
• --Demá comença la Setmana
de Musica

Ja hi tornam a ser. És una fita obligada dins el calendari,
massa escafit, de manifestacions culturals i populars a Ca Nostra.

De bell nou estam a punt d'encetar una nova edició de la
Setmana de Música, per posar al vostre abast la possibilitat de
gaudir de diversos concerts al viu, diferents un de l'altre, empe-

creim que prou interessants.
La Setmana de Música és per a tothom qui se sent capaç

d'assaborir la música. O així almanco ho hem procurat els qui,
any rera any, duim a l'esquena el feix del muntatge, jugant sem-
pre amb el limit de les nostres possibilitats.

Tanmateix la Setmana de Música de Felanitx és viva perquè
ho volen els que hi prenen part amb les seves interpretacions,
—a vegades arribats d'enfora—, i ho vol la gent que els vespres
de concert acudeix als Hoes indicats al programa. Si no fos així,
tot l'esforç del Patronat se n'hauria anat .en orris i la «Setmana»
mamo no hauria arribat a la tretzena edició que ja comença.

Hi que .dau convidats. Sereu benvinguts.

Fou presentat el llibre «Bibliografia dels
de la comarca del migjorn de Mallorca»

Mallorca Missionera
Demà diumenge, dia 30, la diòcesi mallorquina celebrara la seva acos-

turnada diada en qu'è d'una manera especial sera recordat als feels cris-
tians illencs que en El Perú (Amèrica) i a Burundi (Africa) hi ha un
grapat de missioners i missioneres compaïsans nostres que, alhora que
prediquen la bona nova de la salvació alliberadora del Crist Ressucitat,
també duen a terme una obra de caire social i educatiu d'una importan-
cia decisiva per al futur dels districtes missionats.

El Concili Vaticà II en el seu decret Ad gentes recorda a tot el poble
catòlic l'obligació moral que té de cooperar en la mesura de les seves
forces a aquesta tasca missionera que les comunitats cristianes han de
fomentar, ajudar i protegir com a deure primer i ineludible si és que no
volen perdre el seu tret esscneial. El Concili diu: «Com que PEsglésia és
tota ella missionera i l'obra de l'evangelització és el deure fonamental
del poble de Déu, el sant Concili convida tots els cristians a una profunda
renovació interior, a fi que, tenint una consciència ben viva de la seva
responsabilitat en la difusió de l'Evangeli, prenguin part en l'obra mis-
sional».

Ara bé, cal preguntar-se: el poble  cristià té o no té aquesta «cons-
ciència ben viva» que el Concili demana? Fa quinze dies que «Intermón»
va publicar en el seu butlletí informatiu unes estadístiques que parlen
per elles mateixes. L'any passat la secció espanyola de les Organitzacions
No Governamentals per al Desenvolupament (ONG) va fer una enquesta
molt detallada per a saber fins a quin punt els espanyols estaven sensi:
bilitzats davant els problemes del Tercer Món. A la pregunta si horn es-
tava d'acord que es sensibilitzi la població espanyola sobre el tema de
l'ajuda al Tercer Món, el 924 dels enquestats contestaren si; però quan
se'ls demana si dedicaven part del seu temps o dels seus diners a ajudar
al Tercer Món només el 9% (!) digueren si, i un 88% (!) digueren no
Creim que la dada no necessita comentaris.

Per tant cal recordar una vegada més que voler ser cristià i no prac-
ticar constantment obres de misericòrdia (llegiu justícia), tant espirituals
com corporals, és una contradicció monstruosa. El nostre conciutadà Bar-
temeu Bennassar, en un llibre que publicà l'any passat subtitulat amb
molt d'encert «La actitud samaritana del pueblo de Dios» ha escrit un
paràgraf que s'hauria de llegir a poc a poc i bé per a fer nostra la veritat
que predica: «cuando la confesión y la celebración de la fe no salvan
realmente, es decir, no inciden salvadoramente sobre la realidad, se tor-
nan símbolos insensatos (sin sentido), irrevelantes, Irreales. Una teología
desligada de la vida práctica y real contradice, de hecho, el sentido «rea-
lista» de la encarnación de nuestro Dios, pues un Jesús «sin milagros»,
sin obras históricas de misericordia y justicia, no sería un mesías salva-
dor ni un mensajero de una nueva humanidad. Un cristiano despreocu-
pado del hombre real, desencarnado, desrealizado, es inmoral».

Demà, la pregaria, l'almoina, i la solidaritat haurien de ser les tres
anelles que ens unissin amb aquells mallorquins i mallorquines geogrà-
ficament tan enfora de nosaltres, però tan exemplars per al nostre cris-
tianisme light. X. X.

El Club Nàutic vol ampliar el Port Esportiu
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Gracies a la convergência en un
objectiu comú, entre la Direcció Ge-
neral de Cultura de la Conselleria
corresponent del Govern Balear i
l'Inserso, i la collaboració de l'Ajun-
tament, disabte passat ens arriba a
les mans, —«com un pastís tot just
acabat de sortir del forn», com di-
gué el presentador Rafel Rosselló—
el llibre «Bibliografia dels pobles
de la comarca del migjorn de Ma-
llorca», una iniciativa de la Llar de
la Tercera Edat de Felanitx, secun-
dada per les Associacions de Terce-
ra Edat de Campos, Porreres i San-
tanyí.

Aquest llibre (108 pagines, imprés
a «Gráficas Llopis» de Felanitx), és
un testimoni més de la inquietud
que glateix en el sí d'aquest collec-
tiu que es manifesta per tot arreu
com a gresol d'un dinamisme social
exemplar. La Tercera Edat actual
obliga a un replanteig dels rols asig-
nats habitualment als diferents es-
trats que conformen la comunitat
humana quant a la funció aglutina-
dora d'esforços, inquietuds i inicia-
tives. Amb una paraula, que la seva
voluntat d'esdevenir fecunds, supe-
ra de bon de veres la de molts al-
tres sectors inserits encara dins l'en-
granatge de l'anomenada societat de
producció.

Bé, deixem-nos de reflexions i di-
guem que l'acte de presentació del
Ilibre, celebrat a la Casa de Cultura,
fou molt digne i que congrega un
públic nombrossísim i prou repre-

sentatiu.

En Rafel Rosselló presentà i coon-
dina l'acte, al llarg del qual inter-
vengueren una persona de cada un
dels pobles que figuren a l'assaig bi-
bliogràfic: Miguel Roig Adrover per
Campos, Mn. Pere Xamena Fiol per
Felanitx, Maria Barceló Crespí per
Porreres i Miguel Pons i Bonet per
Santanyí. Succesivament la presi-
denta de la llar Barbara Palou, la
directora provincial d'Inserso Ange-
la Tomas, el director general de Cul-
tura Jaume Martorell i el batle de
Felanitx Cosme Oliver, en breus par-
laments es congratularen de l'avi-
nentesa i ressaltaren la importancia
de la bona collaboració aconseguida.
En Cosme Oliver així mateix apro-
fita l'ocasió per brindar a la Direc-
tora Provincial d'Inserso el projecte
d'una residência de la Tercera Edat
per a Felanitx.

Un artistic plat de ceràmica fou
entregat als que havien intervengut
en la realització de l'assaig biblio-
gràfic, que a més dels esmentats
han estat Josep Mascaró Pallicer i
Mateu Adrover Vicens per Felanitx
i Antònia Monserrat Fullana per
Porreres.

Per doure l'acte, la Coral Juvenil
de Felanitx, sota la direcció de Mi-
guel Perelló, interpretà un grapat de
cançons que tant per la bona exe-
cució com per la suggestiva selecció,
féu el goig de tots els assistents.

El Club Nàutic Porto-Colom, a la
darrera assemblea celebrada va
prendre l'acord d'iniciar els tràmits
corresponents per ampliar les ins-
taHacions del port esportiu. L'acord
fou recolzat per 36 vots favorables
dels vuitanta socis assistents; no-
més 8 o 9 persones s'hi oposaren i
Ia resta s'abstengué.

Aquesta ampliació suposaria l'in-
crement en més de 200 amarradors
de les installacions actuals i con-
templa també la construcció de la
seu social del Club en mig de la
mar, al cap de l'actual espigó que
tanca la dàrsena. Quatre pantalans
i el dragat corresponent, envairien
Ia zona que resta des del port es-
portiu fins a la ribera limítrofa amb

el carrer de la mar.
Ens hem posat en contacte amb

el president del Club, Josep
Forteza, i ens ha confirmat les da-
des precedents, que ja havien estat
exposades per altra banda a la
premsa ciutadana a finals de la set-
mana passada.

Intuïm que aquest projecte pot
esdevenir polèmic, com ho fou la
primera fase del port esportiu, ja
que no són minoria els que qüestio-
nen la conveniencia de les instaHa-
cions, que tenen una clara inciden-
cia negativa en el medi ambient.

La dan-era paraula sobre aquest
projecte l'ha de dir la Conselleria
d'Obres Paliques i Ordenació del
Territori.
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Semestral: 1.625 ptes.
Semestral a fora: 1.775 ptes.

SANTORAL

Diu. 30 St. Pius V, papa
Dill. 1 St. Josep Obrer
Dim. 2 St. Atanasi
Dim. 3 St. Felip, ap.
Dij. 	 4 St. Porfiri
Div. 5 St. Angel, mr.
Dis. 6 St. Lluci

LLUNA

Lluna nova dia 5

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 i17 h.
Port000lom - Felanitx: Dies

feiners, a les 730, 9'30 14'45 i 1730
h. Diumenges i festius, a les
730, 930, 13 ¡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:

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

TELIEFONS D'INTERS
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

Ajuntament de Felanitx

Centre Cultural
Totes les persones interessades en rebre al seu domicili infor-

mació de les activitats que se duran a terme a la Casa de Cultura,

pregam que ens facin arribar la seva adreça, entregant-la a l'Edito-

rial «Ramon Hull» o a qualsevol dels membres del Consell.

UGT - 1 de Mayo 1989
PROGRAMA DE ACTOS

DIA 1 DE MAYO

— ACTO REIVINDICATIVO: MANIFESTACION de todos
los trabajadores convocada por UGT y CCOO.

Concentración y salida de Plaza España a las 11 horas, ini-
ciando el recorrido tradicional hasta la Plaza Mayor, donde in-
tervendrán los Secretarios Generales de UGT y CCOO.

i¡ PORQUE YA ESTA BIEN!!

