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La setmana passada donarem
compte del nomenament d'Antoni
Vicens Massot, com a director del
«Centre Cultural de Felanitx», enti-
tat que segons l'article 3r. dels seus
estatuts, té coin a finalitat primo -7
dial la promoció i coordinació
tivitats de caracter cultural de tota
casta, així com la gestió de la Casa
Municipal de Cultura i d'altres ins-
tallacions que la Corporació Muni-
cipal tengui a be confia -1i. •

L'estructura d'aquesta entitat,
sempre segons els estatuts que ens
ha proporcionat Antoni Vicens, sera
com segueix.

Hi haura el Director, que es no-
menat i destltuit pel ple de la Cor-
poració Municipal, i un Consell, els
membres del qual són elegits pel Di-
rector entre les persones de signifi-
cada inquietud cultural o entre
membres d'entitats ciutadánes, dis-
posades a collaborar en les tasques
de la Institució.

Antoni Vicens ha començat ja les
gestions per tal de posar en condi-
cions l'edifici de la Casa de Cultura

Diumenge dia 30 començarà la set-
mana de música, el programa de la
qual ens plau oferir tot seguit:

Diumenge dia 30.—A les 9'30 del
vespre, a la sala «Cine Felanitx»
concert a càrrec de la Banda «La
Popular» de Pedralba (Valencia). Di-
rector, Jose San Antonio Velert.

Dimecres dia 3 de maig.—A les
9'30 del vespre, a l'església de Sant
Alfons, vetlada musical dedicada a
la joventut musical de Felanitx. In-
tervendran, la Coral Juvenil de Fe-
lanitx sota la direcció de Miguel Pe-
relló, Antònia Rigo Mas, Maria To-
mas Vicens i Francesc Manresa Sa-
grera al piano, Margalida Obrador
Gomila, piano i orgue i Tomas Pi-
cornell Roig, clarinet.

Divendres dia 5 de maig.—A les
9'30 del vespre, a l'església de Sant
Alfons, concert de clarinet i piano
a càrrec de Pascual V. Martinez Lio-
pis i Pascual Martinez Forteza (cla-
rinets) i Ignasi Furió (piano).

Diumenge dia 7.—A les 8'30 del
vespre a l'església parroquial, con-
cert d'orgue a càrrec d'Arnau Rei-
nés i Florit.

Dimarts dia 9.—A les 9'30 del ves-
pre, a l'església de Sant Alfons, fes-
tival uric a càrrec de la mezzosopra-
no Silvia Corbacho, el bariton Ga-
briel Aguilera i el pianista Andreu
Bennasar.

Divendres dia 12.—Recital de vio-

i ha elegit el Conseil, el qual queda
integrat de la manera següent: Di-
rector: Antoni Vicens Massot. Vo-
cals: 1.—Miquel Riera Nadal, 2.—
Pere Xamena Fiol, 3.—Jaume Estel-
rich Juan, Tur Capó, 5.—
Rafel Rosselló .Adrover, 6.-7-Jaurne.
Obrador Antúnez, 7.—Angela Benna-
sar Obrador, 8.—Bartomeu Fiol
Obrador, 9.—Germa Coll Mesguida,
10.—Mateu, Bennasar Albons, 11.—
Gabriel Mestre Oliver, 11—Miguel
V. Sebastian Llambias, 13.—Maria
Antònia Artigues Pons, 14.—Un
presentant de Felanitx Cultural. Se-
cretan: Antoni Capó.

Sembla que l'objectiu immediat
és elaborar el programa d'activitats
que es desplegaran durant el segon
semestre d'enguany, ja que el mes
de juliol es la data que s'ha fixada
com inici d'aquestes.

Esperam més endavant poder ofe-
rir avan ;os dels pressuposts cultu-
rals del centre Cultural de Felanitx,
a la disposició del qual posam des
d'ara mateix les planes d'aquest set-
manari.

loncel i piano, a càrrec de Margaret
Powell i Michael Dussek.

Diumenge dia 14.—A les 9'30 del
vespre, a l'església de Sant Alfons,
concert coral a càrrec del «Cor Es
Taller», solistes i orquestra, sota la
direcció de Francesc Bonnin.

Avui vespre, Teatre
a Soo Negre

Avui, a les 10'30 del vespre, al cen-
tre cultural de Son Negre (antiga
escola), el grup de teatre «Picadis»
de S'Arenal de Llucmajor, presen-
tara l'obra de Marti Mayol «On
anam».

Aquest grup integra persones de

De Vescorxador as favors routus
Les sessicns plenaries de la Sala

sempre. sóri propicies, al comentari i
la noticia. rer, tant ,n9 deixa d'esser

-14 htbit 1 ' •larnentab e que ar p enaries no-
més hagin d'esser cada dos mesos.

A , la darrera plenaria, el Anent
batle senyor Mora ,va tenir una in-
tervenció a través de ,la qual va fer
una crítica molt dura, per raonada,
de l'estat de l'escorxador municipal.
L'escorxaclor era una obra indispen-
sable , perqué el yell ja era inservi-
ble i nosaltres no ens.proposam dis-
cutir o questionar l'oportunitat de
la seva construcció. En aquest espai
ens hem ocupat sovint d'obres i ins-
tallacions municipals. Els nostres
comentaris de vegades han estat in-
terpretats com a fruit d'un desig de
criticar per criticar ,i, ideixar-ne en
mal lloc els responsables. I no és
cert. Si en parlam, es perquè ens
perocupa que les coses públiques no
funcionin tal com pertoca i les obres
es facin de qualsevol manera.

Respecte de l'escorxadon quan el
construïren, ja veiem que no seria
l'escorxador de l'any 2000. Ara, no
podíem imaginar que, al cap de me-
sos de construir-se, ja hagués de
menester ma de metge. Al programa
de festes de l'any 1986, l'Ajuntament
comunicava als veinats que l'escor-
xador s'havia posat en funciona-
ment i que havia costat 16.082.299
pessetes i al mateix temps advertia
que, perquè la cosa acabas de mar-
Nar, s'hi gastarien 700.000 pessetes

pobles diferents, entre les quals
n'hi ha de Felanitx.

Aquesta obra de Marti Mayol se
representa per primera vegada a la
nostra contrada.

Es poden adquirir entrades a «La
Cerámica» del carrer de la Mar, a
Ia Llibreria Ramon Llull del carrer
Major i a Son Negre.

més per comprar una bascula aèria,
uns ganxos fixos i per installar-hi les
unitats conservadores de l'antic es-
corxador. Pere) la cosa , no acaba
aqui. Al paper que signava el Batle
Mesquida pel maig de l'any següent,
a les planes.eaquest setmanari, per
tal d'informar als felanitxers de les
obres realitzades durant l'any, es
deia que l'escorxador havia estat do-
tat d'una balança automàtica, un
triquinoscopi i de mobiliari nou (?).
Del preu no en parlava. A la sessió
plenaria de què hem parlat, després
de la intervenció 41 senyor Mora,
l'Ajuntament va decidir que ens gas-
tarem 7,milions de pessetes més per
a posan l'edifici en condicions. La
critica 'del tinerit batle devia tenir
uns fonaments i tota l'oposi-
ció va votar a favor de la inversió.

Pere) allò que crida niés l'atenció
de la feta és que la critica no va
sorgir precisament de l'oposició, si-
nó d'un membre de l'actual majo-
ria, integrada pels regidors de l'an-
tiga Alianza Popular i pels regidors
del grup que va construir l'escorxa-
dor que ara fa flaca. I es que, a la
gent que comanda, li han d'estar
sempre a damunt. Després de deu
anys d'ajuntaments democràtics, hi
ha gent que no acaba d'entendre
que a la Sala hi ha d'haver una opo-
sició, que ha de controlar i vigilar,
sempre atenta a tots els punts esca-
pats, utilitzant tots els procedi-
ments que tengui a ma.

