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La Cooselleria 	 Pesca amb eis pescadors
Dissabte dematí el Conseller de

-"igés-c-a- 7.—Mtírely T el Director Ge-
neral de Pesca Miguel Massutí Oli-
ver, acompanyats de Na Carme Ros-
selló, tingueren una reunió amb una
representació de les Confraries de
Pescadors de Porto Cristo i Porto-
colom, a la que hi foren convidats
els mitjans de comunicació.

Aquesta reunió fou als locals del
Club Nàutic de Portocolom i en ella
es tractaren dos blocs d'asumptes,
un proposat per la mateixa Conse-
lleria i l'altre per les confraries de
Pescadors.

Dins el primer la Conselleria ex-
posa el pla extratëgic en matèria de
pesca pel futur immediat, la deno-
minació «OC» (qualitat controlada)
pels productes de pesca, així com

A l'hora de redactar aquesta nota,
se celebra a l'església de Sant Al-
fons, la quinta vetlada d'aquest cicle
musical de primavera, el «Festival
líric».

Dimecres de la setmana passada,
en el temple teatí, la Coral Juvenil
de Felanitx i cinc estudiants felanit-
xers exercitaren la seva serenitat i
aptituds musicals davant el públic.
La Coral que dirigeix En Miguel
Perelló, interpreta un ramell de can-
cons de distinta naturalesa i N'Antò-
nia Rigo Mas, Na Maria Tomas Vi-
cens, Na Margalida Obrador i En
Francesc Manresa Sagrera, tots ells
al piano, interpretaren d'acord amb
el seu nivell d'aprenentatge. Tomàs
Picornell, acompanyat al piano per
Miquel Estelrich, ens oferí el «Con-
cert opus 74 n. 2» de Von Weber.
I na Margalida Obrador, unes «In-
vencions» de Bach a l'orgue.

Divendres a vespre fou una veilla-
da memorable dedicada al clarinet.
Pascual V. Martínez Llopis i el seu
fill Pascual Martínez Forteza, acorn-
panyats al piano per Ignasi Furió in-
terpretaren magistralment Sain-

les possibles ampliacions de les 11-
nies d'ajuda per a la millora de la
qualitat inicial de la pesca (prerre-
fredament) i els projectes de conve-
nis amb la SGPM per a noves cons-
truccions de barques de 6 a 9 m.

Per la seva banda, les Confraries,
especialment la de Portocoloin, ex-
posaren tot un seguit de problemes,
uns dimanants de la incidència ne-
gativa del port esportiu i de l'anco-
ratge de iots en el port, que han pro-
vocat la disminució de la producció
pesquera a tota la zona, i d'altres de
caire tècnic o administratiu: accés
a ajudes per a noves construccions,
inspeccions pesqueres de la CAIB,
titulació de motoristes navals, vara-
dors, etc.

Saëns, Mendelssohn, Debussy, Wi-
dor i Rossini.

Dincrienge a la parrtoquia, es po-
gué escoltar i seguir mitjançant pan-
talla de televisió el concert a l'orgue
d'Arnau Reines i Florit. Cabezón,
Cabanilles, Bach, Scarlatti, Cleram-
bault i els mallorquins Tortell, Cap-
onch i Thomas, ompliren una vetlla-
da complidíssima que ens permeté
fruir les excellêncies d'aquest mes-
tre organista.

El divendres dia 12 s'havia de ce-
lebrar el recital de violoncel i piano
a càrrec de Margaret Powell i Mi-
chael Dussek i per demà diumenge
està programat el darrer concert de
la setmana, que serà a cura del «Cor
Es Taller», Solistes i Orquestra.
Tant el repertori d'aquesta darrera
vetllada com el «curriculum» de
l'agrupació ens permeten d'augurar
una cloenda prou reeixida de la
XIII Setmana de Música.

Amb la intenció de que se corres-
gesca volem fer retret de la manca
de puntualitat a l'hora de comen-
çada. Es un detall que necessita sub-
sanar-se.