¡PARTICIPA!!
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Comité de RecuprEió da la 11;ergila tvati bra
Fa una crida als diversos collec-

tius i persones més sensibilitzades
i més combatives per fer front a la
penosa situació a que es veu sotme-
sa la llengua i cultura catalanes.

A l'hora present, el procés de di-
glòssia es en una fase avançada (la
llengua catalana, a Mallorca i a tota
Ia nació, es marginada en un primer
moment, i, després, es substituida
per la llengua catellana). No s'hi va-
len els recursos dels porucs que
Iloen els inefables avenços de la
llengua catalana (nombre de llibres
publicats, nombre d'alumnes, nom-
bre de persones que l'entenen, ex-
tensió de la retolació, etc.), Tot això
no atura el procés diglòssic. En
aquests moments, els catalano-par-
lants de les Illes som en perill de
ser lingüísticament minoritzats. La
realitat d'una llengua ve donada pel
nombre dels qui la parlen.

En front de la clara amenaça de
la «solució final», les veus d'alarma
s'ha multiplicat. S'ha estès la cons-
ciência lingüística, i sluk. manifestat
Ia voluntat de resistència de nom-
brosos cotlectius. Però aquesta re-
sistència és insuficient.

El COMITÉ DE RECUPERACIÓ
DE LA LLENGUA CATALANA en-
tén que s'ha d'estendre aquesta vo-
luntat de resistência a amples capes
de la població i que els coliectius lo-
cals han de trobar la via per una
creixent integració en ordre a aeon-
seguir una incidència social consis-
tent.

El C.R.L.C. vos proposa una cam-
panya de sensibilització i propagan-
da a fi de trencar l'estat d'inhibició
lingüística i cultural de les classes
populars catalano-parlants. Hem de

dir que la proposta no exclou als
castellano-parlants, ans, al contrari,
consideram que es una qüestió da-
vant la qual no poden quedar im-
passibles, sinó fer un esforç d'inte-
gració.

Amb la idea d'anar per feina, vos
demanam noms i adreces de per-
sones interessades amb la tasca. Per
contactar amb nosaltres, dirigiu-vos
a l'apartat de correus 391, 07080
Ciutat de Mallorca.

Per ajudar a intensificar la cam-
panya, disposam de la llibreta 15392-
75 de «la Caixa». Oficina 204 (Es
Fortí). Ciutat de Mallorca.       
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RENAULT Ocasión

GARANTIA NACIONAL        

R 21 TXE A.A.
R-9 GTD
Supercinco
R-5 GTL 5p •
Opel Corsa
Ford Fiesta
Ford Fiesta
Citroen LNA

PM-AM
PM-Z

PM-AT
PM-Y

PM-AF
PM-AH

PM-Y
PM-AH   
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Francisco Manresa S.A.    
CONCESIONARIO RENAULT

FELANITX-CALONGE
Tels. 581984-85 y 657393  

Ajuntament
VWapi4:ty.

ANUNCIOS

Se hace público que las Listas
Electorales permanecerán expuestas
para cualquier consulta del día 22
al 30 de Abril, ambos inclusive, en
cuyo período se podmn formulai las
correspondientes reclamaciones.

Se advierte al vecindario la nece-
sidad de su comprobación ya que
de dichas listas se deriva el poder
hacer uso del voto en las próximas
Elecciones de Diputados al Parla-
mento Europeo el jueves día 15 de
junio del corriente año.

Felanitx, a 19 de abril de 1989.
El Alcalde:

Cosme Oliver Monserrat

Conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 92 de la Ley 33/1987, de 23
de diciembre, de Presupuestos Ge-
nerales del Estado para 1988, se ex-
pone la relación de declarantes del
Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas 1987.

Dicha relación estará de manifies-
to en las oficinas de Secretaría del
Ayuntamiento durante los días 1 al
30 de mayo, en cuyo periodo podrán
formularse las posibles rectificacio-
nes.

Felanitx, a 25 de abril de 1989.
El Alcalde,

Cosme Oliver Monserrat

Felanitx -Ràdio(nu.,

104.0 Mhz. FM.
Ap. Correus, 15

Tel. 580600

PROGRAMACIÓ HABITUAL

DILLUNS. — 18: «Musicals» (Joan
Toni Miró). — 19.15: «Visca la Música
Clàssica» (Toni Roig i Pep Orfí). —
20: «Salut per a tothom» (Dr. Vidal).
— 20.30: «Fent cam& (Toni Vidal). —
21: «Petit zoo» ( 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 Llucía 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 Salvà. —
22.30: «Visca la Música Clássica» (T.
Roig i P. Orfí).

DIVENDRES. — 18: «Passam total-
ment» (Toni Obrador i J. Cerdà. —
1930:. «Rocarola» (Joan Cerda i To-
meu Adrover). — 20.30: «Salsa» (J.
Mestre). — 21: «Crònica Política» (Se-
bastia Massutí). — 22: «Exit» (Jaume
Julià i Jaume Nicolau).

DISSABTE. 10.30: c<Detxonditp (M.
Bennhsser). — 11.30: «Album mediter-
rani» (J. Manresa). — 1: «Fent Shaw»
(Julià, Nicolau, Mascaró, Muñiz). —
13.30: «Bon Profit» (BennAsser i Mu-

- 14.30: «Bourbon & Cervesa»
(Tõfol Vicens, Jaume Mestre i M.
Antònia Covas).
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Estas son nuestras
ofertas de la semana
en Vehículos de Ocasión.

Opel Corsa PM-AJ
Opel Corse PM-AL
Opel Corsa IR 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

í€30.1
COWL

Compruébelo.

L Passeig Ramon Llull, 12
Carrer de Campos, 51 - Tel. 581521

(1(.4

OPEL 4S-7"-----"*"7-77-"""77
Miliwys wr expenencat
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Aquest diumenge passat, festivitat
de Sant Jordi, el mercat dominical
felanitxer, molt concorregut sempre,
va esser-ho molt Tues. Les plaçes i
els carrers cèntrics estaven abarro-
Eats de gent. Es notava que no just
hi havia els assidus del poble i la
comarca, i el divers colorit de visi-
tants estrangers de sempre.

Efectivament per tota la vila es
va estendre un nombrós estol de jo-
venesa vinguda de molts indrets de
Mallorca per pendre part a una tro-
bada de cristiandat juvenil que se
celebrà a la nostra Parròquia. Pa-
reixia s'amollada de coloms de s'En-
contrada del dia de Pasco escam-
pant per tot arreu un ambient de
bullanga festiva.

També, per lo vist, com a contrast,
visitaven la nostra ciutat un bon es-
bart de menorquins de l'edat de l'ex-
periència, com diuen avui en dia
—no fa molt de temps els deien de
la tercera edat—, posant una nota
seriosa en els voltants mercantils.

A punt de migdia, un grup d'a-
quests jubilats de l'illa germana es-
tava aturat, uns mirant les olles i
greixoneres exposades als graons de
l'escalinata parroquial i uns altres
estaven contemplant, tot compas-
sius, un pobre ferit i baldat en mig
de la plaça que amb veu ronca com
si ja no tengués alè per apagar un
llum, els contava i mostrava com
està ple de cops blaus per tot, fet
una vertadera llàstima, sense corat-
ge per sobreviure.

Un li va preguntar ¿Qui sou vos...?
Un felanitxer que tot empagueit es
mirava la feta, respongué com un
coet diguent: Es un empleat de l'A-
juntament. ¿Com li diven...? Tot el
poble el coneix pel «Supositori de
Sa Font». Icle■ com es que ja no
l'han donat per inútil...? Jo no ho
se.. N'hi ha que diuen que encara no
du es temps de «pago» que toca; al-
tres que els pressuposts municipals
en aquest capitol són magres, i tam-
be l'altre dia vaig sentir que deien
que era perquè els coloms de la Sala
no ho havien proposat encara.

Aquells menorquins quedaren tots
amb una boca oberta de pinta en
ample, ben estorats de la poca cle-
mência felanitxera amb aquest des-
graciat... Coses que passen encara
després de deu anys d'Ajuntaments
democràtics.

FACTOR

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

entre el carrer
i la trona

Primer de maig: Treball - Materia rEdimida
Les dates del calendari per a les celebracions poden semblar ben dis-

cutibles a molta de gent; per altres són fites intocables. Es ben cert que
se viuen segons la intensitat que cada u hi aporta o segons la illusió o
la gravetat del problema que es pateix.

El «Primer de Maig» es una bona ocasió per fer-nos present el món
del treball. Aprofitaré unes paraules del bisbe de Mallorca, tretes d'un
article rpublicat a-la revista «Noticias Obreras».

La crisi que ens afecta és una crisi de carácter planetari i radical;
afecta a totes les societats i qüestiona les arrels mateixes de la civilit-
zació.

L'home 1NTERVE sobre la creació —tal com expressa el manament
divi— principalment mitjançant el treball. Les coses estan en les mans
de l'home perquè, transformant-les, les alliberi, les doni uma orientació
que serveixi per al desenvolupament de l'home. Aixi el treball no és con-
siderat un càstig, sinó força alliberadora de la materia. Per exemple, el
treball de l'home produint la penicilina allibera la materia del no-res i
la fa causa de salut. La materia es pot dir  alliberada i redimida.

Però, es clar, que tot depèn de la direcció o de l'orientació que l'ho-
me irnpremeix a la materia, a la feina, a l'esforç. Amb la mateixa mate-
ria, les mateixes hores, els mateixos homes, la mateixa ciencia es pot
fabricar un tanc o un tractor, es poden matar persones o multiplicar que-
viures.

El treballador ha de procurar una formació tècnica o professional
adequada. Però endemés una nova resituació ètica: austeritat, honeste-
dat, feineria, companyerisme, solidaritat, etc. són també ben necessàries.
L'esperit solidari ens obliga a recuperar el sentit del repartiment i de
l'austeritat. El consumisme a costa de la fam dels altres no es humà.
Quan no hi ha ph per a tots no podem parlar d'una societat de benestar.

Si tot això es diu del treballador; molt més s'ha d'aplicar a aquell
que hi aporta capital. Si no milloram la vida social i laboral com exigei-
xen un 14 de desembre o un primer de maig, ens estam preparant i me-
reixent un «dos de maig», un esclat que capgiri les coses, que les posi en
el seu lloc.