I ho ha de fer perquè els ciuta-
dans li han encarregat aquesta mis-
sió, baldament se molesti «El Dia-
16».

I ara pertoca referir-nos a l'edito-
rial que el P.P. va reproduir a les
pàgines del setmanari de dissabte
passat. Sobre això, primer que res
cal dir que, essent «El Dia-16» cla-
rament un diari de partit, perfecta-
ment identificat amb la línia segui-
da pels governants d'aquella forma-
ció, un ja no el pot escoltar com una
veu imparcial.

«El Dia-16» és un diari que igno-
ra sistemàticament la realitat fela-
nitxera de la qual si a penes en du
informació. A primera vista, resulta
estrany que dediqui tot un editorial
a un tema com aquest. Però, si un
ha seguit la ideologia que respira el
diari, però també si pensa en les
possibles connexions que hi pugui
haver entre això i l'homenatge tri-
butat per la majoria municipal l'es-
tiu passat, llavors la qüestió resulta
encara molt més clara.

Pirotècnic

La Saimaa de ENsica

Presentoció de la Bibliografia de la
Comarca de Migjorn

CONVIDADA

La Junta de Govern de l'Associació de la Tercera Edat de
Felanitx es plau de convidar a tots els felanitxers a l'acte de pre-
sentació del llibre «Bibliografia dels poblcs de Campos, Felanitx,
Porreres, Santanyí i Ses Salines, de la Comarca de Mitjorn», que
tindrá lloc avui dissabte dia 22, a les 18'30 h. a la Casa Municipal
de Cultura.

la rodeila N.4‘
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Acywow
PREU DE SUBSCRIPCIÓ

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

SANTORAL

Diu. 23 St. Jordi
Dill. 24 St. Fidel
Dim. 25 St. Marc, ev.
Dim. 26 St, Isidor, bisbe
Dij. 27 M. de Déu Montserrat
Div. 28 St. Pere Chanel
Dis. 29 Sta. Caterina de Sena

LLUNA

Quáit minvant dia 28

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 Vesta-
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 7,9, 14,15 i 17 h. Diu-
menges i festius, a les 7, 9,
12,30 i 17 h.
Port000lom • Felanitx: Dies

feiners, a les 730, 9 -1 0, 14'45 i 17'30
h. Diumenges i festius, a les
730, 930, 13 i 1815 h.

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

Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges a les 9 i 13 h.

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

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

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

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

Jaume Rotger
Cat. Ticoulat
Francesc Piña
Gayh-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger

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

580448-581144
Ambulàncies

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

Pioneer Concrete
Hispania, S. A.

NECESITA joven para trabajos adminis-
trativos. Sueldo: 1.100 000 anual.

Interesados pasar por Cria. Felanitx - Porto-Colom, Km. 7'5
Cantera Ca'n Alou - Tel. 573581.

Catalina Gornila Borcloy

FELANITX

ATROPELL
Sr. Director:
Denunciam des d'aquí un fet que

succeí el passat dia 6 d'abril; es
prou representatiu de la situació lin-
güística i social que patim els ciu-
tadans mallorquins «salvaguardats»
per la Policia Nacional.

Aquesta mateixa carta radreçam
ai s següents diaris: «Baleares»,
«Diario de Mallorca», «El Día 16»,
«Ultima Hora», «Avui», «El País» i
«Diari de Barcelona» entre d'altres.
Tant de bo que els nostres diaris la
publi quin!

El jove mallorquí Pere Massutí de
26 anys, fou amenaçat i portat a Co-
missaria per contestar a una ,parella
de la Policia ITacional en catara, lien-
gua que, a més de ser la seva prò-
pia, és oficial a les Illes.

Els fets succeïren així: després
d'aturar-lo en mig del carrer del Sin-
dicat cantonada Llongeta, a les 14'30
hores, li demanaren que s'identifi-
cas (cosa que féu amb el document
d'identitat) i davant la seva negativa
a parlar en espanyol i argumentar
que tenia dret d'usar la nostra lien-
gua a ca nostra i en tot moment,
el «catxearen» d'alt a baix i l'insul-
taren. La situació entre Pere i els
dos agents es continua fent tensa,
fins que va arribar a un punt on ell
els demana la seva identificació com
a policies. No ho feren i aleshores
Ii digueren que l'afer es resoldria a
la Comissaria, on se l'emportaren.

Per entrar alla 4 sempentejaren
de mala manera, i un d'ells es tre-
gué la porra i digué: «te voy a par-
tir las costillas».

En mig de sis policies, dins una
sala, fou víctima una altra vegada
d'insults, escarnis i de tota casta
de befes: «Polaco», «hijo de puta»,
«puta mallorquín», «no te quedará
ni un hueso sano»

Cap dels sis policies tampoc no
es volgué identificar.

Quan va demanar quê podia fer
per denunciar el tracte que havia so-
fert, li digueren que, «si lo hacía en
español podía dirigirse allí mismo
en Denuncias y si lo hacía en cata-

Ian o mallorquín que fuera al Juz-
gado de Guardia, al Conseil o donde
quisiera».

El mateix dia fou presentada la
corresponent denúncia al Jutgat de
Guardia.

Tenim proves que no tots els po-
licies nacionals actuen d'aquesta
manera; els qui no ho fan així, que
no se sentin

Atentament,
Pere Massutí

Llorenç Massutí

EL SERVEI DE RECAUDACIÓ
DE TRIBUTS DE LA CAIB

Señor Director del Semanario
«FELANITX»:

Muy señor mío: En relación a un
escrito, sobre la recaudación del
Ayuntamiento de Felanitx, que fir-
ma «un contribuyente» le estimaría
publicara las siguientes precisiones:

1.—En dicho escrito se vierten
unas afirmaciones que afectan di-
rectamente al Servicio de Recauda-
ción de Tributos de la Comunidad
Autónoma por lo que en nombre del
mismo me veo en la obligación de
contestarle.

2.—La Recaudación de tributos
municipales puede realizarla el pro-
pio Ayuntamiento mediante funcio-
narios y bajo su responsabilidad di-
recta, pero no puede confiarla a una
empresa privada al no permitirlo la
legislación vigente, según tuvo oca-
sión de declarar el Tribunal Conten-
cioso-Administrativo de nuestra Au-
diencia Territorial en sentencia de
3 de Noviembre de 1988. Por tanto
Ia pretensión del «contribuyente» no
es posible.

3.—Partiendo de esta realidad el
Ayuntamiento de Felanitx firmó un
convenio de recaudación con la Co-
munidad Autónoma en las condicio-
nes que estimó razonables, siempre

dentro del marco de la legalidad, y
con la aquiescencia del Consistorio.

4.—En orden a los contribuyentes
morosos y a su alegada incomodi-
dad de tener que desplazarse a Ma-
nacor, he de significar que todos los
lunes del ario, los morosos pueden
pagar sus recibos en la oficina de
Felanitx, por tanto su traslado a Ma-
nacor resulta mas bien de compla-
cencia.

5.—Todos los contribuyentes con
recibos domiciliados en la forma
prevista en el Reglamento General
de Recaudación, han visto abonados
sus recibos por el banco designado.
Los que excepcionalmente tuvieran
formalizada la domiciliación y aho-
ra se les exigiera recargo, obviamen-
te les sera anulado.

6.—La tarea de recaticlar tributos
constituye un trabajo difícil y a ve-
ces conflictivo, pero nuestro perso-
nal no amenaza a nadie sino que in-
tenta cumplir su cometido de la me-
jor manera, y si alguien se siente
amenazado puede y ,debe denunciar
el caso. El exigir a 'cumplimiento
de una Ley nunca se puede catalo-
gar de amenazante.

7.—Respecto a la afirmación de
que la Recaudación devuelve a algu-
nos morosos el recargo, puede ser
cierto en los casos que procede le-
galmente, previa comprobación.