Els problemes del Port,
l'ampliació del Port Esportiu i
l'actitud de la Conselleria

Dissabte passat, a Portocolom, va
tenir lloc una reunió de la Conselle-
ria d'Agricultura i Pesca amb les
Confraries de Pescadors de Porto-
cristo i Portocolom. Es possible que
vostés, per un altre conducte, ja en
tenguin noticies i dels temes que
s'hi tractaren. Per tant no hi insis-
tirem.

Ens agradaria, però, recalcar que
alguns dels temes proposats per les
confraries tenien relació amb la  pro-
blemàtica creada pels iots fonde-
jats dins el Port, amb la contamina-
ció de les aigües i amb la disminu-
ció de peix a la zona.

El representant de la Confraria de
Portocolom va denunciar els incon-
venients de tot ordre que originen
els iots, alguns durant tot l'any, pe-
rò especialment a l'estiu, que han
contribuït eficaçment a la desertit-
zació dels fons marins del Port, a la
contaminació de les aigües i a la con-
següent reducció del peix.

L'actitud actual de la Confraria,
si hem de fer cas de les manifesta-
cions fetes el dissabte, esta en ra-
dical contradicció amb la que va de-
mostrar ella mateixa a l'hora de
tractar al seu temps de la construc-
ció del Port Esportiu. La major part
de les idees dels ecologistes i de
tothom qui s'oposava a la construc-
ció, ara han estat assumides per la
Confraria de Pescadors, que ha rec-
tificat i mudat de cap a peus.

A la mateixa reunió que comen-
tam, el Director General de Pesca
de la Comunitat Balear va explicar
detalladament quines són les causes
de la disminució del peix: 1.a La mo-
tonautica esportiva; 2.a La pesca il-
legal de molió; 3 • a Les aigües no de-
purades que van a parar a la mar
amb emissari submarí o sense; 4.a

L'eliminació de l'herba dels fons
marins; 5.a L'eliminació sistemàtica
de les zones on el peix se cria i s'ali- •

menta. Portocolom, va dir, era
abans un criadero de peix. Avui ja
no ho es.

Deim tot això per-qué s'ha fet
blic el projecte per a construir qua-
tre nous amarradors devora els ja.
existents, i per acabar d'afaitar el

ramell, la delirant idea de construir
al bell mig del port un edifici pel
Club Nàutic.

Es molt possible que la idea tiri.
enclavant. Al Port de Felanitx, com
és sabut, no hi ha ni ordre ni con-
cert, sobretot a l'estiu, i la Conselle-
ria d'Obres Públiques, coneguts els
antecedents, possiblement donara el
vist-i-plau perquè el Port se conver-
tesca definitivament en un femer.'
Tenim molts de motius de pensar
que l'atemptat, beneit empès per
un grup d'especuladors, tirarà enda-
vant. Quan va acabar la reunió, và-
rem demanar al Conseller d'Agricul-
tura i Pesca quina era la posició de
Ia Conselleria envers de l'ampliació
del Port Esportiu. El senyor Con-
seller ens va contestar que vendria
marcada per la de la Confraria de
Pescadors. En el Port d'Andratx, va
dir, la Confraria se va mostrar ra-
dicalment en contra de la construc-
ció del Port Esportiu. La Conselle-
ria hi va estar en contra. Si a Fela-
nitx la Confraria, com va succeir
l'altra vegada, hi esta a favor, la
Conselleria hi estarà a favor.

Davant aire), ¿gué hem de pensar?
¿on ens pot dur una Conselleria que
a un lloc defensa una cosa i a l'altra
defensa just la contraria sense aten-
dre a cap raó objectiva de les que
ella mateixa hauria d'esser la prime-
ra a esgrimir i sospesar?

Que els lectors treguin les conclu-
sions que sàpiguen.

