del Cafetín.

El entrenador titular, Toni Pro-
hens, no pudo asistir al encuentro,
cosa que hizo que el equipo estuvie-
ra tan «desbaratado».

BENJAMINES
ESPAÑA, 0
C.D. FELANITX, 3

FELANITX.—Paco, Andres, Ja-
vier, Esteban, Paquito, Frías, Mano-
lo, Matas, Vidal, Miró y Jose.

Sustituciones de Valentin por Vi-
dal.

Los goles merengues fueron mar-
cados por Paquito.

Un brillante encuentro, quizá el
mejor de la temporada el que se
presenció cl pasado sábado. Un par-
tido dc absoluto dominio felanitxer
y en el descanso el resultado ya era
favorable al Felanitx (0-1). Para este
sábado a las 11 horas esta previsto
que se dispute el Ultimo encuentro
correspondiente a esta categoría en
el campo d'Es Torrentá.
FUTBITO
CATEGORIA BENJAMINETE

Los resultados obtenidos en la
pasada jornada fueron:
VIAJES AURORA, 2
C.D. FEL. «BAR CRISTAL», 7

•r 	 v.) 	 rzl 	 rp
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Sèniors j juvenils
RESULTATS

Juvenils masculins:
J. CAPC)/AUTOC. GRIMALT, 	 74
GESA-ALCUDIA, 	 64

Sèniors masculins:
J. CAPÓ/AUTOC. GRIMALT, 	 63
GESA-ALCUDIA, 	 60

COMENTARI
Pocs i bons varen ser els partits

disputats aquesta setmana. Els dos
a Felanitx, i amb rival repetit.

Els JUVENILS foren capaços de
derrotar l'Alcúdia, equip que perdia
per primer cop aquesta tempora-
da... i això que es tractava de la
jornada 21.a. El resultat final sem-
bla indicar que s'havia guanyat amb
facilitat, però en realitat no va ser
així perquè els 10 punts d'avantatge
s'aconseguiren a la prórroga; fou un
partit d'alternatives, tal com ho in-
diquen aquests parcials: 13-6 (minut
6), 13-16 (9), 17-26 (13), 30-38 (des-
cans), 42-42 (26), 51-54 (31), 61-54 (36)
i 62-62 (40). A la prórroga, després
d'una cistella inicial dels alcudiencs,
arriba un contundent i apoteòsic
12-0 per part dels .,felanitxers. Les
anotacions més elevades foren per
Tomeu Maimó (19), P. J. Fullana
(18), M. Julia (13) i G. Noguera (11).
Amb aquest resultat i els dels al-
tres equips, quan falten tres jorna-
des per acabar, el Joan Capó/Autoc.
Grimait ocupa el segon lloc i en cas
de mantenir-lo els proporcionara
l'ascens al grup «A».

Els SENIORS, si continuen amb
la línea actual, també tenen l'ascens

REST. «SOL NAIXENT», 3
CONSTRUCCIONES MARIN, 1
	 o 	

PELUQUERIA KISKA, 2
CAFETERIA LLEVANT,

Para este sábado, se disputará la
4.a jornada a partir de las 16'30 ho-
ras, en el Campo Municipal de de-
portes «Sa Mola».

GORI VICENS

al seu abast. En el partit de diumen-
ge hi hagué la major presència d'es-
pectadors de la temporada en un
partit de s ,Miors, un gran nombre
dels quals eren campaners que va-
ren animar constantment els nos-
tres colors, (el Campos havia estat
eliminat pel Gesa-Alcúdia a l'ante-
rior ronda).

L'encontre tingué petites diferèn-
cies, per una part i per l'altra, en el
primer període (29-30). Però la si-
tuació 'alarmava en els tres minuts
de la 12.a meitat quan, després de 4
cistelles visitants, el marcador re-
flectia un 29-38. No obstant això, a
partir d'aquí començaren els mo-
ments més màgics de la temporada
amb una reacció fulminant que do-
na un extraordinari parcial de 34-12
en els darrers 17 minuts. La defen-
sa del Joan Capó, especialment amb
Amengual, Rigo i Binimelis era inex-
pugnable com un castell. La direc-
ció de l'equip per part del juvenil
Maimó i el júnior Obrador, que sor-
tiren en els moments difícils, supo-
sa una de les altres claus. Un gran
enconare, en definitiva, amb Tià Ri-
go (11- rebots i 7 punts) i Jaume
Binimelis (8 rebots i 10 punts) que
feren la seva millor actuació de
l'any. G. Amengual, amb 18 punts,
va ser l'anotador més destacat, pe-
rti'anot„em també • que puntuaren 11
dels . 121ugadors alineats.