8.—Finalmente quiero ofrecerme
para cualquier sugerencia, duda o
error, y en aclaración de cualquier
problema, los contribuyentes pue-
den consultar incluso por teléfono a
cobro revertido, es decir a cargo de
la recaudación al número 55.55.66.

Muchas gracias Señor Director
por la publicación de la carta.

GABRIEL ALZAMORA TORRES
Recaudador de Tributos de la

Comunidad Autónoma

va morir a Felanitx, dia 31 de marc de 1989, a  l'edat de 73 anys,
havent rebut els sants sagraments i la Benedicció Apostidica.

Al eel sia

La seva padrina de fonts Isabel Monserrat Bordoy i els altres parents, vos demanen que la
tengueu present en les vostres pregaries.

Casa mortuòria: C. Porteria, 5



GIMNASIO CALA Di
Próxima inauguración
Hidromasage - Sauna - Médico

Masajista - Bar

Lo último en máquinas

Calidad - económico - limpio
Pinturas MARFIL

pintamos:
EXTERIOR - INTERIOR - ROTULOS

PORTO-COLOM 	 TEL. 575601
(presupuestos sin compromiso)

PuB CAFETERIAEL
ADERIA

PALMERAS
Reapertura temporada 1989.

A partir de hoy, abierto cada dia.

Centro Comercial LAS PALMERAS 	 Calas de Mallorca

OGnEd
Pre - Marne

-Prendas de vestir de 0 a 18 meses
-Trajes bautizo
-Lista regalos para bautizos
-Amplia seleccción en cunas,

cochecitos, etc...
	  SABADOS TARDE ABIERTO  
Ci.Bardn Sta. María del Sepulcro, 11 Tel. 716906 - 07012 PALMA

FELANITX

Audreu Maimó i la pintura invulnerable

A la plenaria ordinaria d'abril, de
la qual en donarem compte parcial-
ment a l'edició de dissabte passat,
el primer tinent batle Gabriel Mora
dona un informe sobre les con di-
cions en que es troba l'escorxador
que fou inaugurat fa dos anys, in-
forme que ens féu pell de gallina als
espectedors i consideram que era
més que suficient per fer pujar els
colors a més d'un dels que seien da-
munt la tarima i, naturalment, a
d'altres que ja no hi seuen.

Gabriel Mora vingué a dir que els
planols d'aquesta installació sembla-
ven fets per un profà en la materia
i que l'obra s'havia feta sense mas-
sa interès. Manquen estables, apar-
caments, un portal per treure les
despulles, un despatx digne i capaç
pel menescal, en una paraula, que
no basten sis milions de pessetes
per posar les installacions en unes
condicions només acceptables.

Si pensam que aquest edifici, que
només fa dos anys que es va fer i
que ens costa 17 milions de pesse-
tes, a l'actualitat i tal com esta qua-
si no serveix per res, no hem d'es-
tranyar que es posi molt sovint en .

entredit la gestió municipal ante-
rior. Si la majoria de problemes cab-
dals que té plantejada la població
(pla general, desviació de carreteres
del casc urbà, sanejament de Porto-

colom) resten sense resoldre des-
prés de deu anys, quina ha de ser la
conclusió a treure?

Aixi dons aquesta reforma i am-
pliació de l'escorxador fou conside-
rada per tothom de primera necessi-
tat i s'aprova per unanimitat. Pere,
s'hagué d'aprovar abans la declara-
ció d'interès social d'aquesta refor-
ma, ja que l'edifici s'havia construit
illegalment. En aquest sentit, s'a-
prova també la declaració d'interès
social de tres reformes sollicitades
per sengles indústries ubicades dins
sol rústic, que d'aquesta manera re-
gularitzaven la seva situació. En
Tomeu Obrador expressa la seva
satisfacció per aquesta actitud de
l'Ajuntament, que volgué interpre-
tar com un desig de fer les coses
be.

Diguem també que s'aprova la
subvenció anual del Patronat de
Música, que puja a 7.700.000 pesse-
tes i que se completa amb una apor-
tació de 400.000 pessetes del Conseil
Insular. I per últim que s'acorda la
solicitud d'inclusió dins el Pla
d'Obres i Serveis del CIM el slrenat-_
ge i repavimentació del carrer de
Sta. Catalina Thomas, el camí de
Cala Marçal a S'Horta i la construe-
ció d'un nou bloc de nínxols al ce-
menteri.

Després de deu anys, el pintor
Andreu Maimó ha tornat exposar els
seus quadres a Palma, i ho ha fet
per la porta gran, a les sumptuoses
sales del bell edifici de la Banca
March, al carrer Nuredduna, que va
projectar l'arquitecte Rafel Llabrés.

La mostra compren olis, gouaches
i gravats, de petit i gran format; el
tema dominant es el paisatge, llevat
d'una sèrie dedicada a la música i
instruments musicals.

Fidel des de sempre a ell mateix,
Maimó ha vist com quasi tothom
s'apuntava a les darreres (i ja ve-
Iles) modes expressionistes, mentre
que, immutable, seguia tancat al seu
estudi i pintava sense fer gaire cas
a les tendencies més o manco «mo-
derens». Passada l'eufòria dels úl-
tims vuitanta, creim encertat haver
esperat cinc anys de la seva vida
(l'exposició de Pollença fou el 1984),
per a presentar-se altra vegada in-
dividualment cara a un públic que
comença a estar cansat d'artistes
tan semblants, que pinten tots ben
igual.

La pintura de Maim& feta amb la
honestedat de qui no té presses per
a triomfar, que no vol enganyar nin-
gú, ha arribat a un punt molt alt de
-qualitat; saber- apreciar-la es quel-
com que no tan sols és patrimoni
dels entesos. Qualsevol persona un
poc sensible que visiti aquesta ex-
posició, podrà entendre que la sen-

zillesa i alegria que ens transmetren
aquestes imatges, són fruit del per-
fecte engalzament de la forma i el
contingut, problema greu, difícil de
resoldre sempre per a un artista.
Aquí tot esta entrellaçat i fermat,
ple de ritme en el color i el dibuix,
com si d'una obra musical es trac-
tas. I això, que l'autor ha fuit del
cromatisme insipid en que podia
caure: res més vigorós que aquestes
treballades taques de color, recolza-
des per una linia negra ben neta,
amb regruix.

Una exposició es pot descriure en
paraules, que ens donaran una visió
particular de la realitat; endemés se
l'ha d'anar a veure. Val la pena des-
plaçar-se a Ciutat i contemplar
aquesta que comentam del pintor
felanitxer. Ah!, i poques vegades
hem vist uns quadres tan ben pen-
jats com en aquesta ocasió. La sim-
biosi entre mostra i espai arquitec-
tbnic, estava prou aconseguida.

Miguel V. Sebastián

SE NECESITAN :OPEBABIOS, se
valorarán cualidades. Carpinteria
de PVC.
Inf. MARPU Beli puig, 105
Tel 581289 - 580560

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

Set milions de pes3etes per 'efermar
l'Escorxador que s'inaugurà fa des anys.
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Es Carritxó honorà eis seus veils

Festa en el carrer d'En Pelat
Els veinats del carrer d'En Pelat

són fenomenals i tenen un bon hu-
mor que tant de bo es pogués conta-
giar a molts de redols del poble, per-
que saben fer u per muntar una
festa de barri i posar un punt de
sana alegria dins l'ambient més
aviat esllenguit de la nostra ciutat.

Enguany volen repetir l'experièn-
cia de l'any passat i per avui vespre
a partir de les 9, faran festa de car-
rer. Hi haurà ball, amenitzat pel
grup «Així balla Manacor» i també
bunyols i engronsos.

I lo més bo de tot es que vos hi
conviden a tots. Ja ho sabeil, al car-
rer d'En Pelat falta gent.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
Curset de Modelat.—Dimarts dia

25, darrera lliçó del curet de mode-
lat per l'escultora Remigia Caubet.