Pirotècnic

la rodelia

La Setmana de Música

Concurs-exposició de
flors i plantes

Avui dissabte i demà diumenge, a la Casa Municipal de Cul-
tura, se celebrara el concurs-exposició de flors i plantes, per a
les modalitats de rams, brots, composició floral, cossiols i cactus.

Les aportacions se rebran avui dissabte, de 10 a 13 i 15 a 18.
La inauguració serà avui a les 20 h. i l'entrega de premis,

demà de 14 a 21 h.
Hores de visita: Avui de 20 a 22 i derna, de 10,30 a 13,30 i de

17 a 21 h.
ORGANITZA LA LLAR DE LA TERCERA EDAT DE L'INSER-

SO I PATROCINA L'AJUNTAMENT DE FELANITX.

Demà dia de la Fira de Maig

Festa del Libre
La Fundadió Mn. Cosme Bauçà
i l'Editorial Ramon [lull

muntaran una taula de 'libres en català
a la plaça de Sa Font.

VISITAU-LA 	 10 per cent de descompte
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PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral: 1.625 ptes.
Semestral a fora: 1.775 ptes.

SANTORAL
Diu. 14 St. Macia, ap.
Dill 15 St. Isidre
Dim. 16 St. Joan Nepomucè
Dim. 17 St. Pasqual
Dij. 18 St. Joan I, papa
Div. 19 St. Pere Celestí
Dis. 20 St. Bernadf de Sena

LLUNA

Lluna plena dia 20

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

Palma - Felanitx des de rests-
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 ¡ 17 h. Diu-
menges i festius, a les '7, 9,
12,30 117 h.
Port000lom - Felanitx: Dies

feiners, a les 7'30, 930, 1445 i 1730
h. Diumenges i festius, a les
7'30, 9'30, 13 i 18'15 h.

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

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

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

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

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

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

Gayb,-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Cat. Ticoulat
Francesc
Gayà-Melis

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

580448-581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Guàrdia Civil 	 580090
Bombers	 581717
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jr 1 ICin

va morir a Felanitx, dia 30 d'abril de 1989, a l'edat de 83 anvs, havent rebut
els Sants Sagraments i la Benedic*.Apostelica

A.	 C. 	 S.

Les seves filles Magdalena (Religiosa Teatina) i Miquela; fill politic Sebastià Vadell, néta
Antonia i els altres familiars vos demanen que volgueu encomanar la seva Anima a Déu.

Casa mortuòria: C. Santueri, 23 (Can Sebastià de Sa Punta)

Catalina OdPOVeP 	 ohens
(De Can Polla de Son Artiques)

va morir a Felanitx, el dia 29 d'abril de 1989, a l'edat de 60 anys, havent rebut
els Sants Sagraments i la Benedicció Apostôtica

AI cal sia
La seva mare Miquela Prohens Monserrat; el seu  espòs Rafel Mayol Mesquida; filla

Barbara; fill politic Andreu Nicolau; néts Miquela i Joan; germanes Antonia i Miquela; germans
politics Jaume, Llorenç, Miguel i Catalina; fillol Rafel; nebots Cosme, Miquela, Sebastià, Rafel,
Mateu, Catalina i Catalina; concos, eosins i els altres parents, vos demanen que encomaneu la
seva anima a Deu.

Casa mortuòria: C. Sant Nicolau, 19 Can Rafel Crestai

FELANITX

Ajuntament
de Felanitx
COMISSIÓ DE GOVERN
DE DIA 24-4-89

S'estima el recurs de reposició in-
terposat per Bartomeu Obrador, re-
presentant de Zwitterio, S. A. en-
1 row acord denegatori de demolició
d'edifici en el C/. del Call.

Es deixa a sobre la taula recurs
de reposició interposat per Barto-
meu Obrador front acord denega-
tori de llicència d'obra de D. Raffael
Heinz-Werner, pendent d'informes
tècnics.

Acord de nomenament de l'Arqui-
tecte Municipal J. -L. Mosteirc per a
formar part del jurat d'expropiació
d'immoble a R. Creuer Balears a
conseqüència d'expedient instruit
per Jaume Capó Monserrat.