Bartomeu Bennàssar

De berbes de veres
Petició de clemencia per un ferit i baldat

CAFETERIA - MARISQUERIA

S'AUBA
C. Corb Mari, 1 - Tel. 575352 - Cala Ma rsa I

Se complece en comunicar a sus amigos
y público en general su APERTURA, hoy
sábado dia 29

TAPAS VARIADAS

Regalos Primeras Comuniones
Cámaras fotográficas
Prismáticos
Marcos y albums
Juegos electrónicos
Calculadoras
Máquinas de escribir Olivetti

SIRER
Fotografía y Perfumería

C. Mayor, 28 - Tel. 580309 - FELANITX



XIII Setmana de Música a Felanitx
PROGRAMA

Diumenge dia 30 d'abril, a les 9,30 del vespre, a la sala Cine Fe-
lanitx

BANDA «LA POPULAR» DE PEDRALBA
Dinzecres dia 3 de maig, a les 9,30 del vespre, a Fesglésia de Sant

Alfons
JOVENTUT MUSICAL DE FELANITX

Divendres dia 5, a les 9,30 del vespre, a l'església-de Sant Alfons
CONCERT DE CLARINET I PIANO

Pascual V. Martinez Llopis i Pascual Martinez Forteza (cla-
rinet) i Ignasi Furió (piano)

Diumenge dia 7, a les 8,30 del vespre, a l'església parroquial de
St. Miguel.

CONCERT D'ORGUE
per Arnau Reines i Florit

Dimarts dia 9, a les 9,30, a l'església de Sant Alfons
FESTIVAL URIC

Silvia Corbacho (mezzosoprano), Gabriel Aguilera (baríton) i
Andreu Bennásar (pianista)

Divendres dia 12, a les 9,30 del vespre, a l'església de St. Alfons.
RECITAL DE VIOLONCEL I PIANO

a càrrec de Margaret Powell (violoncel i piano) i Michael
Dussek (piano)

Diumenge dia 14, a les 9,30, a l'església de St. Alfons
COR «ES TALLER»

Solistes i orquestra

CURSO DE BUCEO
C.A.S. TRITON FELANITX

Del 15 al 28 de mayo
INFORMES E INSCRIPCIONES:

Ferretería FIOL
C/. Nuno Sanç, 10 - Tel. 58 04 44
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La Banda «La Popular» de
Pedralba entre nosaltres

Recordam que avui i demi, serà
hostessa de Felanitx la Banda de
Música «La Popular» de Pedralba.

Els valencians.eps.oferiran anit a
les 9'30, en el Cinema Felanitx,
l'obra teatral «Te casas a los 40...
zY qué?» i demú diumenge, a les
12'30 —després d'un cercavila--, a
Ia plaça de Sa Foot i conjuntament
amb la Banda de Félanitx, interpre-
taran vàries peces.

A migdia, les dues bandes tendran
un dinar de germ. arm.' a «La Ponde-
rosa» i a les 9'30 del vespre,tal Cine-
ma Felanitx, se celebrarà el concert
inicial de la Setmana de Música.

La imatge de la Mare de Déu de
Sa Capelleta destrossada

Dissabte passat dematí es varen
donar compte de que la imatge de
Ia Mare de Déu que presideix el
grup escultòric de la «Trobada» de
Sa Capelleta, restava per terra amb
els caps de la Verge i el Nin Jesús
romputs. La imatge estava just
abaix de la seva ubicació, dins el
mateix recinte que delimita la rei-
xa de protecció, la qual cosa fa pen-
sar que els malfactors s'enfilaren i
s'introduiren per a sobre l'embarrat.

Hem parlat amb els ermitans, els
quals —com tots els que han sabut
aquesta nova—, estan molt dolguts
1 no s'expliquen,que hi pugui haver
persones que practiquin aquestes
actes de vandalisme.

Segons els ermitans la imatge po-
dria ser restaurada per un bon es-
pecialista.

Aquest fet ha provocat la indigna-
ció a tota la població, que ha com-
demnat massivament la fetxoria.

Aquesta imatge fou colocada
l'any 1910 quan fou bastida la Ca-
pelleta actual.

Se filmaren seqüències pel pro-
grama de TVE «El tiempo que vi-
vimos» a Sant Salvador

Divendres passat un equip de
TVE amb la presentadora Inma de
Santis al front, es passa gairebé tota
la jornada a Sant Salvador, on fil-
mà algunes seqüències pel programa
«El tiempo que vivimos» dedicat es-
pecialment a la Tercera Edat.

Es començà per enregistrar l'ela-
boració de les típiques sopes mallor-
quines, a les cuines de l'hospederia,
a càrrec d'alguns membres de la
Junta de Govern de la Llar. També
es féu una entrevista al patró Este-
ve i s'organitzà un coloqui amb un
grup de jubilats.

La jornada acabà amb un sopar i
un poc de bauxa amenitzada pels xe-
remiers.

Aquest programa, que s'emet els
dimarts per la segona cadena, serà
transmés el primer o segon dimarts
de juny entre les 6'30 i 7'30 del cap-
vespre.

La Mijacada
Diumenge passat Felanitx es veié

animat per la pres?mcia de més de
trescen ts joves pertanyents al
MIJAC, que celebraren aqui una tro-
bada a nivell diocesà. El mati feren
una ginkana que fou motiu de cor-
redisses i interrogatoris per tot ar-
reu i al migdia compartiren el di-
nar en el Parc Municipal. A mitjan
capvespre, celebraren una Eucaris-
tia a la Parròquia i tot seguit es des-
pedirerf en el replà per retõrriar als
pobles respectius.

Joan Maimá parla a la Universi-
tat sobre la figura de Joan
Mascará

Divendres d'aquesta setmana, dins
un cicle de conferencies organitzat
per la Universitat de les Illes Ba-
lears, i en el que intervendran con-
ferenciants de tots els païssos cata-
lans, el nostre paisà i colaborador
Joan Maimó, havia de glosar la fi-
gura del que fou eminent orienta-
lista, especialitzat en llengua i cul-
tura sánscrita, Joan Mascaró i For-
Iles, natural de Santa Margalida, de
la personalitat del qual n'és un gran
coneixedor el nostre company.

Precisament està a punt de sortir
al carrer, editada per la mateixa
Universitat, la biografia d'aquest
lustre mallorquí, que ha estat en
llestida per Joan Maimó.

Un grup de jubilats menorquins
visitaren Felanitx

Diumenge passat, Ain-4rup de ju-
bilats de Menorca rendiren visita a

nostra cjutat i terme. Anaren a
Sant Salvador i a Portocolom i Ve-
Ten també el Celler Cooperatiu. El
migdia se reuniren en un dinar que
compartiren amb alguns membres
de la Llar de Felanitx.

Club Altura
El proper dilluns dia 1 de maig,

tenim en perspectiva una excursió
per la vorera de mar, des d'arran
de Ses Salines fins a Sa Rápita.

La sortida sera, com sempre, des
de la plaça d'Espanya a les 8 del
mati. -

Per a qualsevol informació vos
podeu dirigir al telèfon 580589. Es
prega puntualitat a la sortida.

Pluviometria
Les precipitacions registrades el

passat mes de març són les se-
güents:

Et res
Dia 8, 	 4'3
Dia 17, 	 3'3
Dia 18, 	 8'4
Dia 19, 	 0'3
Dia 20, 	 0'8
Dia 29, 	 0'4
Dia 30, 	 1'5
Total recollit durant el mes, 19 li-

tres per metre quadrat.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
TEATRE.— A partir d'avui es po-

den inscriure a la Llar per assistir
a la representació al Teatre Princi-
pal de l'obra «Las leyendas». Preu
subvencionat, 600 pessetes.

1Cancons de les Illes, cancans
dei M in»

La Caixa de Balears «Sa Nostra»,
continua la seva tasca de divulgació
musical per les escoles de Mallorca.

Aquesta setmana, amb Els Vall-
demossa ha estat present als cole-
gis «Reina Sofia» de S'Horta i «Joan
Capó» i «Sant Alfons» de Felanitx
amb la dotzena lliçó, que combina
cançons de les nostres illes, de l'Al-
guer, Sicilia i Nàpols.

La festa del carrer d'En Pelat
Fou molt concorreguda la festa

del carrer d'En Pelat de dissabte a
vespre i la gent va correspondre al
gest simpàtic dels veinats. Enrame-
Hat, llum, música, llepolies i, sobre
tot, molta cordialitat, foren els in-
gredients que feren possible una vet-
ada molt agradable i que aná po-

lenta fins ben tard.

vida social
NAIXEMENT

A Ciutat, els esposos Ernest Bor-
doy Mestre i Catalina Andreu Mes-
tre, han vista augmentada la seva

llar amb el naixement del seu pri-
mer fill, un nin que en el baptisme
rebrà el nom de Joan.

Enviam la nostra més cordial fe-
licitació als novells pares.

A Ciutat els -esposos Antoni Ber-
ga Picó i Catalina Mayol Serra, ha
vist augmentada la seva felicitat,
amb la naixença del primer fill, un
nin que en el baptisme rebrà el
nom de Lluís.

Enhorabona.
NECROLÓGICA

Dia 31 del mes passat entregá l'à-
nima a Déu a Felanitx, a l'edat de
73 anys, després de veure's confor-
tada amb la recepció dels sagra-
ments, D.a Catalina Gomila Bordoy.
D.e.p.

Reiteram la nostra condolência a
Ia seva familia i d'una manera es-
pecial a la seva padrina de fonts D.»
Isabel Monserrat.

Agraiment
La dona i els fills d'Antoni

Oliver Binimelis, davant les
nombroses manifestacions de
condol rebudes amb motiu de
la mort d'aquest darrer i en la
impossibilitat de correspondre-
les a totes personalment, ho
volen fer per mitjà d'aquesta
nota.

A tots, moltes gràcies.



Bodega de Felanitx, Sdad. Coop. ltda.
CONVOCATORIA

Es convoca a tots el socis a l'Assemblea General Extraordi-
naria, que tindrà lloc el diumenge dia 30 d'abril, a les 10 h. en
primera convocatória 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 económica sobre los anyades de
1981, 1982 i 1983. 	 Felanitx, 17 d'abril de 1989

El Conseil Rector

J. TICOULAT MESTRE
PSIQUIATRIA

MEDICINA PSICOSOMATICA

Miércoles de 4 a 8 - Tel. 581518

Consulta en Miguel Bordoy, 22 - 1.° 	 FELANITX

Curso Patrón Embarcación 2.a clase
Informes: Auto Escuela Fiol

Felanitx - Tel. 580405
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SOBRER( )BOS
Sr. Director:
Le agradecería la inserción de la

presente en el Semanario «FELA-
NITX».