Secció Religiosa
ESGL8SIA DE ST. ALFONS

FESTA DE LA M. DE'D8U
DEL PERPETU SOCORS

Avui dissabte a les 6'40 de la tar-
da s'iniciarà una una solemne litúr-
gia en honor de la Verge del Perpe-
tu Socors. Se cantaran Vespres a la
Mare de Déu, unides a la celebra-
ció Eucarística.

Demà diumenge, festa del Perpetu
Socors. A les 5 de l'horabaixa expo-
sició del Santíssim i torn de vettles.
A les 6'30 rosari, acte de consagra-
ció i reserva. A les 7 missa solem-
ne concelebrada que presidirá el
P. Jordi Cassà., teatí, qui dirá la ho-
milia. Cantarà la Capella Teatina.

vida social
NAIXEMENT

Els esposos Alexandre Seminario
Reario i Maria Muelas Mas, han vis-
ta au mentada la seva Aar amb el
naixement del seu segon fill, una
nina preciosa que en el baptisme
rebrà el nom de Maria.

Enhorabona als venturosos pares.
BODA

Dissabte passat horabaixa a l'es-
glésia parroquial de Sant Miguel,
s'uniren en matrimoni els joves
Margalida Huguet Monserrat i An-
toni Surier Mesquida. Beneí l'enllaç
Mn. Pere Xa menu.

Els nuvis foren apadrinats pels
seus pares respectius D. Pere Hu-
guet Adrover i D Isabel Monser-
rat Vicens; D. Miguel Surier Pascual
i D" Joana Mesquida Llull.

Després de la cerimònia els con-
vidats se reuniren en un sopar que
fou servit en el restaurant «Los Dra-
gones» de Porto Cristo.

Felicitam els novells esposos.

VENDO CASA en Porto-Colom, en
calle Navegación, con garaje y
jardín.
Informes, Tel. 575743

SE VENDE MAQUINA REGISTRA-
DORA y un MOSTRADOR. Buen
estado.
Infórmes, Tel. 837037

SE NECESITA CHICA de 16 a 18
arios, para trabajar en guardería,
por horas.
Informes, Tel. 582363

El diumenge proper passat a Es
Carritxó i organitzat per l'Associa-
ció de la Tercera Edat i patrocinat
pel Consell Insular de Mallorca es
va celebrar una festa d'Homenatge
als més yells.

A les 5 de al tarda tota la gent
carritxonera es va reunir a l'esglé-
sia 1 va assistir molt atenta a una
missa que celebrà Mn. Antoni Fiol
en sufragi de la madona Apoliónia
(a. Martorell) i de la madona An16-
nia (a. Pere) mortes recentment.

Després de la missa el Senyor
Joan Maimó i Vadell va fer el Par-
lement de l'Homenatge, glosant amb
paraules molt sentides i d'una be-
llesa impressionant el gran honor de
ser Vell.

Presidiren l'acte el Batle de
Felanitx, Cosme Oliver acompanyat
de Joana Vidal, Consellera d'Acció
Social del Consell Insular de Ma-
llorca, gràcies a la qual es pogué
dur a terme aquesta festa, N'An-
dreu Riera Conseller d'Esports del
Conseil Insular de Mallorca, també
hi va ser present Catalina Picó,
Regidora de Cultura del nostre
Ajuntament.

Joana Vidal va dirigir
Ia paraula als yells d'Es Carritxó en-
coratjant-los a ser actius, a no re-
tre's als seus anys i els desitjà salut
i més anys encara.

La presidenta de l'Associació Se-
nyora Margalida (a. Perota) donà
les gràcies a tots els assistents per

Ia seva presencia.
I al Consell Insular de Mallorca,

La Caixa, Sa Nostra i el Banc Es-
panyol de Credit, per haver patro-
cinat la festa. També obsequià la
Senyora Joana Vidal amb un ram de
flors.

Va tancar l'acte el Senyor Cosme
-Oliver elogiant la festa que s'havia
fet.

Tots els assistents foren obse-
quiats amb un exemplar del llibre
Carritxoners que sota el patrocini
de l'Excellentíssim Ajuntament, Sa
Nostra i el Senyor Miguel Maimó
s'havia editat amb el núm. 20 de la
Collecció «Coses Nostres».

Després al pati de Ca ses Monges
tots els assistents foren obsequiats
amb un refresc mentres podien de-
leitar-se escoltant les cançons d'En
Jordi.

Així va acabar una festa ja tradi-
cional a Es Carritxó i que umpl d'a-
legria i goig als nostres yells.

BUSCO AMARRE en el Club Náuti-
co de Porto-Colom, para lancha
de 5 m.
Informes, Tel. 296842 (noches)

VENDO 420 marca «Roga» total-
mente equipado, en perfecto esta-
do y con carrito de transporte.
Informes, Tel. 296842 (noches)

SE NECESITA DEPENDIENTA pa-
ra Porto-Colom, con nociones de
inglés.
Informes, Tel. 581960

informació

Curso Patrón Embarcación 2.a clase
Inicio de las clases, 21 de abril
Informes: Auto Escuela Fiol
Felanitx - Tel. 580405

REC UDACION DE TRIBUTOS
C.A. I. B.

Informa al público de Felanitx que a partir de ahora,

estará abierta su oficina de la C/. Mar, 15 todos los

lunes y martes.



Problemas capilares...
Çaída del cabello, grasa,
Caspa, etc.

TENEMOS LA SOLUCION
— Sin contraindicaciones.
— Sin efectos secundarios.
— A base de principios acti-

vos naturales (P.A.S.).
— Examen gratuíto y sin com-

promiso.

Rubio's peluqueros
Mayor, 27, 1.0 - Tel. 582316
PIDANOS HORA.

PINTOR
profesional

realiza todo trabajo de
pintura.
Interior-exterior.
PRESUPUESTOS GRATIS
Precios económicos.
Tels. 575707 y 575446

cine prin 	 r
Viernes 21, sábado 22, 930 noche y domingo 23 desde las 3
El Ultimo y gran éxito de CLINT EASTWOOD.

Harri el Sucio en La Lista Negra y
Soldadito Español

Película recomendable para los que tienen que hacer la mili y para los
que ya la hicieron para recordar viejos tiempos y nostalgias

Viernes 28, sábado 29, 9.30 noche y domingo 30 y lunes 1
desde las 3
La película más taquillera de esta temporada, con el gran ídolo de mul-
titudes.

TON CRUISE EN COCKTAIL y
Estamos muettos o qué ?

Risa tope, un programa doble con clos estrenos de película.
Próximo estreno: GORILAS EN LA NIEBLA.

Perfumeria SIRER
C. Mayor, 28 - Tel. 580309

Les invita a conocer las últimas novedades de Revlón
donde una esteticista les atenderá y además les obsequiará
con un atractivo regalo, durante la semana del del 25 al 29
de abril.

•

FELANITX
Passeig Ramon ¡Jul?, 12
Carrer de Campos, 51 - Tel. 581521

OPEL -SI	
Nkrres po w experiencia

Estas son nue as
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 TurboPM-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

•juna AUTOMOVILES

CICLE EUROPEU
Cicle kle conferències l'Escola d'Adults, Casa de Cultura.

Dilluns dia 24, a les 20 h.

«BENESTAR SOCIAL», a càrrec .delattine Mas Verger. •

!SI

FELANITX 	 5

Grup Municipal Socialista de relanitx
NO TOTS ELS CIUTADANS SON

IGUALS DAVANT LA LLEI
SEGONS EL NOSTRE

AJUNTAMENT

Ens basam en la Constitució Es-
panyola, aprovada el 31 d'Octubre
de 1978 i més concretament a l'ar-
ticle 14, el qual volem tornar a re-
petir per si algú encara no se l'ha
après: «Els espanyols són iguals da-
vant la llei, sense que pugui preva-
ler cap discriminació per raó de
naixença, raça, religió, opinió o qual-
sevol altra condició o circumstancia
personal o social».