Se rebé definitivament la instal-1a-
ció de l'equip de megafonia de la
Casa de Cultura.

Concessió de llicències per a cons-
trucció de vivenda rústica a: Miguel
Elena Rosselló (parceHa 1-43075, po-
lígon 30), taxa 186.096 ptes. Joan
Obrador Garcia i Agustí Vila Bur-
guera.

Llicències de construcció: A Fran-
cisca Manresa Orff per addicionar
vivenda a 2.a planta C/. Tauler, 36.
A EDAM, S. A. per un dipòsit d'ai-
gua a la finca «Es Coset». A Monte
d'Or, S. A. per reformes en el for-
jat d'una vivenda aïllada en parcel-
la 592, polígon -33.

Llicències d'obres menors: Marga-
lida Adrover Maimó, Andreu Pere-
116 Torrens, Bartomeu Manresa Ros-
selló, Joan J. Obrador Roig, Marga-
lida Maimó Juan, Joan Adrover Ni-
colau, Catalina Barceló Manresa,
Jaume Manresa Adrover j Joan Pou
Nicolau.

Expressió de la protesta més enèr-
gica per l'atemptat sofert per les
instaHacions de TV3 a Balears.

ANUNCIO
Hasta el dia 19 de los corrientes,

sera tiempo hábil para la presenta-.
ción de Plicas optando al concurso
para la contrata de prestación del
servicio de cuidado, limpieza y vigi-
lancia del Parque Municipal de «La
Torre».

El expediente se halla de mani-
fiesto en las oficinas de Secretaria
de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para co-
nocimiento de los posibles interesa-
(1

Felanitx, a 10 de mayo de 1989.
El Alcalde

Cosme Oliver Monserrat

SE NECESITAN CHICAS para tra-
bajo en Souvenirs Piscis, en Calas
de Mallorca.
Informes, Tel. 573128

VENDO APARTAMENTO en Porto-
Colom. 3 dormitorios, 2 barios.
En parte Aduana.
Informes, Tel. 675152.

EL CENTRE CULTURAL

Amic Tomeu:
Voldria contestar al senyor «Tiru-

reHo Bemol» ja que d'alguna mane-
ra m'he sentit al-ludit a la seva car-
ta apareguda en aquest setmanari el
passat 29 d'abril de 1989.

Primer, La Setmana de Música
l'organitza el Patronat Local de Mú-
sica i són els directius d'aquesta en-
titat els qui decideixen. on s'han de
fer els concerts.

Segon, El Centre Cultural, com a
coordinador de les activitats cultu-
rals que es fan a Felanitx, l'any que
ve pot suggerir al representant del
Patronat de Música que integra el
Consell del Centre ‘Ciiltural, la con-
veniência de donar alguns concerts
al Saló d'actes de la Casa de Cultu-
ra o 136 al cinema Felanitx.

Tercer vull aprofitar per recordar
que les instaHacions de la Casa de
Cultura estan a disposició de totes
les entitats culturals de Felanitx.

Quart, respecte a les remors que
corren, sobre la deficient acústica
del saló d'actes de la casa de Cultu-
ra i del cinema Felanitx, cosa que
impediria que s'hi donassin con-
certs, vull comunicar que estic fent

.(Passa aja paging 3)

paula Vidal Obradop
(Vda...-de JUAN CAKANA)



entre el carrer
lia trona

Objectors de consciencia
Fa camí, en les mentalitats i en les actituds d'alguns, de molts, la con-

vicció del necessari treball permanent per a la pau. També la doctrina de
l'església i les lleis de l'Estat van incidint en la qüestió. Ara bé, quan es
tracta de posar-se a favor de la pau, en tots els terrenys i sense «excuses»,
mitjançant tots els procediments i accions, comencen els «distinguos»,
els «pero>, els sí i els no a la vegada.