El pasado sábado tuve ocasión de
leer la carta publicada por la Sra.
María Ramis, referente a la insegu-
ridad ciudadana que venimos sopor-
tando. En primer lugar quiero ma-
riifestar que comprendo su indigna-
ción, ahora bien, el lamentable he-
cho de ser visitado por los ladrones,
no creo que dé derecho a remitir a
éstos, a los domicilios de otras per-
sonas ajenas sin duda alguna a la
situación.

Es lícito que desee seguridad y
que exija no ser nuevamente vícti-
ma de estos desaprensivos, pero sin
incitar a estos a nuevos robos.

Creo Sra. mía, que lo que hay que
hacer es presentar las correspon-
dientes denuncias ante la Guardia
Civil o Policía Municipal, así como
instar a los responsables politicos
municipales, regionales y nacionales
el cumplimiento extricto de las obli-
gaciones encomendadas a las fuer-
zas de orden público. Si estos Se-
tores no le hacen caso denúncielos
a ellos.

Pienso que tanto el Sr. Párroco
tomo el Presidente del Equipo de
Futbol, tendrán sus propios proble-
mas para conseguir que sus «enti-
dades» sigan adelante. Sólo les falta
que ahora les mandemos ladrones.

No debemos, desear al prójimo lo
que rechazamos para nosotros.

No castigue al hijo del vecino, si
es el suyo quien ha hecho la rabieta.

Atentamente le saluda.
MOM

(Retirat de l'edició anterior).
LA VERITAT DE LA QUERELLA

Senyor Director:
Vaig llegir els diaris de Ciutat i

les informacions aparegudes a
aquest Setmanari sobre la resolució
de l'apellació a l'auto de processa-
aient del Batle i tres regidors de Fe-
lanitx per una querella criminal po-
sada pel PSOE i COLOMS per un
pressumpte delicte de prevaricació.

A un dels quatre diaris de Ciutat,
el Diari de Mallorca, parlava de la
possibilitat de seguir el tràmit pe-
nal, una vegada resolt el Contenciós
Administratiu. I segons El Dia, tot
estava resolt i a més afegí un ar-
ticle d'opinió que el PP va fer seu,
el qual el podríem qualificar com a
de 1761-nit collectiu en contra dels
Coloms que no es possible que ho
cregui ni el qui ho va escriure.

He llegit la resolució de l'Audièn-
cia de Ciutat i queda ben clar que
el cas s'ha sobressegut provisional-
ment. Sempre he cregut que vivim a
un pais de brètols i que hi ha una
partida de «vius» que ens volen fer
creure que la Mare de Déu nomia
Joana.

El motiu de la present no es altre
que el demanar als professionals de
Ia informació que quan escriguin so-
bre un tema, tenguin a ma la infor-

mació real i no collaborin amb nin-
gú quan es pretengui amagar la ve-
ritat o nomes mostrar-ne una part.

Un estucliant de periodisme
(Retirat de l'edició anterior)

LA MORTIFICACIÓ
A LA SETMANA DE MUSICA

Volgut Tomeu:
¿Com s'entén que la majoria d'ac-

tes de la Setmana de Música d'a-
quest any se facin dins l'església de
Sant Alfons i no en el Cinema Fela-
nitx que tots acabam de comprar
molt més car del que nos oferiren?

Els aficionats a la música hem
aguantat fins ara els bancs de fusta
per recolzar la cosa cultural i per-
què no hi havia altre lloc... pe16 ara
si que no entenem res i veig que
ens pegaran ganes d'enviar la set-
mana a fer trons perquè pensam
que qualcú pot haver ficat la banya
i no la vol treure. Val a dir, si això
se dóna, que si es precis traginar
un piano s'ha de traginar„perque
per molt bo que sia un concert, si
el que sentim per les orelles no ens
fa oblidar el que sofrim per les an-
ques, mala cosa... Jo no sé a qui
toca rectificar aquesta decisió, però
tant a la Delegada de Cultura com
al recent director del Centre Cultu-
ral, vull fer arribar aquestes lletres
mitjançant aquest setmanari...

Jo pens que l'Ajuntament, entre
les sales del Cinema Felanitx (per
concerts de molt d'auditori) i les de
la Casa de Cultura (pels minorita-
ris), té la cosa resolta. Només es
tracta de voler-ho fer.

A més, estic ben segur que l'acús-
tica del Cinema Felanitx es també
millor que la de l'església esmen-
tada.

Tirurello Bemol

MAS SOBRE LA RECAUDACION
DE CONTBIBUCIONES

Sr. iirector del Semanario Fe-

Mucho le agradecería, la inserción
de esta carta en el Semanario Fe-
lanitx.

A la atención del Sr. Alcalde, re-
cordando mi anterior escrito, y co-
mo contestación al Sr. Alzamora.

Respecto a las afirmaciones que
hace el Sr. Alzamora, de que los
morosos, los lunes pueden pagar los
recibos en Felanitx, es cierto, pero
no se puede hacer ninguna otra
gestión, ya sean certificados de
pago de recibos, domiciliaciones,
reclamaciones, etc., ya que Vds.,
muy amablemente contestan que no
traen los listados. Por lo tanto el
traslado a Manacor no resulta más
bien de complacencia, sino todo lo
contrario, para que sea de compla-
cencia, nos tendrían que poner un
vehículo a diario gratis para que to-
dos los ciudadanos pudiramos re-
solver nuestros problemas con los
recibos que Vds., gestionan tan
bien.

Le vuelvo a recordar que hasta
final de 1987, que se encargaba del
cobro el Ayuntamiento, y mas con-
cretamente el Sr. Barceló, al que
Vdes.,han hecho un excelente recau-
dador, porque este señor velaba por
los intereses de todos los que vivi-
mos en este pueblo, nos mandaba
todos los recibos al banco donde te-
níamos alguna domiciliación, por lo
que si Vdes., tenían que tomar el
mando, y para evitarnos recargos,
debían avisar mediante copia de los
recibos no domiciliados a todos los
contribuyentes, para que éstos, a la
vista de los mismos, tuvieran oca-
sión de domiciliarlos, y evitar tener

que abonar este 20% de recargo,
más las costas. Les ruego, Sr. Alza-
mora o Sr. Alcalde, nos informen
Clerlde podernos ir a recuperar estos
recargos, a ser posible en Felanitx
y a diario y no en Manacor, a no ser
que podamos empadronamos allí, o
que nos hagan los certificados de
residencia, o poder votar en las elec-
ciones.

Lo del teléfono a cobro revertido,
se agradece pero lo ha informado
muy tarde.

Si con mi anterior escrito conse-
guí que pusieran un anuncio de que
también abrian la olicina (le Fela-
nitx los martes, espero que con ésta
se consiga que abran cada día de la
semana, de lo contrario Sr. Alcalde,
rogamos proceda a la rescisión del
contrato con estos Sres., y cree las
plazas oportunas, para que la recau-
dación se lleve a cabo en nuestro
Ayuntamiento, que es lo más lógico.

Muy agradecido Sr. Director, le
saluda

«'Un co'ntribuyente»
(Passa a la pagina 7)

CAJA DE PENSIONES

Multimar Caixa
SEGUROS

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

PINTOR
profesional

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

Realizamos
REMIENDOS

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

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

VENDO CASA en C/. Juevert, 54.
Salida a dos calles.
Informes, Tel. 581865.
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Inmobiliaria necesita
fincas rústicas, pisos, apartamentos

y solares en venta
Tel. 713188 y 715363

Api Ferrer
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UT - MANIFESTO 1 DE MAYO 1989
Ario tras ario, el 1 de mayo, Día

Internacional de los Trabajadores,
sigue siendo una fecha en la que el
movimiento obrero hace balance de
sus conquistas, y efectúa actos rei-
vindicativos para reclamar, con más
firmeza si cabe, todos aquellos lo-
gros pendientes de poner en prác-
tica.

El primero de mayo es también
una fecha en la que los trabajado-
res de todo el mundo unimos nues-
tros sentimientos a fin de expresar
el apoyo y la solidaridad más fra-
ternal con aquellos pueblos que hoy
siguen reclamando una sociedad sin
discriminación, en libertad, en paz
y donde los valores democráticos se
impongan a los autoritarios (en
pueblos como los de Chile, el pue-
blo palestino, el pueblo africano,
entre otros).

Esta fecha histórica la celebra-
robs en un memento de gran movi-
lización en la negociación colectiva
y pocos meses después de la reali-
zación del paro general del 14-D.
Acto que se desarrolló de manera
cívica y pacífica, y supuso el res-
paldo más masivo y rotundo a unas
demandas sociales que los sindica-
tos nos encargamos de canalizar. La
participación de millones de traba-
jadores y trabajadoras :y otros mu-
chos colectivos sociales en una
movilización sin precedentes, cons-
tituyó un reforzamiento de la de-
mocracia, a la vez que una consoli-
dación del sindicalismo de clase.

Asimismo, el 14-D supuso una
revitalización de los valores de soli-
daridad y progreso que han de con-
tribuir a reforzar el conjunto de la
izquierda en nuestro país.

Pues bien, tras aquel gran acto
reivindicativo del pasado mes de
diciembre el Gobierno ha hecho
oíde -. sordos a las demandas de la
sociedad, y podemos indicar que
hoy, primero de mayo de 1989, la
situación actual de los trabajadores
de nuestro país sigu- siendo tan ne-
gativa como lo era entonces, ya que
la tasa del desempleo sigue estando
muy por encima de la media euro-
pea, persiste una galopante preca-
rización del mercado de trabajo
donde 1 de eada 4 trabajadores tie-
ne un contrato precario, existe unos
indices de siniestralidad que avan-
zan de forma vertiginosa, se agrava
Ia pérdida de poder de compra de
amplios colectivos de nuestra socie-
dad, y se sigue teniendo un alto de-
sajuste entre lo económico y lo so-
cial.

Asimismo, este primero de mayo
es una fecha señalada para reafir-
mar nuestras plataformas en la ne-
gociación colectiva ya que las ac-
tuales dificultades existentes tanto
en el secor privado como en el sec-
tor público, se fundamentan en la
pretensión de fijar topes salariales,
ausencia de cláusulas de revisión
efectivas, el rechazo al compromiso
en materia de empleo y contrata-
ción y, en general, el empobreci-
miento de contenidos a la hora de
llegar a acuerdos. El desbloqueo de
esta situación y presional con mo-
vilizaciones en la perspectiva de la
búsqueda de soluciones.