L'Organisme públic que represen-
ta el Terme de Felanitx, incompleix
molt sovint aquest important pre-
cepte. Però avui volem que se sàpi-
ga per un fet ben concret.

Hem dit i denunciat moltes vega-
des la desastrosa situació en que es
troben les urbanitzacions del nos-
tre Terme Municipal, principalment
la de Ca's Corso. Hem proposat,
també moltes vegades, quina era la
solució al problema: parlar tots els
afectats, urbanitzador, propietaris i
l'Ajuntament. Fins i tot aconseguí-
rem crear una Comissió per resol-
dre el problema; aquesta mai no
s'ha reunit. Els nostres governants,
que són els mateixos fa 10 anys pre-
fereixen anar de jutjats i no fer res.

També hem denunciat des de fa
2 anys que dins aquesta urbanitza-
ció hi ha una empresa especialment
afavorida, DEPRE SA, pels nostres
governants i especialment pel Sr.
Batle; aquest mai ens ha volgut con-
testar a les preguntes que li hem
plantejat sobre el tema.

I ara la seva irresponsabilitat ha
quedat més que demostrada pel se-
güent fet, del que són totalment,
responsables el Sr. Batle, la Comis-
sió de Govern i el regidor delegat

de l'enllumenat públic Joan Mon-
serrat:

La Comissió de Govern de dia 20
de marc de 1989 va aprovar el paga-
nient de la factura núm. E-685 de
D. Gabriel Bennassar en concepte
d'expedient per la collocació d'un
comptador d'enllumenat públic al
Carrer Orada de la Urbanització
Ca's Corso.

Aquesta actitud totalment illegal
i anticonstitucional no la podíem
permetre, a pesar que ja l'espera-
vem, i l'hem denunicada abans que
comengassin a venir els rebuts de
hum que s'haguessin pagat amb els
doblers de tots els felanitxers.

Com podeu veure els nostres go-
vernants no passen gens de pena a
l'hora de repartir els doblers pú-
blics. No han tengut en compte que
Ja Urbanització no ha estat rebuda
(principalment per culpa seva, per-
què no han volgut mai resoldre l'as-
sumpte), ni tampoc han tengut en
compte que afavorien uns particu-
lars (DEPRE SA) en contra de tots
els altres propietaris de Ca's Corso.

A més, hem tengut contactes amb
alguns veïnats de la urbanització i
pensen també dur a terme algunes
accions.

I si encara volguèssim enramellar
més el cas hi podríem afegir la sen-
tència contra el Sr. Batle i tres re-
gidors més sobre la mateixa urba-
nització, però esperarem, Llegir-la.

• Realizamos
REMENDOS

A DOMICILIO
Albañilería - Fontanería
Electricidad - Pintura -
Cerrajería, etc.
Inf.: Tels. 581270 y 575707
Llámenos. Gracias.

Exposició pública de les
ilistes efectorals

De cara a les eleccions al Parla-
ment Europeu que se celebraran pel
mes de juny, a partir d'avui dia 22
i fins dia 30, ambdós inclosos, es
trobaran exposades al públic en el
negociat d'estadística de l'Ajunta-
ment, les llistes electorals, per efec-
tes de reclamacions.

CAJA DE PENSIONES

Multimar Caixa
SEGUROS

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



Inmobiliaria necesita
fincas rústicas, pisos, apartamentos

y solares en venta

Tel. 713188 y 715363

Api Ferrer

J. TICOULAT MESTRE
MEDICINA PSICOSOMATICA

Miércoles de 4 a 8 - Tel. 581518

Consulta en Miguel Bordoy, 22 - 1.° 	 FELANITX
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	 utocares

sa .

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Nuevo «single» de «INTERMI-
NABLES», ese grupo felanitxer que
está pegando fuerte, muy fuerte. El
disco lleva el título del .tema prin-
cipal «BOURBON Y , MUJERES».
Un trabajo bien hecho que suena
muy bien al oído joven, con' unas
letras marcando el entorno que nos
rodea.	 -

La portada / paquete / cóntrapor-
tada es una realización del fotógra-
fo/artista PERE OLIVER, que por
sencilla se nos hace tremendamente
sugestiva. Les recomiendo vivamen-
te escuchar a ese conjunto felanit-
xer que ya dejó constancia de su
buen hacer en «Tirado en la Ciu-
dad». En la cara B tenemos una
canción que- no tiene desperdicio
«MALDITA MI SUERTE*. ¡Enhora-
buena, chicos!

• El teatro vuelve a tener inte-
rés en nuestra Ciudad. Gracias sin
duda a ese «getto» de SON NAGRE,
que ha sido llamado el «13.1VOAD-
WAY» y «HOLLYWOOD* felaiiitxer.
No es para tanto. Pero allí la vena
sigue manando. A falta de películas,
hubo montajes escénicos... Hoy en
la antigua escola de «Son Negre»
se pone en escena «ON ANAM», una
obra inédita de MARTI MAYOL,
por el grupo «PICADIS». Pero
mientras tanto hay gente que pre-
para, ensaya, una nueva puesta en
escena. Se trata de «EL TIO DE
L'HAVANA», bajo la batuta de
PERE MAYOL, con un equipo de
gente con ansias e ilusión, estrellas
del mañana.

• Leo en el Suplemento «Guia
de Mallorca» del «DIA- 16» una estu-
penda crítica dedicada a la 'EXPO:
SICION de ANDREU MAIM-91 que
estos días se ha mostradoen la
«BANCA MARCH» de PALMA. El
título del artículo lo dice todo:
«MAIMO: EL PODEROSO ENCAN-
TO DE LO ESENCIAL». El' autor
B.N. dice para concluir: «MAIMO
es un pintor que sabe que cada co-
lor es dueño de un tesoro, por lo
que parece no privar a ninguna to-
nalidad de expresarse en toda su
potencial gama».

• El C.D. FELANITX perdió en
IBIZA y... ¿qué? Vimos las imáge-
nes por T.V.E. regional y nos dimos
cuenta que hasta pudo haber empa-
tado con un poco de suerte. Pero
no hay que pedir peras al olmo.
Esta semana hay descanso en plan
nacional por mor del par ti do
IRLANDA-ESPAÑA, pero el C. D.
FELANITX en «ES TORRENTO» se
enfrenta al C. D. PORTMANY, este
año menos gallito que otras veces,
y que viene en plan de mejorar la
situación. El horario estaría acor-
de dependiendo del partido interna-

cional, pero es interesante. El Co-
legiado ha designado al árbitro
DOMINGUEZ JEREZ, del que no
dispongo de informes. Allí estare-
mos para emitir un juicio sobre su
labor.

• El intento de abrir una nueva
cantera de grava en nuestro térmi-
no, no ha sentado nada bien en la
mayoría de ambientes locales, y no
es de extrañar, puesto que las «he-
ridas» que produce en el paisaje
esta actividad han sido especialmen-
te lamentables en Felanitx. Pense-
mos en el Puig dels Molins...

* Y es que nos persigue la ne-
gra. Ahora el Club Náutico se
propone otra vez desenterrar el
proyecto de ampliación 'del- puerto
deportivo. Este contempla triplicar
Ia capacidad del actual y además la
faraónica idea de construir un edi-
ficio en medio del mar. De veras,
que hay para enfermar.

• En el «CINE PRINCIPAL»
nos llega la última del ex-Alcalde de
Carmel CLINT EASTWOOD con el
título «EN LA LISTA NEGRA»'diri:
gida por BUDDY VAN HORN (88).
Es una continuación del personaje
Harry «El sucio» en pos de un rea-
lizador de películas de terror, pre-
sunto autor de una serie de asesi-
natos que se hace interminable...
De complemento «EL SOLDADITO
ESPAÑOL» una comedia española
con ratos bastante divertidos con
actores ya tópicos en nuestra cine-
matografía entre los que destaca
JUAN J. GALIARDO.