L'església i l'Estat contemplen l'objecció de consciencia contra el ser-
vei militar. L'Església aprova i encoratja l'objector de consciencia. Encara
que molta de gent no ho sap, o no ho creu. No n'ha sentit predicar. Al
contrari, s'han enaltit !es virtuts de la milícia. Hi ha molt quefer: desblo-
quejar mentalitats i encoratjar  consciències. «Objectar» es una cosa bona,
moral, digníssima.

Les heis civils també contemplen l'objecció. Però després, amb eis
reglaments, ja no es mostren tan clares i obertes les intencions. Sí a l'ob-
jecció, però amb dificultats i discriminacions. I això no es bo per facili-
tar el cumpliment de les ileis mateixes. Aqui la societat ha de progressar
més encara. S'han de millorar lleis i reglaments.

Hi ha una altra objecciú ben important i significativa: L'objecció de
consciencia al pagament al ministeri de Defensa (de «lo militar» o de la
«guerra») de la part qui li correspon de la declaració a Hisenda, de l'apor-
tació al Fisc. Els meus doblers, que pag a l'Estat, no v till que vagin a parar
a usos militars. Perquè sense duros s'acabarà la preparació per a la
guerra. Preparem la pau, no la guerra! Sense mamelles no pot anar molt
enfora ni un exercit, ni un bombarder, ni un submarí.

A aquesta «objecció fiscal» l'església «oficial» li fa retrets. I l'Admi-
nistració estatal no en parlem! No vol sentir-ne parlar. Però es fa. I aixb
es l'important. Fent-se s'obri un camí més a la pau. Un camí llarg; un
camí radical.

Per causa d'aquesta finalitat digníssima, els objectors de consciencia
al servei militar i els objectors de consciencia a les despeses militars no
són simples objectors. Paraula que deixa com un regust de sospites i dub-
tes. Qui escull l'esperit, l'estrategia i la táctica d'una defensa no armada,
ben activa, pet-6 no violenta, de l'home i ciels pobles no. és un objector
simplement, cal anomenar-lo protagonista, capdavanter, pioner. Suscita
admiració moral i moreix reconeixement i gratitud.

Bartomeu Bennassar

FELANITX
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Caries al director
(Ve de la pagina 2)

gestions perquè tècnics en la mate-
ria ens ho confirmin i ens assesso-
rin sobre la possibilitat de corregir
els defectes d'aquests locals, i així
es farà si es possible. Per tant esper
que l'any que ve hi podrem escoltar
alguns concerts de la «Setmana de
Música».

GRACIES.
Antoni Vicens Massot

Director del Centre Cultural

MIQUEL RIERA PUNTUALITZA
Sr. Director:
Respecte del comunicat del Con-

sell Rector del Celler Cooperatiu
que publicàreu la setmana passada,
m'agradaria fer unes observacions.

1.a Totes les dades i opinions apa-
regudes al «Diario de Mallorca» en
els dos articles que hi vaig publicar
referents a la junta general de socis
del Celler Cooperatiu em varen es-
ser facilitades per entitats i perso-
nes implicades en els problemes de
l'agricultura i algunes també vincu-
lades al celler mateix. Per tant no
contenien cap aportació personal
meva, ja que no em consider en
absolut «periodista especialitzat en
temes de política agrária i comuni-
tária» ni m'hi he considerat mai.
Em vaig limitar a informar basant-
me en dades fretes de fonts que em
mereixen absoluta confiança.

2. a M'hauria agradat poder con-
trastar aquelles dades amb altres fa-
cilitades pel mateix Conseil Rector
del Celler Cooperatiu, pen!) em va es-
ser totalment impossible perquè a
la junta general convocada per a
diumenge dia 30 d'abril se va negar
l'entrada als representants de la
premsa. Per altra part, a la roda de
premsa celebrada després, la corres-
ponsalia del «Diario de Mallorca» no
hi va esser convidada.