De ahí que los Sindicatos en una
fecha de marcado carácter reivindi-

cativo sigamos demandando medi-
das concretas que sirvan para Ile-
gar a afecto el necesario giro social
que la sociedad demanda con insis-
tencia y que el Gobierno niega:

— La creación de un plan global
de empleo que favorezca la creación
de más y mejores puestos de traba-
jo, y no se base en la explotación
de los jóvenes.

— Saldar la deuda social contraí-
da por el Gobierno para con los
pensionistas, empleados públicos,
trabajadores sujetos al salario mí-
nimo interprofesional y parados
subsidiarios, como consecuencia de
los reiterados errores en la previ-
sión de infflación, así como la nece-
sidad de que se establezca una cláu-
sula de garantía para con estos
colectivos.

— Cumplir lo firmado en 1986
per el Gobierno, y que supone dar
cobertura al 483/4 de los empleados.

— Cumplir las promesas formu-
ladas relativas a la equiparación de
Ias pensiones mínimas al S.M.I.

— Reconocer el derecho pleno a
Ia negociación colectiva de los em-
pleados públicos.

— Regular la canalización de una
parte, al menos, de los excedentes
empresariales hacia la creación de
empleo.

— La urgente derogación de la
normativa sobre trabajos prohibi-
dos para eliminar las trabas para
el acceso de las mujeres a todos los
trabajos y categorías.

— La derogación de la normativa
sobre empleadas de hogar y su
equiparación en derechos con el
conjunto de los trabajadores.

— Reforzamiento de servicios so-
ciales imprescindibles, tales como
guarderías y ayuda a domicilio.

— La promulgación inmediata de
los instrumentos legales necesarios
V la puesta en marcha de las medi-
das imprescindibles para impedir
las agresiones y lograr el pleno res-
peto de la mujer en el lugar de tra-
bajo.

En definitiva, los Sindicatos re-
clamamos en esta jornada histórica
una srK7jod2d más justa, raáS Folida-
ria y con mayor protección social
para que, con el sacrificio de todos,
no sólo con el sacrificio de los de
siempre —esto es, de la clase traba-
jadora— podamos ir equilibrando
el actual desajuste entre los avan-
ces económicos y el retroceso del
bienestar social. Sin embargo, este
Gobierno esta consiguiendo que los
rices sigan siendo cada vez más ri-
cos y los pobres cada vez más po-
bres, porque a pesar del alarde
propagandístico que se efectúe las
medidas recientemente aprobadas
por el Ejecutivo no dan solvciones
a los verdaderos problemas sociales
del país. Por ello planteamos que
el Gobierno:

— Elabore una política tendente
a concretar el espacio social euro-
peo en la línea que le ha sido plan-
teada por los Sindicatos.

— Explique públicamente cuales
son las posturas que en materia so-
cial va a defender en la próxima
reunión del Consejo Europeo.

— Asuma las posturas de la Con-
federal Europea de Sindicatos con-
tra el dumping social.

Manifieste qué acciones va a
desarrollar para llevar a la prác-
tica, mediante legislación, los de-
rechos sociales fundamentalmente
comunitarios.

Reafirmamos nuestro irrenuncia-
ble compromiso a favor de la paz,
uniendo así nuestra voz a la del mo-
vimiento sindical internacional para
reclamar el fin de la política de
bloques, de la carrera de armamen-
tos y el abuso de la fuerza de los
poderosos sobre los débiles.

Expresamos nuestra solidaridad
con todos los trabajadores del mun-
do y especialmente con aquellos
que ven vulnerados los derechos
más elementales y luchan por con-
seguir la libertad que les devuelvan
Ia posibilidad de vivir conforme a
la dignidad humana.

Porque ya está bien los Sindica-
tos llamamos a todos los trabajado-
res de nuestro país a participar ac-
tivamente en las manifestaciones y
actos convocados en este primero
de mayo por los siguientes objeti-
vos:

— Por la creación de más y me-
jor empleo.

— Por unas mejores condiciones
de trabajo.

— Por la disminución de la pre-
carización en el empleo.

— Por la creación de los fondos
de inversión que generen empleo.

— Por lograr buenos convenios
colectivos.

— Por el pago de la deuda social.
— Por una cobertura solidaria

que alcance al menos el 48% de los
desempleados.

— La equiparación de la pensión
mínimo al S.M.I.

— Por una política social que fa-
vorezca a los más desfavorecidos.

— Per la plena igualdad y el res-
peto a la mujer trabajadora.

— Por medidas eficaces contra el
fraude fiscal.

— Por dotar de contenido social
a la presidencia española de la Co-
munidad Europea.

— Por una política social.
— Por el giro social ya.
— Por la paz y la solidaridad in-

ternacional.
.7.UNTOS PODEMOS.
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SE NECESITA CHICA con nociones
administrativas y carnet de con-
ducir.
Infe-mes, Embutidos Blanco, Tel.
580053

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

SE :11.QUILA LGC.1 I. COMERCIAL
en Cola MurAa. MlIV er;ntrieo.
Junto a Crdito Dakar.
n THs. 5!..2 ()Y85 - 5811l 51



FELANITX

Les anyades 81, 82 i 83.  [1 15 0/0
	 Terra Iluenta

Humanitat controiadaHe vist anunciada una assemblea
destinada a prendre una determina-
.ció econòmica entorn a les anyades
81, 82 i 83 de la Cooperativa de Fe-
lanitx.

Comentant-ho m'han dit, per radio
calle, que la proposta del consell
rector era de fer passar les anyades
esmentades com si fossin una apor-
tació del soci al capital social. D'a-
questa manera se reduiria el deute
cooperatiu. Els socis que volguessin
cobrar quedarien com a de segona,
sense vot ni veu a les assemblees,
ni elegits ni electors pel consell rec-
tor, etc. En canvi si tendrien la pos-
sibilitat de dur els raïms al Sindi-
cat.

No crec possible aquest comenta-
ri perquè el soci no es pot decidir
degudament en materia econòmica
sense tenir els resultats del 87-88
aprovat s. Hem de saber per on
anam. Estic segur que el consell rec-
tor, sobre tot , ei que' fa de gerent
el president-gerent estan ben cons-
cienciats que aquesta proposta no
es pot dur a una assemblea dels
propietaris del Sindicat, que són els
socis.

No es pot posar entre l'espasa i
Ia paret la gent per prèmer una so-
lució econòmica tan important com
aquesta sense saber els resultats de
l'auditoria i del pla de viabilitat.

Es molt arriscat fer comentaris

Cartes al director
(Ve de la pagina .3)

L'EMBULL DE SA PART
DE SA CAPELLA

Senyor Director:
Els Veïnats de Sa Capella d'Es

Port, volem demanar a l'Ajuntament
de Felanitx un favor.

L'altre dia quan • arribarem allí,
trobarem tot "el barrí transmudat.
S'havien installat prop d'un cente-
nar de rètols circulatoris i molts va-
rem haver de deixar el cotxe a Can
Bassa. No hi havia manera d'arribar
a ca nostra, prohibicions i obligarie-
tats tantes mai, impossibles d'acla-
rir en un dia.

Com que, Ilevat dels discos de
circulació, no hem vist cap munici-
pal, volem demanar al Batle que
n'enviï sis o set a Can Bassa i que
acompanyin als veïnats a ca seva les
primeres vegades. A més, també hau-
ria d'editar un pla de Sa Capella i el
laberint que han sabut muntar sen-
se cap necessitat, per ventura així
podrem aclarir l'embull o, al manco,
jugarien els nostres fills a trobar la
sortida.

Uns veinats de sa part
de Sa Capella

ALQUILO LOCAL COMERCIAL, de
unos 100 m2, en Vía Argentina.
Informes, C!. de S'Aigo, 13 -
Tel. 580064

VENDO PISO EN PORTO-COLOM,
parte Aduana.
Informes, Tel. 575155.

SE NECESITA JOVEN para traba-
jo en fabrica de baldosas.
Informes, Tel. 580837.

antes d'hora, però estic segur que
aquesta proposta no anirà mai a
l'assemblea. Vaja, que no pot ser.

Lo que si pot esser i es molt le-
gal, es que les cooperatives viníco-
les de la CEE es quedin el 15 % de
la subvenció que reben els socis per
a l'arrabassament de vinya. Això si
que es ben legal. -

Però els legisladors europeus no
sabien, quan feren la llei, que aquí
a la vila, la cooperativa degués als
socis un caramull d'anyades, sufi-
cients per desanimar la base social.
Qui podria pensar que una coopera-
tiva arribaria a deure tants de do-
blers?

J aquest 15 % per que serveix?
Aquell que deixara aquesta part de
la subvenció serà com que tirar-la
dins un pou. Jo estic segur que tota
aquesta gent que protesta i no l'hi
vol deixar, no ho faria si ves clar
que amb això s'havia de salvar la
cooperatiVa. Pere) per allargar una
mica més l'agonia, vai més que cada
u s'ho mengi de cacauets. A lo mi-
llor li faran més profit. Això si que
es ben necessari que ho vegi el con-
sell rector i aturi el demanar aquest
15 % fins que els auditors hagin dit
la seva. El tema es digne d'estudi a
l'assemblea de demà diumenge.

Lo dit. La retenció del 15 % es
ben legal, però també es immoral...
president.

Bartomeu Rosselló

La comissió de cultura
Parlament Europeu aprova
l'oficialitat del català

La comissió de cultura, educació
i joventut del Parlament Europeu
va aprovar a Brusselles la de-
claració del català com a llengua
oficial .de les institucions europees.
Aquest es un pas important per
aconseguir el reconeixement dels Or-
gans dirigents de la CE.

En la proposta, presentada per
l'eurodiputat socialista Xavier Ru-
bert de Ventós al setembre del 88,
es demanava la publicació en cata-
la del Tractat de Roma, així com
els tractats d'Adhesió i de l'Acta
1)nica, els textos de les institucions
europees i l'ús del català en reu-
nions i cerimònies fetes a Catalunya
i en els documents de la comissió
que es difonguin en aquest territori.
La CE haura de donar subvencions
per a l'aprenentatge de la llengua.

SE VENDE TERRENO en Son Gari,
18.500 m2., a 100 m. de la carre-
tera general y a 2 km. de Fela-
nitx.
Informes, Tel. 580258.