• Misteriosos poderes curativos,
soluciones para la impotencia, hue-
vos revueltos, cabrito con cebollitas,
ungüento antiarrugas, la «Fiesta Na-
cional», pun kies despistados... Todo
eso, y más, dicen los anuncios, que
puedes encontrar los fines de sema-
na en el ' «CALIPSO» 'de PORTO-
COLOM, y si no, hacer como mini-
mo tus necesidades.

JORDI GAVINA

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

VENDO UNA CUARTERADA DE
VIÑA, en carretera Manacor, con
caseta, cisterna, portasa y pozo.
Informes, 'tel. 580659 (noches)

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

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

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

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

SE VENDE APARTAMENTO dú-
plex en Porto Colom: 1. a planta,
2 hab., bario, 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

RESULTATS
Juvenils masculins:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 48
IMPRENTA BAHIA, 	 45
Sèniors masculins:
GESA ALCUDIA, 	 71
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 69
SL:miors femení:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 48
COSTA CALVIA, 	 39

COMENTARI
A la jornada de dissabte els JU-

VENILS s'imposaren amb moltes
dificultats a l'equip de S'Arenal, el
Imprenta Bahía. Al començament
del partit la defensa individual lo-
cal era perforada fàcilment i ben
aviat el s visitants s'avançaren (7-
15). Si bé la diferència fou neutra-
litzada al cap d'una estona (19-18),
en arribar al descans el marcador
era advers als nostres colors (23-28).
Encara l'avantatge augmenta (23-34,
minut 26), però llavors arribaren els
minuts clau, aquells que fan que el
bàsquet tengui sempre l'emoció de
si la truita es podrà capgirar. Fou
així, la situació dona u.um espectacu-
lar tomb en pocs minuts i la cosa
canvia d'arrel (41-36). D'aquí al fi-
nal, forces anivellades i minim
triomf local que li permet de con-
tinuar en els .1locs de davant.
millors anotadors foren Maimó (15),
Fullana (14) i Amengual (10).

Els alcudiencs forçaren un tercer
partit en el play-off de semifinals
de SENIORS. La victòria 71-69 igua-
la l'aconseguida pel Joan Capó una
jornada Cabans (63-50. - En cap mo-
ment de l'encontre tingueren el fe-
lanitxers el marcador favorable. Les
diferencies foren grosses al princi-
pi i anaren minvant a mesura que
passava el temps. D'haver volgut els
anotadors i els arbitres (protagonis-
tes en el darrer minut de dues deci-
sions que ens perjudicaren molt),

com a minim s'hauria forçat la pròr-
roga que no dubtam hauria estat
favorable als nostres, vista la situa-
ció en quant a personals dels dos
equips. Ja de tot d'una ens havien
endossat tres triples i en el minut
8 el marcador era de 19-4. Això fou
el maxim avantatge en tot el temps
(15 punts). Un altre triple de l'Alcú-
dia en el darrer segon va fer que
s'arribas al descans amb 43-30. Els
10-12 punts se mantingueren els deu
primers minuts de la 2.a part, però
quedaren reduits a un (66-65) en el
minut 17. Un nou triple local, en un
moment delicat, torna a posar dis-
tancia que pogueren finalment man-
tenir gracies a les «ajudes» abans
mencionades. Reaparagué A. Oliver
que, juntament amb Guillem Amen-
gual foren els maxims anotadors
amb 19 punts. Foren també els mi-
llors rebotejadors, a més Oilver, a
Ia 1.a part, provoca 9 faltes perso-
nals de tirs. Perelló fou molt eficaç
i Tià Rigo anota 9 punts.

En el moment de llegir aquest co-
mentari s'haurà jugat un tercer par-
tit (el dimarts a Felanitx) que dona-
ra l'equip que ha de passar a la fi-
nal contra el Molinar.1_, única notícia que tenim de les
SENIORS femenines es el resultat,
molt positiu, per cert (48-39). El diu-
menge, a Calvià hauran d'intentar
fer valer aquests nou punts de dife-
rencia. En cas de lograr-ho passa-
rien a disputar els Hoes ler. al 4rt.,
i si no ho aconsegueixen s'hauran
de Ltonformar per lluitar del 5e al
8è.

AQUESTA JORNADA
Descansaran els juvenils. Jugaran

a Felanitx els seniors contra el Moli-
nar o contra el Sanimetal d'Artà; i
l'equip sènior femení s'haurà de des-
plaçar a Calvià.

LARRY CISTELLES

BASQUET

EQUILIBril
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3.a DIVISION

BUM partido, pero Con resultado negativo
S. D. Ibiza, 2 - C. D. Felanitx,

FELANITX

FELANITX. — Parera (2); M. Rie-
ra (2), Agustin (2), Valentin (3);
M. A. Llull (3), Juli (3); Felipe (3),
Pont (3), Mut (2), Teruel (2) .y Ga-
llardo (2).

Sustituciones de Xisco Riera (2)
por Felipe y Giró (2) por Teruel.

ARBITRO. — Santandreu Munar.
Regular. Tarjetas amarillas para Al-
varo y Carlos del Ibiza y a Juli del
Felanitx.

GOLES. — (1-0) min. 48, Carlos;
(2-0) min. 90, Alvaro.

COMENTARIO. — Un buen parti-
do se pudo presenciar el pasado do-
mingo en el municipal de Ibiza, pe-
ro sin mucha suerte a la hora de
resolver. El Felanitx intentó domi-
nar el encuentro, cosa que consi-
guió a ráragas, ya que hay que te-
ner en cuenta que el Ibiza cuenta
con un gran equipo, cosa que hacía
imposible el dominio total felanit-
xer. Durante la primera mitad el
Felanitx aguantó perfectamente a
los locales, llegándose al m. 45 con
el resultado inicial. Pero una vez
empezado el segundo tiempo, la co-
sa cambió y en el m. 3 el Ibiza se
adelantaría en el marcador por me-
diación de Carlos. A partir de este
momento el Felanitx se dedicó a ce-
rrar los huecos frente a la portería
defendida por Parera, pero sin des-
preciar numerosos contraataques,
que al llegar frente al marco contra-
rio no sabían resolver. Se aguantó
de esta manera hasta el último mi-
nuto de juego y ya cuando transcu-
rría el minuto 90, Alvaro sentencia-
ría el partido.

El Felanitx está situado e fi noveno
lugar con 33 puntos y tres positivos.

Para MAÑANA DOMINGO, un di-
fícil encuentro en el campo d'ES
TORRENTO, FELANITX - PORT-
MANY.

TIA PUPUT Y GORI VICENS
2.* REGIONAL
DE JUTJAT DE GUARDIA...
BINISSALEM, 2 - CAS CONCOS, 1

«Noltros guanyam com sigui ...
No mos interessa jugar 136 ... Lo
únic que volem és guanyar i no im-
porta com ... Tanmateix es diaris
no en parlaran ni se podrà veure a
s'Estudio Estadio ... Per això feim
lo que mos passa ... ¿Vos pensàveu
guanyar-lo, es partit? Aquí no hi
guanya ningú! ...»

Aquests eren alguns dels comen-
taris que feien els locals (públic, di-
rectius i jugadors) després d'haver
consumat un robatori d'escàndol
amb la collaboració —pensam oue
no desinteressada— d'un individu
de negre, sense vergonya ni perso-
nalitat.

CAS CONCOS. — Huguet, Risco,
Cerclà, Uguet, B. Adrover, Obrador,
Borcloy, Fiol, Rosselló, Llull i Mayo-
ral (C. Barceló).

ARBITRE. — Torres Martin. Pit-
jor, impossible. Molt contemporitza-
-dor amb la brutor i les agressions
dels locals. Deixa d'assenyalar un

penal claríssim sobre Mayoral (70')
i regala els dos gols al Binissalem,
privant els concarrins d'una victò-
ria merescuda i justa. Mostra targe-
tes a dos jugadors locals i a Bordoy
dels Cas Concos. Davant l'aficada de
pota, no s'atreví a mostrar cap tar-
geta més als concarrins quan
aquests li regalaren tota classe d'ad-
jectius a la fi del partit.