3 •a No crec que tenga res a veure
amb el tema que se discuteix, si hi
ha qualcú que presideix o deixa de
presidir actes culturals o forma part
de - comis,nso institucions. No
comprenc com tot un Conseil Rec-
tor del Celler Cooperatiu retreu
qiiestions com aquestes, que no vé-
nen a tomb, i demostren ganes de
personalitzar un assumn te, tot per-
què no els ha agradat una informa-
ció a la qual tampoc no se prestaren
gens a collaborar.

Miguel Riera Nadal
EL CELLER I
ELS CORRESPONSALS

Senyor Director:
Volem fer-vos arribar l'impressió

d'un grup de persones a propòsit de
l'escrit del Consell Rector del Celler
Cooperatiu, titulat «Per una crítica
constructiva», que vareu publicar
dissabte passat.

Per començar direm que crida
l'atenció del lector que cap dels dia-
ris de Ciutat hagi encertat el tracta-
ment que, segons el Celler, calia do-
nar al tema del Sindicat. L'escrit,
farcit de judicis apriorístics, s'ador-
na amb allusions personals i trans-
pua resentiment envers del que el
Consell Rector anomena l'«intelli-
gentsia» felanitxera. El discurs dels
corresponsals, diuen, es buit, es sen-
sacionalista, fan populisme de cafe
els honorables membres del Con-

sell també la duen dels cafes) i te-

nen mal gust. I, és clar, els recoma-
nen la lectura i les publicacions de
la Conselleria i el Ministeri corres-
ponents.

Es queixen de qué un diari de Ciu-
tat no hagi publicat una carta seva.
(Sembla que només han escrit al
«Diario de Mallorca»). I en bona 1.5-
gica cal preguntar-se: ¿Per quina
raó el diari ha de publicar les seves
cartes, si ells no deixen entrar els
corresponsals a les assemblees?

Tot aquest renou, senyor Director,
no té més finalitat que embullar el
personal. Ara resulta que els culpa-
bles de tot el que passa al Celler
són els periodistes que no se limi-
ten a reproduir fidelment les parau-
les dels dirigents màxims de l'enti-
tat. I a nosaltres, senyor Director,
les veleitats periodístiques que ells
denuncien no ens preocupen gaire;
el que preocupa seriosament a
molts de felanitxers, que tenim un
gran respecte pel Celler, són les ve-
leitats d'uns senyors que poden te-
nir conseqüències funestes per l'en-
titat.

Els membres del Consell Rector
acaben dient que els senyors corres-
ponsals no solucionaran els proble-
mes de la Cooperativa. Senyors: els
corresponsals no han de solucionar
res. Els qui haurien de solucionar
els problemes són vostès. I mirau
per on, de cada dia sembla més clar
que vostès no solucionaran res.

Quatre firmes

NOTIFICACIONES DE PAGO
Señor Director: Diversa gente que

conozco, ha recibido notificación pa-
ra que vaya a pagar a Manacor. El
escrito no llega certificado, el con-
cepto no es claro, el año no lo pone
y viene sin fecha ni firma. El papel
es fotocopia con membrete de la
Comunitat Autònoma.

El motivo de la presente es el de
decir a la gente que haya recibido
tales notificaciones, que no pague,
hay alguien que quiere cobrar reci-
bos de una manera que no es la co-
rrecta.

Gracias por su gentileza, creo que
este escrito puede evitar pagos in-
debidos.
Un contribuyente, pero no tanto

BUSCO UN PERRO blanco' negro,
con pelo fino, que fue perdido dia
28 abril en puerto de Cala d'Ot.
Tiene orejas largas, edad 5 meses,
es macho y se llama Enrico. La
persona que lo encuentre será
gratificada. Gracias.
Informes, Tel. 643116 (Sr. Her-
mann Wenzing) y Tel. 580030.

ES VEN MOTOR fora borda Tohat-
su 30 HP en bones condicions.
Informació en aquesta Adminis-
tració.

SE NECESSITA JOVE amb carnet
de 2.a per repart de begudes i co-
mestibles.
Informes, Tels. 833041 y 573285
(Cala Murada).