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

NECESITAMOS CAJERA eon no-
ciones de contabilidad.
Y CAMARERO-A mallorquín.
Informes, Tel. 837034 (Tomas Ro-
(I riguez)

Un tribunal de justícia italià, con-
cretament el de la ciutat de Treviso,
a la regió del Veneto, ha dictat una
sentencia obligant els venedors i
consumidors de cintes de vídeo por-
nogràfiques, d'inscriure el seu nom
i domicili en unes llistes que seran
eriviades periòdicament a la squadra
del buon costume corresponent, es
a dir, a la policia. Durant cinc anys
les comissaries italianes, perquè la
sentencia afecta tot el territori de la
república, disposaran de les dades
dels partidaris, simpatitzants, incon-
dicionals, addictes i curiosos de la
pornografia. Deixant de banda con-
sideracions de caracter moral o ètic,
no hi ha dubte que la mesura es
desproporcionada.

Què pretenen les autoritats italia-
nes amb els seus fitxers de consumi-
dors de porn? Ben segur,,que po es
tracta– d'una innocent estadística.
Potser la disposició presa té com a
objectiu, fer por a la gent i provocar
que ningú no compri ni llogui cintes
de la classe esmentada, per tal d'a-
cabar amb el mercat. Si es per a
això, es evident que les prevencions
no són les adequades si, per evitar
un mal moral, s'entra per la via de
limitar les llibertats individuals. Es
com matar ocells a canonades.

Tant si la mesura judicial va diri-
gida a l'arradicació, més o menys
dissimulada de la vídeo-pornografia,
com si l'objectiu es un altre, fa por
pensar que se'n pot fer amb tota la
informació que pugui arribar a em-
magatzemar la policia italiana, d'a-
quells que un dia compraren o -llo-
garen una cinta poc recomanable
moralment. Pot servir això per qua-
lificar la conducta moral d'una per-
sona? Faran servir les dades dels
fitxers de cara a donar informació a
terceres persones, o sera un fitxer
confidencial? I si el fitxer es confi-
dencial, quí en farà ús —confiden-
cial, es clar— de la informació i per
a que? En tot cas, quan i amb qui-
nes garanties es destruiran els «fit-
xers morals»?

Pere, la situació encara pot arri-
bar més lluny. Resulta una mica ri-
dícul prendre les dades d'aquells
que compren o lloguen cintes de vi-
deo porno, mentre, per exemple, dos
carrers més avall, la gent entra sen-
se traves a una sala de les que per
aqui anomenem X. En conseqüen-
cia, la judicatura italiana, essent
conseqüent amb l'actual sentencia,
pot sentir-se inclinada a demanar
que la policia n'estigui informada de
les dades dels espectadors que assis-
teixen a una projecció, en un local
obert i públic. Si començas aquesta
dinàmica, ja es podria esperar qual-
sevol cosa. Potser les brigades de
bons costums podrien arribar a vo-
ler emmagatzemar dades d'aquells
que veuen pellícules belliques, o d'a-
quells que són partidaris dels musi-
cals, o d'aquells altres que s'inclinen
Ines per les produccions nordameri-
canes que per les europees, I ja
posats a fer especulacions, els bancs
de dades de les brigades especialit-
zades, també poden començar a acu-
mular qualsevol dia referencies de
la vida privada de les persones, els
seus costums, les seves manies, els

seus interessos, la seva vida sexual,
els seus habits gastronòmics, les se-
ves preferencies politiques...

El cas italià que hem esmentat, es
un cas aïllat, curiós, pintoresc, per?)
es un símptoma. Alguna cosa està
canviant a la societat occidental, so-
bretot en la part relativa a la tole-
rancia. La pornografia no es combat
amb repressió inquisitorial per pro-
tegir la moral de la societat. Si la
pornografia està fóra de la Llei se
l'ha de combatre amb armes legals
i si no hi esta, se l'ha de combatre
amb mesures adients, pen!) sense
posar en perill les llibertats de tots
amb mesures de control que en
qualsevol moment, arbitràriament,
poden posar-se en contra de tota la
societat -

Qua1.yoi dia ens començaran a
caure sobre, les conseqüències d'a-
quell superestat que, en la novella
g1984», controlava persones i cons-
ciències. El 1984 era sols una data,
una referência, però el missatge de
«1984» pot arribar-nos en qualsevol
moment, sobretot amb mesures com
les que s'han iniciat a Treviso, Ita-
lia.

Ramon Turmeda

ATLETISME

Campionat de Balears de
Gran Fons, veterans i
veteranes

Markalida i Sebastià Adrover,
campions de Balears

Diumenge dia 17 d'abril es va fer
el recorregut des de Sant Joan fins
a Eivissa. Els homes cobriren la
distancia de 20 kms. i les dones 10
kms. La cursa fou un poc forta de-
gut a que feia molt de vent.

Hi . participaren 46 atletes, quatre
de categoria Femina, dotze de Se-
niors i _trenta de Veterans.

L'Organització del Campionat fou
molt bOna.

Les classificacions dels atletes de
Felanitx foren les següents:

Campiona de Balears de Vetera-
nes, Na Margalida Adrover del Club
Joan Capó. Temps - 43 min.

Campió de Balears de Veterans,
En Sebastià Adrover del Club Opel.
Temps - 1,14,02 h.

4art. Classificat de Veterans,
N'Antoni Barceló del Club Joan
Capó. Temps - 1,22,30 h.

4art. Classificat de Senior, En
Victoria Martinez del Club Opel.
Temps - 1,19,30 h.

LLAMPET

SE NECESITA OPERARIO para fá-
brica de piensos, en Felanitx, con
servicio militar cumplido y car-
net de conducir de 2».
Informes, Tel. 580349.

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



Cinc prin 
Viernes 28. sábado 29, 9'30 noche y domingo 30 y lunes 1
desde las 3
El gran acontecimiento de esta temporada. Idolo de multitudes, TOM CRUI-
SE, en su última y gran creación.

COCKTAIL
Estamos muertos o qué ?

Viernes 5, sábado 6, 9'30 noche y domingo 7 desde las 3
5 nominaciones al Oscar. De gran actualidad y éxito en todas las pantallas
del mundo.

Gorilas en la Niebla y 52 Vive o Muere

Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente las 24 horas

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

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servit;io permanente 24 horas

• Recibo (el folleto de la «TRET-
ZENA SETMANA DE MUSICA DE
FELANITX» que organiza el Patro-
nat de Música local bajo el patroci-
nio del «Ajuntament», CINI y Go-
vern Balear. Se trata de tift progra-
ma bastante completo quin duda
interesará a todos los amantes de
este arte.

• Fuimos a «Son Negre» para
ver la puesta en escena de «ON
ANAM», por el grupo teatral «PICA-
DIS». Fue una pena no poder ver
más que los momentos iniciales de
esta actuación. Las obligaciones • po-
dían más, pero damos fe de que se
trata de un buen grupo, con aires
profesionales, con actores notables.
Según comentarios, la obra entusias-
mó al respetable que llenaba la an-
tigua escuela, lo que siempre es gra-
tificante para los muchos sacrificios
que conlleva aventurarse a, renlizar
este tipo de actividades siefiiPre tan
míseramente recompensad& ¡A se-
guir!

• Estuvimos invitados el pasado
sábado a la inauguración de la EX-
POSICION en la «TORRE DE SES
PUNTES» en MANACOR de la pin-
tora «naif» SALLY WEIN. Una ar-
tista de sobras conocida, 1a presen-
tación en el folleto ha corrido a car-
go de nuestro compañero y mejor
amigo RAFEL FERRER MASSA-
NET.

• Llaman la atención los «pro-
digiosos» SOPARS de los martes de
«S'ABEURADOR» que reunen a un
grupo de gente prodigiosa.

• VIDEOCLUB. — «WALL
STREET» Director: Olivei Stone.
Intérpretes: Michael Douglas, Char-
lie Sheen, Daryl Hannah. Producto-
ra: CBS/Fox Vídeo. Duradión: 125

minutos. Género: Financiera. SI-
NOPSIS: Bud Fox es un corredor de
Bolsa con grandes ambiciones,' de
la Jackson Steiner Co., banco de ne-
gocios de Wall Street. La maxima
aspiración de Bud es tener en su
cartera al gran inversor Gordon
Gekko. Tras conseguir una entrevis-
ta con él, Bud le proporciona una
información que le vale a Gekko pa-
ra dar un golpe en la bolsa y abrir
cuenta con Jackson Steiner. CO-
MENTARIO: Oscar para Michael
Douglas en una excelente película
que reconstruye, analiza y critica
con feroz realismo el mundo y los
hombres de los negocios norteameri-
canos, un tema que puede trasla-
darse perfectamente al entorno es-
pañol actual.

• Llama la atención que mucha
gente cansada de tanto centralismo
y tanto expolio comiencen a recla-
mar la independencia de les Illes. A
mi me extraña que hayan tardado
tanto.

• Unos vándalos se cargaron el
repetidor de T.V.-3 en ALFABIA la
madrugada del viernes/sábado. Dai
Ia impresión de que mucha gente no
vive ni quiere dejar vivir. Mallorca
no es ni mucho menos la isla de la
calma, y todos sabemos de quien es
la culpa. Un repetidor que costó 25
millones de pesetas a «VOLTOR
S.A.» recaudadas a base de cuantio-
sos esfuerzos. ¡Ya ven! Una simple
lata de gasolina les bastó a estos te-
rroristas, que se autollaman FREN-
TE DE LIBERAOTON. ¿De qué nos
quiere liberar esta gente?

• También clama al cielo la pasi-
vidad de nuestras autoridades ante
continuos robos de que somos vícti-
mas los sufridos contribuyentes.

• El C.D. FELANITX, que se li-
mitó a cumplir el expediente, consi-
guió en una bonita jugada marcar
un valioso gol que bastó para DE-
RROTAR al siempre incordioso
PORTMANY. Esta semana el equipo
felanitxer descansa.

• En el «CINE PRINCIPAL» te-
nemos una comedia muy taquillera
«COCKTAIL», interpretada por el
apuesto TOM CRUISE, un actor en
alza y bastante cotizado. De com-
plemento «ESTAMOS MUERTOS ¿O
QUE?» es también otra comedia po-
licíaca a lo bestia.

JORDI GAVINA

25 " Ysenrera
ANUNCIS DEL «FELANITX»

— Para el próximo 29 de. Marzo,
cierre del establecimiento de co-
mestibles de la calle fosé Antonio,
52.

Aix?) se diu educació cívica i des-
interessada!

Actualment, en un tres i no res,
tanquen les tendes sense dir ase ni
bèstia.

També, a vegades, es dissimula
dient: liquidación total, per cierre
del negocio. Pers el que realment
volen es acabar les existències, per
renovar-les.

— Se vende moto Mantesa, a to-
da prueba, por 5.000,— pesetas.

Un somni per qualsevol jove d'a-
ra, que vulgutler «trial» per > devers
el qui era ai! Puig de Sant Nicolau.