El pártit de tornada a Alcúdia se-
ra ple de dificultats i no podem obli-
dar que els locals no han deixat es-
capar cap partit a la seva pista.

AQUESTA JORNADA
EIs `juvenils juguen a Felanitx

(dissabte) contra el «Imprenta Ba-
hia» i les seniors en front del Costa
de Calvià (diumenge).

Ja hem dit que els sèniors han
d'anar a Alcúdia. En cas de guanyar
els alcUdiencs, tindríem el dimecres
a Felanitx un partit de desempat.

LARRY CISTELLES

3.a DIVISION

Contra equipo malo, mal fútbol
Felanitx, O - Sóller, 0

E; Jbari 't;t10, ant mês EiV res que el
Gesa-Alcudia

assoliren victòries de gran valcir
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RENAULT Ocasión
GARANTIA NACIONAL

Francisco Manresa
CONCESIONARIO RENAULT

FELANITX-CALONGE
Tels. 581984-85 y 657393

Consulta de GINECOLOGIA
Dr. Arturo Gil Bretones

Col. 1902

Revisiones ginecológicas - Control de embarazo
- Planificación familiar y Ecografia

C. Call, 14/ Tel. 535981 (Iniutiana) y 583441 (tardes)'
Lunes y viernes a partir de las 16 h.
(consulta previa cita).

FELANITX

C51oms a la Sala
EL QUE FELANITX
PERD CADA ANY

Com sabeu, cada any, les entitats
públiques de Les Illes fan convenis
amb els ajuntaments dels pobles
per collaborar amb el que són em-
preses comunes i amb els diners pú-
blics millorar el modo de viure d'a-
quests pobles.

Un dels convenis de conaboració
amb les institucions de Mallorca es
el Projecte Pobles per acció social.
Felanitx no l'ha firmat, es va dur
caducat i sembla que no interessa
tenir un assisten social per atendre
eis problemes greus que Felanitx té

no en& carisarein de repetir que
no són atesos com pertoca L que ja
fa dos anys que demanam s4) ,ucions.
El desembre passat encaraz'varem
tomar a demanar que esntrac-
tas un assistent social qualki.4es feia
el pressupost, ni que fóra Anterina-
ment. La nostrzt proposta no va
prosperar. Dimecres passat insisti-
rem a la vista de la contractació in-
terim d'un operari per agrenar els
carrers. Tampoc ens varen escoltar.
Esta clar que interessa més tenir
els carrers nets de papers, que un .,
poble on els felanitxers visquin amb
dignitat, en condicions humanes i
ben atesos. Aquesta demanda a més
anava conjunta amb la feta des del
Collegi Joan Capó. No entenem per
quina raó es descuida aquest terna i
esperam que a la propera
hi anirà la contractació d'un assis-
tent social, que creim prioritaria a
mottes de les places incloses i dins la
Plantilla pel 1989 i que arriba a les
vint.

Dimecres passat s'aprova.fel dema-
nar incloure asfaltar uns -carrers i
ampliar el Cementeni dins el Pla
d'Obres del Conseil Insular. Per ac-
cedir a aquestes ajudes que poden
arribar al 70 % del finançament de
les obres, s'ha de presentar un pro-
jecte. Per aquests tres anys, la con-
vocatòria diu que seran prioritaries
«les obres relatives a clavagueram i
abastament d'aigua potable». Fa dos
anys que repetim la necessit,* que
té el terme d'iniciar en el st con-
junt les obres de clavagueres'Als po-
bles i abastament d'aigua piz4able i
a això ho demanam, imploratit la re-
dacció del Pla Especial d'aigues del
Terme. El grup governant troba
cada any que no té cap projette a rea
litzar en aquest aspecte. No és priori-
tari per ells i el que té sempre prepa-
rat es un projecte d'asfaltar carrers
o engrandir el Cementen. Qui es el
felanitxer que no té problemes amb
les aigües brutes o netes? A Felanitx
mateix encara és l'hora que no han
volgut controlar les perdues que hi
ha d'aigua potable, diuen que més
del 60 0/0 es perd abans d'arribar als
comptadors de les cases i encara
troben que no es prioritari, potser
si no ho demanam més i ho poden
posar com iniciativa seva ho faran.
Provarem de no dir res més.