GOLS. — Min. 32: Jugada perso-
nal de Fiol que tira molt bé a l'es-
caire sobre la sortida del porter lo-
cal (0-1).

Min. 74: Falta sobre B. Adrover
que l'àrbitre assenyala, però contra
el Cas Concos. El llançament és re-
matat de cap imparablement (1-1).

Min. 95: Centre en profunditat
d'un migcampista local, surt Huguet
i atura molt bé. El davanter centre
del Binissalem no frena l'impuls i
envesteix al porter concarrí. En
comptes de joc perillós i targeta
groga, incomprensiblement, l'Arbi-
tre marca penal i, un cop transfor-
mat e el 2-1, assenyala el camí de
les casetes.

COMENTARI. — Sols de la mane-
ra que ja sabeu, va ser possible que
els de Binissalem guanyassin un
partit que tenien ben perdut. Par-
lant, pert), de la resta del partit (o
de la batalla), diguem que tengué
dues parts ben diferents: una pri-
mera, de total domini concarrí, amb
el vent ftivórable als Visitants, en la
qual l'equip de Vilar hauria pogut
sentenciar si una rematada de Llull
al pal hagués botat dos pams més
endins; i una segona part de pressió
constant dels locals, però la defen-
sa concarrina no dona cap opció i
el Binissalem no crea més de dues
ocasions, neutralitzades per Huguet
impecablement. El Cas Concos es
limita a contraatacar i ho feu en
pc,ques, però clares ocasions. En
una d'elles, Mayoral és empés des-
caradarnent quan només havia de
tocar la pilota i fer gol. Pena no fou
penal, perquè l'Arbitre no ho volgué,
clar! Mancava un quart per acabar
el temps —no el partit— i el Cas
Concos aguantava perfectament,
però l'actitud de l'Arbitre ens feia
malpensar. No ens yam errar de res
perquè l'experiència d'enguany és
grossa, en aquest sentit; i l'arbitre
priva el Cas Concos de dos positius
molt valuosos. Acabat el partit —i
per si encara no bastava— un gran
nombre d'espectadors s'acumulà al
passadís per on es retiraven els ju-
gadors fent befa constant dels visi-
tants i enaltint-se de la «proesa», al
temps que insults, amenaces i qual-
que pedra queien sobre jugadors i
directius del Cas Concos. Per rema-
tar la «faena», el núm. 10 dels locals
agredí Miguel Obrador i li obrí una
cella. L'arbitre, «assessorat» pels ju-
gadors i delegat locals i amb el vist
i plau de la parella de Guardia Civil,
feu constar a l'acta que ell no havia
vist res. I va veure el penal...! Sen-

zillamcnt, penós...
NOTA. — A causa de les vacances

d'un servidor, no han sortit les crò-
niques dels darrers partits del Cas
Ccncos. Aprofitam per demanarvos-
nc disculpes i per ressenyar-ne els
resultats:

24-3-89: MINERVA, 2 - CAS CON-
COS, 2 (gols de Fiol i Obrador).

2-4-89: CAS CONCOS, 4 - ALTURA,
o (gols de Fiol, Obrador, Llull i Ros-
selló).

9-4-89: CAS CONCOS, 2 - BÜGER,
o (gols de Fio! i Rosselló).

Diumenge, rebem el líder de la ca-
tegoria: ROTLET-MOLINAR, cir-
cumstancia que la Directiva aprofi-
tarà, segurament, per declarar la
jornada, DIA DEL CLUB.

G.
S'HORTA, O - PLA DE NA TESA, 1

SIGUE EL DESCONCIERTO
En «Sa Lleona» se recibió a un

buen equipo, que va bien situado en
Ia tabla de clasificación de 2. a re-
gional, pero también hay que conve-'
nir que los locales no atraviesan su
mejor momento. La derrota, puede
ser, tal vez injusta, pero ahí queda
para los archivos.

El domingo el S'HORTA viaja al
campo del PUIGPUNYENT, donde
no sera fácil sacar algo positivo.

R.
JUVENILES
C.D. FELANITX, 1
TORRE D'EN PAU, 2

Nada pudieron hacer para evitar
salir derrotados del encuentro dis-
putado el pasado domingo en el
campo d'Es Torrentó. Con este nue-
vo «bache» se pone en duda el po-
der conservar la categoría.

El gol local fue marcado por Arti-
gues a pase de Muñiz.
ALEVINES
C.D. FELANITX, 1
OLIMPIC, 5

FELANITX. — Benito, Cerro, Ris-
co, Miguel Angel, Uguet, Nico, Peti,
Estrella, Francis, Dani y Carlos.

Sustituciones de Oscar por Car-
los; Caria por Dani; Esteban por
Cerro; Angel por Estrella; Lupa por
Benito.

El gol local fue marcado por Fran-
cis de penalty.

Al igual que los benjamines, fina-
lizaron el pasado sábado la liga co-
rrespondiente a esta temporada, pe-
ro hay que decir que han quedado
clasificados en último lugar y posi-
blemente se baje de categoría.

Haciendo referencia a este Ultimo
partido, digamos que realizaron una
excelente primera mitad y en el des-
canso el resultado era 0-0, pero en
Ia segunda parte, con el viento en
contra, el equipo cambió y volvieron
a jugar con la misma tónica de
siempre, cosa que facilitó al equipo
contrario marcar cinco goles.
BENJAMINES
C.D. FELANITX, 1
ESCOLAR, 3

,,PARTIDO DE FIESTA»
FELANITX. — Paco, Vaguer, Ja-

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

Sustituciones de Acosta por Paco;
Valentin por Soler; Andrés por Es-
teban; Ribas por Vaguer y Simón
por Manolo.

El gol local fue marcado por Miró.
De un partido de fiesta se puede

tratar, el jugado el pasado sábado
por la mañana en el campo d'Es
Torrentó por los pupilos dirigidos
por Pedro J. Vaguer, ya que se dis-
putaba el Ultimo encuentro de esta
liga. El primer tiempo fue de claro
dominio local, cosa que se aprove-
chó para adelantar el marcador, pe-
ro una vez empezado el 2.° tiempo,
«la cosa» cambió, y en cinco minu-
tos los de Capdepera consiguieron
marcar dos goles.

Al principio del encuentro y co-
mo despedida de la temporada, los
jugadores regalaron flores a las ma-
dres que se encontraban en los gra-
deríos del campo y una vez finaliza-
do el encuentro se sirvió un «buf-
fette», en el cual esta Redacción, fue
atentamente invitada.

Una vez realizada la clasificación,
sabemos que han quedado en cuarto
lugar cbn 30 puntos.
FUTEOTO
TORNO BENJAMINETES

'resultados obtenidos en los
partidos disputados el sábado pasa-
do fueron:
PELUQUERIA KISKA, 24
CONSTRUCCIONES MARIN, 0

o 	
C.D. FEL. «BAR CRISTAL», 1
CAFETERIA LLEVANT, 2

o 	
VIAJES AURORA, 1
REST. «SOL NAIXENT»,

Para hoy sábado se disputarán en-
cuentros a las 16'30, 17'30 y 18'30
horas en el Campo de Deportes.

GORI VICENS

SE NECESITA MATRIMONIO para
trabajos domésticos, con carnet
de 2.'. Vivienda gratis. Zona Por-
to-Colom.
Informes, Tel. 657392 (noches)

SE NECESITA JOVEN de 16 a 18
afifig1 43ara trabajos en cristalería.
Informes, Tel. 580566

SE NECESITA CHICA con nociones
administrativas y carnet de con-
ducir.
Informes, Embutidos Blanco, Tel.
580053

SE VENDE PISO, sin comunidad, 4
hab. salón, porche, terraza. Precio
9.500.000 ptas. Y un ALMACEN.
Precio: 6.000.000 ptas. En Felanitx.
Informes, Tels. 582475 y 583383.
C/. Costa i Llobera, 33

NECESITO DEPENDIENTA para
tienda souvenirs, dc 16 a 18 arios.
Informes, C/. Horts, 8 -
Tel. 580436 (de 8 a 10 noche)

SE VENDE EN CALA MURADA: 1
estudio, 1 solar 1.425 m 2 y 1 cha-
let (3 dormitorios y calefacción).
Informes, Tel. 582641 (de 10 a 13)

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL
en Cala Murada. Muy centrico.
Junto a ( redit() Balear.