— Con cerveza 0E1 Nebli», beber
es más placer.

Seria afrodisíaca aquesta beguda
diur;...tica?

— «KIMBERD, la reina de las po-
nedoras.

I les vassailes, qui eren?, deman.
O es que, com aquella vaca de la
cançó. no era una gallina qualsevol?

— Venda cache 9 caballos, recién
reparado, 6 ruedas, dos nuevas, por
18.000 pesetas.

Amb sis rodes, poden arribar
molt 'luny... si no foraden.
EJERCICIOS ESPIRITUALES

Durante estos pasados día s, se
vienen practicando Ejercicios Espi-
rituales en Son Negre. los dirige el
P. Andrés Gardas, C.M.

Els de Son Negre, cercaven la
Llum i això sempre es digne d'ala-
bar.

NUESTRO ALCALDE
El Alcalde de nuestra Ciudad don

Jaime Munar Prohens, ha sido ele-
gido Diputado Provincial, en las úl-
timas elecciones celebradas en Pal-
ma.
NOTA DE LA ALCALDIA

instalada y en funcionamiento
una nueva báscula capaz de pesar
cargas de hasta 30.000 kgs., destina-
da al Peso Público Municipal, por
la presente se hace saber que en lo
sucesivo se halla a disposición del
vecindario que le interese, durante
las horas siguientes: Mañana de 8
a 12,30 horas. Tarde de 14,30 a 18
horas.

En caso de urgencia que se pre-
cise su empleo en tiempo no com-
prendido en el horario anterior, el
encargado del Servicio atenderá a
quienes le requieran.

La bascula era molt resistent su-
portant 30.000 Kgs. Però el encarga-
do del Servicio ho devia ésser més
aguantant 24 hores diaries de servi-
ci públic!

D'ALLAVORS

SE VENDE PISO, 3 hab. bario y
aseo, sala-comedor. En Felanitx.
Informes, Tel. 583440.

SE NECESITA ADMINISTRA-
TIVO/A, con coche, para trabajo
en Cala d'Or. Todo el año.
Informes, Tel. 643364.

VENDO AfTERNADORA HONDA
de 2.800 watios. Buen estado.
Informes, Tel. 581640 (de 18 - a
21 h.).

EN CALA D'OR ALQUILO LOCAL,
preparado para peluquería.
Informes, Tels. 657453 (horas ofi-
cina) y 580777 (noche).

Ball a Son Colom
Divendres que ve, al restaurant Son Colom, tots els qui hem

pres part en un curs de ball que s'ha fet al local del Gurugú, cele-
brarem una festa a la que hi convidam tots els felanitxers a qui
els agradi la bulla.

Durant el curs hem aprés a ballar aquells ritmes que ja no
estan tan de moda, els tangos, els foxs, els valsos i ‘cha-cha-chas,
etc. i també els que ara mateix sonen a les discoteques i que perta-
nyen a la música roc.

Ho hem passat molt be. I ara volem fer una demostració del
que hem aprés i ens agradria que tot el públic de Felanitx pogués
participar a aquestes reunions.

Divendres dia 5, a Son Colom, a les 9 del vespre, hi haura un
sopar i després farem el ball.

Tots hi sou convidats. No digueu que Felanitx es un poble
avorrit i que no hi ha res que fer. Si podeu veniu a sopar amb
noltros. I si no, vos convidam al ball. Potser una vetlada divertida
i la primera d'una serie de reunions per a passar-ho be i fer bones
amistats.

Vos esperam.
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LI figal el Felanitx consiguió doWegar
al Portmany.
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BASQUET

SETMANA NEGRA
Els dos es sèjors, eliminats

En partido jugado en «Es Torren-
tó» el Felanitx consiguió vencer al
Portmany por un gol a cero.

FELANITX.— Parera(3), M. Rie-
ra(2), Juan(2 ), Valentín(3), Llull
(2), Agustín(2), X. Riera(1), Pont

, (2), Mut(1), Teruel(1) y Gallardo
(1). En el min. 36 salió Juli(2) en
sustitución de Gallardo y en el 65
lo hizo Javi Giró(2) en lugar de X.
Riera.

ARBITRO: Dominguez Jerez, que
tuvo una buena actuación. Mostró
tarjetas amarillas a Maymó y Mut.

GOLES: 1-0, min. 88, Gran juga-
,da de ataque local y remate final de

Poco público en «Es Torrentó» y
tarde soleada. El Felanitx salió en
la primera parte muy apático y de-
sorientado, lo que aprovechó el con-
junto ibicenco para dominar el cen-
tro del campo y abortar las incipien-
tes jugadas de ataque locales.

El Felanitx buscó la penetración
a base de pases cortos, pero ello fa-
cilitaba la táctica de contención del
equipo que prepara Curro.

Por contra, el Portmany, que se
mostró como un equipo correoso, se
estiraba en peligrosos contragolpes
y dio el primer susto en el minuto
20, en un balón que desde lejos en-
vió Prous y una vez el esférico su-
peró al meta local éste, en una opor-
tuna estirada, evitó que el balón se
colara.

El Portmany pudo adelantarse en
el marcador en una falta que lanzó
Manolín a la misma escuadra, pero
el portero Parera, en vena de acier-
tos, desvió en última instancia.

En la segunda parte el panorama
cambió totalmente. El Felanitx se
lanzó en busca de la victoria, con
fuerza y decisión, pero con más co-
razón que cabeza. El Portmany dejó
de exitir en ataque para multiplicar-
se en defensa. Sólo en jugadas ais-
ladas logró llevar algún peligro ante
el marco de Pepe. En dos disparos
terroríficos de Agustin —que ya avi-
saba— se cantó el gol, pero el balón
salió fuera por muy poco. Cuando
el Portmany ya acariciaba el positi-
vo, vino la mejor jugada de los lo-
cales. Un centro de M. Riera llegó
al punto de penalty y Giró fusiló
por alto a la red, ante una nube de
jugadores. Creemos que al Portma-
ny le perdió su conservadurismo en
Ia segunda mitad.

MAIKEL.

2.* REGIONAL
PUIGPUNYENT, 2 - S'HORTA, 1

SE PUDO CONSEGUIR
LA IGUALADA

Ante un equipo irregular, como el
mismísimo S'Horta, no se pudo con-
seguir nada positivo, pese a que el
partido tuvo diferentes alternativas,
pudiendo ambos equipos haber mar-
cado algunos goles más. Tuvo más

fortuna el equipo local quien sería
el que se llevaría el gato al agua.
El S'Horta mostró cierta recupera-
ción con respecto a anteriores par-
tidos, pero no pudo conseguir nada
positivo. El resultado, como demues-
tra el marcador final, fue muy apre-
tado.

El próximo domingo en «Sa Lleo-
na» se juega un encuentro, en cier-
to modo, interesante: S'HORTA -
CAMPANET. Esperemos que el equi-
po anfitrión consiga los dos puntos
en juego ya que el rival es asequi-
ble.

R.
UN PARTIT DE PRIMERA
CAS CONCOS, 2 -

ROTLET-MOLINAR, 1
CAS CONCOS. — Huguet, Cerda,

Zamorano (C. Barceló), Adrover,
Uguet, Bordoy (J. Julia), Mayoral,
Fiol, Rosselló, Obrador i Llull.

ARBITRE. — Sr. Adrover Pascual.
Regular. No va aplicar la llei de l'a-
vantatge i deixa d'assenyalar dos pe-
nals —un per a cada equip— durant
la - primera part. Protestat a la fi del
partit pels jugadors visitants, que
reclamaven una altra pena maxima
dins l'àrea concarrina, ja fora temps
i que no va existir. Allarga el par-
tit 6 minuts.

GOLS. — Min. 33: Falta directa
que Guarnizo coHoca a l'escaire
(0-1). Min. 57: Penal sobre Mayoral
que Llull transforma en l'empat.
(1-1). Min. 60: Centra C. Barceló so-
bre el punt de penal, fallen dos de-
fensors i Mayoral, inure de marcat-
ge, fa el gol de de la victòria (2-1).

COMENTARI. Entrada de gala
en el municipal concvrí per veure
un partit de molta expectació que
no va decebre ni mica els especta-
dors, ja que la qualitat del joc i les
ganes mostrades per ambdós con-
junts condimentaren el millor partit
que hem vist aquesta temporada; un
partit jugat de poder a poder entre
un líder, ja pràcticament de primera
regional, i un Cas Concos, molt ben
situat a la taula classificatória, que
fa mèrits de sobres per a esser-ho.
Tant la jornada anterior, a Binissa-
lem, com diumenge passat, aquí con-
tra el Rotlet, els concarrins demos-
traren que tenen potencial suficient
per tutejar els dos galls de la cate-
goria. Això, afegit a l'interès que te-
nen per fer un bon futbol i donar
alegries als seguidors, fan que els
socis tornin a vibrar amb l'equip i
no planguin cap ajut tant moral com
material.

Tomant però al que va ser el par-
tit, diguem que els visitants domi-
naren gairebé durant tota la prime-
ra part, amb un vent favorable que
facilitava molt els seus atacs. Així,
crearen tres ocasions de gol fins
que, al minut 33, marcaven el pri-
mer de la tarda. Per, a partir d'a-

RESULTATS
Sèniors masculins:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 63
GESA ALCUDIA, 	 67
J. CAPÚ/AUTOC. GRIMALT, 	 47
SANIMETAL ARTA, 	 48
Seniors femenines:
COSTA CALVIA, 	 63
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 47

COMENTARI
Qui ho hauria de dir que els se-

niors en el termini d'una setmana
fossin derrotats tres vegades, quasi
be tantes com en tota la resta de
temporada. No és gens normal que
es perdin tres partits consecutius
per un marge tan petit (2, 4 i 1
punts). Com a conseqüència d'això
se varen haver de despedir de la fi-
nal i ara tenen molt difícil el poder
assolir el tercer lloc després de la
derrota a casa. L'equip femení tam-

Ileshores, incomprensiblement, re-
nunciaren a l'atac i començaren a
destruir el joc concarrí, enviant pi-
lotes a fora i perdent temps sem-
pre que podien. Mancava molt de
partit i el Cas Concos no donava res
per perdut. El sermó de Vilar du-
rant el descans feu efecte i, a la
segona part, la truita es girà del tot
i els concarrins engegaren la «ma-
quina» de fer futbol i acorralaren
els visitants dins el seu camp fins
que, després de tres o quatre oca-
sioris clares, aconseguiren foradar la
porteria del Rotlet i posar el mar-
cador a favor seu. La resta del partit
fou de joc disputat, pet-6 no brut i
Ia pressió dels defensors dels Cas
Concos sobre els atacants del Mol-
nar, no concedí cap treva. Gracies a
l'esforç de totes les línies, els de
Vilar pogueren guanyar un partit
molt difícil, tant per la innegable ca-
tegoria del rival com per la circums-
tancia d'encaixar el primer gol.