SE NECESITA CHICA para el ho-
gar y cuidar niños, interna, en
Porto Cristo.
Informes, Tel. 821606.

SE ALQUILA LOCAL para despa-
cho.
Informes en esta Admón.

SE DAN CLASES DE INGLES Y
ALEMAN y se hacen traduccio-
nes.
Informes, Tel. 580004 (de 10 a 12).

SE ALQUILA CAFE RICK'S en cen-
tro cívico Cas Corso de Porto-
Colom.
Informes, Tel. 580476.   

NO JUEGUE CON SU ESTABILIDAD...

RENAULT
FELANITX - CALONGE 

LE OFRECE  

un 20° o 

de descuento
EN EL CAMBIO DE SUS VIEJOS

AMORTIGUADORES
OFERTA VALIDA DESDE EL 8 DE MARZO AL 8 DE JUNIO

FELANITX: C/. Campos, Km. 0'5 — Tels. 581984-85

CALONGE: Ctra. Felanitx, 5 — Tel. 657393    
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2n. Concert Joventut Felanitxera
Organitzat pel Patronat Local de

Música, tendra lloc el proper diven-
dres día 19 de maig a les 21'30 ho-
res, a l'església de Sant Alfons, el
segon concert en el que interven-
dran joves estudiants de música de
Felanitx.

Hi haurà intervencions dels grups
de Clarinets, Saxofons, Metalls i per-
cusió de l'escola de Música «Pare
Ault» així com diverses interpreta-
cions al violí i piano.

Hi sou tots convidats.

La Festa del Llibre
Vint anys es compleixen enguany

de presencia del llibre a la fira de
maig. De la ma de la Fundació Cos-
me Baugh i amb l'antecedent, un
any abans, d'una taula del llibre or-
ganitzada per l'Escola de Mallorquí,
el llibre en català no ha faltat mai a
la fira des del 1969 ença.

Les primeres taules es muntaren
al carrer Miguel Bordoy el diumen-
ge després de dia 23 d'abril, però
mês tard s'incorporaren al besó de
la fira, a la mateixa plaça de Sa
Font i varen merèixer l'atenció de
l'Ajuntament que tengué cura de
reservar pets llibreters uns espais al
costat de la Casa de Cultura.

Enguany segueix la tradició i els
lectors tenen la cita obligada amb
els darrers títols apareguts, o be
amb aquells que no passen mai.

Les Festes de S'llorta
Aquest cap de setmana S'Horta

celebra les seves festes patronals. A
l'hora de cloure la present edició
no ens havien facilitat el programa,
per la qual cosa llamentam de no
poder-lo oferir als nostres lectors.

El Pare Saletes en el record de
Ia Capella Teatina

Pel proper dissabte dia 20 de
maig, la Capella Teatina vol dedicar
un senzill acte en memòria del que
fou el seu director per espai d'al-
guns anys el P. Guillem Saletes. Pre-
cisament dia 22 se compleixen 31
anys de la memorable actuació d'a-
quest cor al Palau de la Música de
Barcelona, aleshores dirigit pel P.
Saletes.

Aquest acte tindrà lloc a Búgcr,
poble nadiu del P. Guillem Saletes.
A les 8 del capvespre, al cementen,
on reposen les seves despulles, la
Capella cantarà el «Liberame Domi-
ne» i l'Himne a Felanitx, originals
del P. Miguel dels S. Capó. I a les 9
participara a la Missa de la parrò-
quia de St. Pere d'aquesta població.

La Capella convida als antics can-
taires i als amics que foren del P.
Guillem Saletes.

Pluviometria
La pluja registrada durant el pas-

sat mes d'abril es la següent:
Dia 2, 0'5 litres
Dia 3, 1'3
Dia 4, 7'5
Dia 5, 	 1'5

Dia 10, 4'5
Dia 12, 0'9
Dia 13, 0'5
Dia 19, 0'2
Dia 20, 0'2
Dia 24, 3'5
Dia 25, 0'4
Dia 26, 10'8
Dia 29, 0'5
Total plogut durant el mes, 32'3

litres per metre quadrat.