A Felanitx, no acabam d'entendre
per quina raó, sempre s'arriba tard
als convenis o no s'arriba. Un altre
exemple es el Pla de Millorament de
Façanes que tanta propaganda han
fet pels diaris, radio i televisió. Són

molts els felanitxers que han anat
a la Sala per demanar la subvenció
per adesar el frontis i els han dit
que encara no sabien res. L'Ajunta-
ment de Felanitx havia de firmar el
conveni per enguany l'any passat i
no es va firmar perquè es va dur
a Ple tard i no havia temps ja per
fer-ho. Així mateix el grup gover-
nant va demanar per adesar la faça-
na de La Sala. Nosaltres ens agra-
daria moltíssim que La Sala quedas
adesada per tots els racons i d'a-
questa manera no passaria cada any
el mateix, que moites d'ajudes no
arriben, o arriben per coses que no
són prioritaries o ni tant sols se sol-

De la resolució de l'Audiència de
Ciutat, referida a la Querella i a un
editorial pie de falsetats publicat a
VEl Dia 16» de Ciutat i de com trac-
ten la informació i el poc rigõr I se-
rietat de les opinions a aquest diari,
en parlarem la setmana (pie ve.

Partido Popular
de Fei:Ah

Ante la sentencia absolutoria de
Ia querella impuesta contra el Al-
calde y tres concejales del Ayunta-
miento, pertenecientes todos ellos
al PP de Felanitx, este partido se
congratula de la citada sentencia y
quiere hacer como propio el artícu-
lo de Opinión del diario «El Día 16»
del pasado día 8 de los corrientes:

LA QUERELLA
DE FELANITX

Coloms a la Sala es la autodeno-
minación que se han dado dos con-
cejales de la oposición del ayunta-
miento de Felanitx, muy virulentos
dialécticamente en sus actuaciones
públicas, constituyendo palmario
ejemplo de esta virulencia las répli-
cas_a este diario por unas observa-
cionès que patentizaban .una discor-
dancia entre el comportamiento
profesional de uno de los Coloms y

iSI

FELANITX

4”....T.r.p.reIRIMMT!!!!!!!!!!!!!70,11.1•T!)

Ias sistemáticas lecciones de mora-
lidad pública en sus actuaciones
pl enanas municipales. No entra-
mos en la valoración de las razones
o sinrazones de una línea política
de oposición: nos limitamos a cons-
tatar esta crispación irritada de un
grupo municipal que, en este caso
concreto, tiene el valor de ejemplo
de lo que no debe ser la dinámica
política en nuestros ayuntamientos.

Coloms a la Sala presentó —si-
multáneamente a un recurso conten
cioso— una querella contra el alcal-
de y tres concejales de la mayoría
por un presunto delito de prevari-
cación en la concesión de unas li-
cencias de permiso de obras. Un
juez de Manacor admitió a trámite
la querella criminal y procesó al
alcalde y a los tres concejales. Vis-
to el procesamiento en apelación, la
Audiencia Provincial ha levantado el
auto de procesamiento, advirtiendo
dos cosas: que no existían indicios
de prevaricación y que la vía ade-
cuada para recurrir contra las de-
cisiones político-administrativas era
Ia contenciosa y no la penal.

Nos Alegra —y sin entrar en la
discrepancia de fondo que enfrenta
a dos grupos municipales— la sen-
tencia de la Audiencia. En repetidas
ocasiones hemos advertido esta pe-
ligrosa tendencia a judicializar» el
conflicto político, utilizando innece-
sariamente a los tribunales de jus-
ticia para dirimir la discrepancia, la
confrontación o la enemistad poll-
ticas. No es Iiiieno este recurso a lo
judicial por lo que supone de con-
fusión de planos y de incorrecta
utilización de una Justicia que esta
para otros' menesteres.

En este sentido, conviene recor-
dnt que el Cúdigo Penal tipifica el
delito de denuncias falsas como un
delito contra la administración de
justicia por lo que tiene de indebi-
da utilización de la actividad juris-
diccional. Y si bien es cierto que,
en buena teoria, podría perseguirse
de oficio a quienes acusan falsa-
mente a otros, la realidad es que los
- tribunales hacen un uso muy pru-
dente de esta posibilidad y rara vez
repercuten sobre los falsos acusa-
dores el procesaimento que éstos
indebidamente instaron. Esta pru-
dencia en la persecución de los que

(Pasa a la página 5)
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Estas son nuestras
ofertas de la semana
en Vehículos de Ocasión.

Opel Corsa PM-AJ
Opel Corsa PM-AL
Opel Corsa TR 1.2 PM-AH
Renault R-5 Turbo PM-AG
« R-5 GTL PM-0

Ford Fiesta PM-0
Renault R-4 TL PM-AK
« R-4 TL PM-AD

R-5 GTL PM-W

Compruébelo.

•Julia AUTOMOVILES
Passeig Ramon Llull, 12
Carrer de Campos, 51 - Tel. 581521