Diumenge, visitarem el PORT DE
SOLLER. G.
JUVENILES

ESPAÑA, O - FELANITX,
FELANITX.— Sureda, Tedol, Ma-

teu, Sutler, Oliver, Roig, Beas, Ma-
tías, Borrás, Juan y Artigues.

Sustitución de Sureda (lesionado)
por M. Roig.

Un buen partido, se jugó el pasa-
do domingo por la mañana en Lluc-
major, pero cabe lamentar la des-
gracia sufrida por el portero del
equipo felanitxer, Sureda, que tuvo
que ser hospitalizado, pero según
nos informaron a última hora, la le-
sión no tenía ningún tipo de grave-
dad. Con este nuevo empate en cam-
po contrario hay algunas posibilida-
des de conservar la categoría, a fal-
ta de pocos partidos para finalizar
Ia liga 88/89. Esperemos que el pró-
ximo domingo en Felanitx, se sume
una nueva victoria, cosa que mejo-
raría la clasificación. El equipo de

dominó durante todo el en-
cuentro, pero la férrea defensa del
España no dejaba acercar a los ju-
t-m-1 0.-es a la portería contraria.

GORI VICENS

poc pogué superar l'eliminatória
contra el Costa de Calvià; els 9
punts d'anada foren curts.

Els MASCULINS jugaren dimarts
contra l'Alcúdia en un partit en el
que destacà l'excepcional presència
d'espectadors. El joc fou vibrant,
vistós en algunes fases i quasi sem-
pre s'enregistrà un petit domini fe-
lanitxer en el marcador. En els dar-
rers minuts, el gran encert dels al-
cudiencs, en contra d'unes impreci-
ses accions locals, decidiren el re-
sultat. Amengual (26 rebots, 21
punts) i A. Oliver (16 rebots, 18
punts) juntament amb Perelló foren
els minors. Per part de l'Alcúdia
destaquem el júnior Llompart (ha-
bitual a l'equip de 2.a divisió) autèn-
tic botxí del Joan Capó, amb 29
punts i prop d'una dotzena de taps.

L'ensopegada del diumenge es
menys lógica i menys esperada,si be
hem de dir que a la higa ja foren
els artanencs els únics capaços de
guanyar aquí i que tenen un equip
que lluita molt i es defensa força.
El resultat final pot semblar normal
si miram el marcador dels cinc pri-
mers minuts (0-12!), pet-6 sorprèn si
deim que en el descans el partit es-
tava controlat, 29-23.

Jugant més convençut i amb més
ganes, el Sanimetal Arta poc a poc
se va fer seu el partit. En el Joan
Capó, llevat de Guillem Amengual
(24 punts), nullitat ofensiva total, i
per si faltava res, l'arbitre quasi no
assenyála faltes i només s'anotaren
7 punts de tirs lliures, front als 31
del dia d'Alcúdia. Esperem que
aquesta «mala ratxa» se rompi i po-
guem guanyar a Arta, perquè tenen
equip de sobres per fer-ho.

Les FEMINES que acudiren a Cal-
vià amb tota la illusió, tomaren de
buit. Era un partit transcendent, de
guanyar o perdre per menys de 9
punts tenien el quart Hoc assegurat.
Ara de cap manera el poden lograr.
Jugar dins un pavelló es un altre
món per qui no hi esta acostumat
a més a més, les locals ja havien su-
perat la diferencia de l'eliminatòria
en el descans (39-29), les coses es-
taven malament com se confirmaren
a la segona part. Vivancos fou la ma-
xima anotadora amb 12 punts i Cati
López n'obtingué 11. Crida l'atenció
que ni Reverte ni Camarero anota-
ren cap punt.

AQUESTA JORNADA
Sera el darrer partit a Felanitx i

penúltim de la temporada dels ju-
venils, contra el Llucmajor.

Els seniors masculins jugaran a
Arta el partit de tornada de l'elimi-
natória pels llocs tercer i quart i, en
cas de quedar empatada, se jugara
un tercer partit a Felanitx el dime-
cres.

L'equip senior femení s'enfrontarà
al Bons Aires. A partir d'ara a les
seniors les queden dues eliminatò-
ries i nornés aspirar a un dels Hoes
que van del 5e al 8e.

LARRY CISTELLES



llats votaren en contra d'aquests ar-
guments. Dos mesos després i en
condicions idèntiques, votaren a fa-
vor. Aquesta és la qüestió. Una de
les dues vegades ho feren malament,
amb coneixement de causa i no ho
varen voler reconèixer quan era ho-
ra, estimant el Recurs presentat en
temps i forma.

Més endavant, En Germano vol
fer veure a la gent que la Política
es un joc sense responsabilitats i
no s'ha d'acudir als Tribunals per
arreglar les coses. La ignorancia ja
no pot ésser més cabdall. No sap
aquest senyor com s'ignora per part
del PP tots i cada un dels suggeri-
ments fets per l'oposició. Davant
aquest oblit sistemàtic, els regla-
ments vigents, preveuen la vida con-
tenciosa i penal per resoldre-les.
Aquestes no són qüestions personals
que s'han de resoldre amistosament,
tot i que es podrien resoldre d'a-
questa manera si s'estimaven els re-
cursos i es feien les coses amb un
minim de lògica. Però En Germano
no sap per on hi van a un Ajunta-

ment i aprofita per dir que nosal-
tres, i suposam que juntament amb
el PSOE, ens haurien de jutjar per
denúncies falses. No hem sentit a
dir mai que quan es perd un plet, el
que perd sigui un fals acusador i
l'han de jutjar per aquest fet. Ens
agradaria molt llegir aquest llibre
d'on ha tret això.

Per acabar, aquest senyor demana
«...sensatez que debe reinar en la di-
námica de la política local...». Se-

nyor escriptor anònim, la «sensa-
tés» l'haurien de tenir els vostres
del PP de Felanitx i sobretot vós,
que si tenieu un dit de seny no prac-
ticarien la difa macIó personal, es-
criuríeu tenint un minim de conei-
xement del que deis i del que passa,
informaríeu sobre coses certes, no
aprofitaríeu l'anonimat amb tanta
freqüência i, en primer lloc, practi-
carieu l'honestetat professional. Pe-
rò tot això és impossible, sabem
massa bé de què anau.

Consulta de GINECOLOGIA
Dr. Arturo Gil Bretones

Col. 1902

Revisiones ginecológicas - Control de embarazo
- Planificación familiar y Ecografia

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

DEENTRADA/eleamsDEREGALO.
UNMINIMODEfle ImsPORSUVIEIOCOCHE.

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 ESTAMOSESPERANDO EN:

Concesionario: FRANCISCO MANRESA, S. A.
FELANITX: C/. de Campos, Km. 0'5 - Tels. 561984 - 85 - CALON6E: Ctra. Felanitx, 5 • Tel. 657393
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Coloms a la Sala
EL CONTINGUT DE
L'ESCRIT DE «ELDIAPP»

Primerament, el grup COLOMS A
LA SALA, vol fer pública la seva in-
dignació per l'atemptat a les instal-
lacions de Voltor S.A. a Alfàbia.
Aquest fet i les vileses sofertes p'En
Pere Massuti que publicava aquest
setmanari la setmana passada, tenen
un denominador comú, l'intent d'es-
borrar la identitat del nostre poble,
que comença per l'anullació de la
llengua i que ve de yell, doncs va
començar l'any 1716 amb el Decret
de Nova Planta i encara dura. Creim
que aquests fets i la poca sensibili-
tat que mostren les institucions pú-
bliques, entre elles l'Ajuntament de
Felanitx, han de fer reconsiderar la
postura a molta de gent qye creu
que ballant un bolero cada: any i te-
nint un Reglament de Norrnalització
arraconat dins un calaix, ja estam
salvats.

Avui analitzarem l'escrit de fa
dues setmanes publicat a «EldiaPP»
i veureu els errors i ignorància que
pateix, errors i ignorància que com-
parteix el PP de Felanitx de la mà
del conegut anònim, que per dir-li
alguna cosa l'anomenarem Antonio
Germano.

Diu l'escrit que «COLOMS A LA
SALA (a això no ho ha traduït, cosa
estranya!) es la autodenominación
que se han dado dos concejales de
la oposición...». Però això què vol
dir! Aquest senyor franquista no té
ni idea de res de Felanitx ni de Co-
loms a la Sala, tot i que Orem in-
tentar donar-li a entendre a la Carta
al Director que censurà. Llevat d'ell,
tothom sap que Coloms a La Sala,
és un collectiu de gent que només
pretèn que a Felanitx l'Ajuntament
sigui el mateix per a tothom i defen-
si els interessos dels felanitxers
d'avui i futurs. Entre d'altres coses.

Després retreu altra vegada les
acusacions i falsedats que ja havia
intentat fer creure sense comprovar
ni contrastar amb ningú. Aqu&sta
qualitat es pròpia d'un ignorant i
d'un que no ha entès la professió i
dóna com a certa la informació de
qualsevol barroer pel sol fet de te-
nir un càrrec públic. Segueix l'escrit
acusant-nos repetides vegades de «vi-
rulentos» i que tenim «crispación
irritada». Aquest homenet no ha as-
sistit mai a cap sessió Plehària, ni
sap res del que passa per Felanitx i
potser que tampoc per on hi vénen,
perquè més violència dialèctica i joc
brut que el que aguantam els Co-
loms, que ho vagi a comptar a un
altre.

Com ja Orem dir, ignora que els
querellants són el PSOE i els Co-
loms. Com també ignora l'auto de
l'Audiència de Ciutat, que en cap
moment entrà en discusió dels mo-
tius de la querella i el sobreseïment
provisional el dictà per qüestions
formals. I també ignora olímpica-
ment com funciona un Ajuntament i
el motiu de la Querella i li explica-
rem.

L'Ajuntament de Felanitx, de quan
el presidia el Batle Mesquida, de-
fensa davant el Tribunal Suprem
que a Cas Corso hi ha d'haver cla-
vegueres. Quan es soHicitaren les lli-
cències, els tècnics municipals infor-
maren en aquest sentit i els quere-