Tels. 580285 - 580151

SE VENDE 0 ALQUILA local do-
ble o uno simple en la zona cívi-
ca Cas Corso, Porto-Colom.
Informes, Tel. 234278
(de 10 a 18 h.)

SE NECESITA PERSONA, para
cuidar 2 nifios en Porto-Colom.
Inf.: Tel. 575044
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CONVOCATORIA
Es convoca a tots el socis 'a l'Assemblea General Extraordi-

naria, que tindrà Hoc el diuMenge dia 30 d'abril, a les 10 h. en
primera convocatòria i a les' 10'30 en segona, a la Casa Municipal
de Cultura de la plaça de Sa Font de Santa Margalida, sota el
següent 'ordre del dia:

— Adopció de ressolució econômica sobrd'irs anyades de
1981, 1982 i 1983. 	 Felanitx, 17 d'abril de 1989

El Consell Rector

DE ENTRADA AVMs DE REGALO,
UN MINIMA DEfiegraf POR SU VIEJO COCHE,

Una oportunidad espectacular.
Como no podía ser menos para la compra de un Renault 9.
Le aplazamos el pago de los recibos hasta el próximo año.
Le regalamos al comprarlo 109.000 Ptas. (I.V.A. incluido).

Y esto no es todo. Le damos 80.000 Ptas. por su viejo coche
cualquiera que sea su estado. Llévese ahora un Renault 9, el que usted
elija de la gama. Venga a vernos, le informaremos sin compromiso.

Oferta válida hasta fin de mes.
LE ESTAMOS ESPERANDO EN:

Concesionario: FRANCISCO MANRESA, S. A.
FELANITX: C/. de Campos, Km. 0'5 - Tels. 581984 - 85 - CALON6E: Ctra. Felanitx, 5 - Tel. 657393
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Calms a la Sala
EL «PP» I «EL DIA» NO DIUEN

LA VERITAT I MANIPULEN
LA INFORMACIÓ

La setmana passada anunciavem
que comentaríem una història que
ens ha succeït a «El Día». Un diari
de Ciutat que fins ara tot el que
han publicat referit al nostre grup
i que ha anat signat pels professio-
nals que fan feina a aquest diari, ha
estat tractat amb un rigor digne de
tenir en compte. Tant es aim: que
fèrern nostre un escrit publicat a
aquest diari i el reproduïrem a
aquest setmanari i a aquest espai.
L'escrit anava signat per l'autor,
"aixt i tot ens extranyà que publicas-
sin a les seves pagines una .història
tan real. Però la verinada no es va
torbar massa a sortir. Lak setmana
següent, un escrit acusadosi difa-
matori, perk) sense provesi amagat
en l'anonimat més rep nant del
que ho feia, va sortir publiP.' a El
Ma». Eren acusacions' frerscrals
calumniases en contra deis " CO-
LOMS i d'un Regidot "efr cohcrét.
Coloms a la Sala, fefit'vala: eV dret
de rèplica, demanarem a la redac-
tora Pilar Ripoll, 'Rue rectificAs tais
acusacions, ens va' prometre' que ho
farien. Passa una setmana i no es
va complir la prorriesa" i presenta-
rem una carta al Directar per la
seva publicació. El' dia després apa-
regué publicada, però justament re-
tallada i justament censurada. La
carta anava signada per deu mem-
bres de Coloms a la Sala. Una altra
carta al director, no sabem Rue
publicas.

Amb aquest precedents d'anoni-
mat i censura practicats pels cer-
yells de «El Ma», no pels professio-
nals, no podiem esperar altra cosa
que l'editorial referit a 1ax9uerella
que va sortir dissabte dia 8 d'abril i
que els del PP varen reproduir a
aquest Setmanari dissabte passat.

És cert que no volíem fer cap co-
mentari de la Querella, ja que
aquests assumptes sera delicats i
s'han de fer els comentaris amb co-
neixement de causa. A més haviem
decidit names aportar solucions a
problemes concrets de Felanitx i no
crear polêmica, tammateix ja hovà

-rem dir, names anirem al fons de la
qüestió als grans desbarats, les me-
nudêncies no val la pena ni té re-
mei. Però el Batle ha fet declara-
cions que no acabam d'entendre
perquè les ha fetes, sembla que no
conegui la resolució de VAudiència
o potser que l'hagi engarafat cl seu
misser, o que tots plegats ens vul-
guin enganyar a tots i això comp-
tant amb la inestimable collabora-
ció d'un diari que pretén de seriós.
A més al comunicat del PP, les qua-
tre ralles qué no són de «El Dia»,
són també fruit de la ignorancia o
de les ganes d'enganyar als lectors,
perquè comença dient: «Ante la sen-
tencia absolutoria de la querella...».
Hem de fer saber a tothom que l'Au-
diència no va dictar cap sentencia,
ni va absoldre a cap dels querellats.
L'Audiència va resoldre el Recurs
d'Apellació presentat pels querellats
i aquesta resolució diu entre d'altres
coses: «...SOBRESEIR PROVISIO-
NALMENTE...», sense entrar a ana-
litzar si hi ha motiu o no de prevari-
cació en els fets. Aix.) vol dir que

mentre es resolgui el Plet es fa un
parèntesi i després es pot continuar
Ia via penal i resoldre la querella.
A aixa no ho diu la «noteta» del
PP ni l'anònim signant de l'article
esmentat. Tenen prou esment de fer-
ne referència, no sabem si per igno-
rancia o per manipular la informa-
ció i fer creure el que no es cert als
possibles lectors.

Però aquesta setmana no comen-
tarem la querella, només volem ate-
gir que l'escrit de «El Dia» té tant
poc rigor i entre d'altres coses diu
que COLOMS A LA SALA va posar
Ia Querella. Deu esser que desveric-
ja l'escriptor? L'ant'inirn acusador
deu ignorar que el PSOE és part
querellant. Tots aquesi indicis apun
ten a ,un conegut i massa vegades
ananim escriptor, que campeja per
«El Dia» i que en temps del Gene-
ralissimo va fer molts de mèrits i
ara, com demostren aquests fets, és
un grari 'dernacrata anbnira.

De moment, que quedi ciar que
no hi ha cap sentència ab'Solutaria
dels querellats, ni s'ha anullat la

Querella.

La setmana que ve, explicarem
com segueix cl procès, comentarem
la resolució de l'Audiència i els ale-
gres qualificatius de l'anònim, igno-
rant i poc aclaridor acusador. Així
mateix volem afegir que després
d'aquest tracte rebut a «El Dia», in-
tentarem parlar amb el seu direc-
tor, Tomas Bordoy i va esser de va-
cances. Després amb el Director en
funcions Gabriel Ramis, que des-
ores de cent excuses, no es va voler
pcsar al telèfon. Tots aquests fets

desdiuen molt d'un diari que pre-
tengui tenir rigor en les seves infor-
macions. Nosaltres names les vo-
hem demanar que abans de Hancar
escrits anònims, comprovin els fets
a la fiabilitat de la font d'informa-
ció, contrastin les opinions i no els
podrem acusar de difamació i false-
tat i si troben que s'han aquivocat,
rectifiquin la informació i les acu-
sacions que han publicat.
SE' VENDE COCHE Ford cord

Diesel (buen estado), PM 0754 AK.
Informes, Tels. 580316 - 580257