El número premiat amb el quadre
de N. Forteza

El número guanyador del quadre
donat per Nicolau Forteza a benefi-
ci de les obres de restauració de Sa
Rectoria, es el 1.866.

La persona afortunada pot passar
per la Casa Rectoral a retirar el pre-
mi.

Trobada d'Escoles de Ball de
Mallorca a Felanitx

Per finals d'aquest més s'ha pre-
vist que la nostra ciutat sia la seu
de la «IV Trobada d'Escoles de Ball
de Mallorca», un aplec que convoca
la Direcció General de la Joventut
i la Conselleria Adjunta a la Presi-
dència del Govern Balear.

Tan aviat com tenguem coneixe-
ment del programa d'aquesta troba-
da el donarem a coneixer.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
GIMNÁSTICA. — Dimarts dia 16,

final del curset de gimnàstica amb
l'assistència de la Delegada d'Assis-
tència Social del CIM Joana Vidal i
del Delegat d'Esports Andreu Riera.

TALLER DE CUINA. — Dijous
dia 18, a les 18 h., a càrrec de Mar-
galida Mulet.

AUDICIÓ MUSICAL COMENTA-
DA. — Divendres dia 19, a les 18 h.,
a càrrec de Pere Estelrich i Gabriel
Massot i sobre el tema «Rere les
passes de Bach».

EXCURSIO.—A partir d'avui dis-
sabte es poden apuntar per a l'ex-
cursió de dia 23 a Andratx, Es Port,
Estellencs, Banyalbufar i La Gran-
ja d'Esporles. Preu subvencionat.
1.400 ptes., dinar al restaurant «Es
Grau».

El catàleg de la Federacld
d'Agrupacions Folklòriques

Acaba de sortir l'edició correspo-
nent a l'any 1989 del catàleg de la
«Federación Española de Agrupacio-
nes de Folklore. (F.E.A.F.)», entitat
que agrupa vuitanta-quatre conjunts
folklòrics d'arreu de l'Estat Espa-
nyol, entre els quals hi figura s'Es-
tol d'Es Gerricó.

Ës una publicació molt acurada,
on s'hi ressenyen les característi-
ques i historial de cada grup, així
com la corresponent fotografía i una
referencia al repertori i àdhuc al
vestuari.

Veim que com a vocal de la junta
directiva d'aquesta federació hi fi-
gura En Miguel Julia, de S'Estol.

Agraim de debó la tramesa d'a-
quest catàleg tan interessant.

Sorteig «Paga extra a Pansionif.-
tes» 	 «Sa Nostra»

Ha estat premiada amb Ia «Paga
extra a Pensionistes» de la Caixa de
Balears «Sa Nostra», Na Joana Ga-
rrido Alvaro, del carrer de Son Mo-
rei, 17, amb 25.000 ptes.

Secci6 Religiosa
RELIGIOSES TRINITÀRIES

FESTA DE LA
SANTÍSSIMA TRINITAT

El diumenge dia 21, es Ia festa de
la Santíssima Trinitat. Les Religio-
ses Trínitaries Terciàries, celebra-
ran aquesta festa amb una Eucaris-
tia, a les l0'3a dei mati a la Parrò-
quia.

Oratori del Calvari
FESTA DEL SANT CRIST I

BENEDICCIÓ DELS FRUITS

El diumenge dia 21, se celebrara
en el Calvari la festa del Sant Crist i
tradicional benedicció dels fruits.

A les 6 del capvespre hi haura Eu-
caristia solemne, que presidirà el
rector Mn. Miguel Serra, qui dirà
l'homilia. Tot seguit se farà la be-
nedicció dels fruits i els camps.

Es conviden tots els fidels.

vida social
NAIXEMENT

A Cala d'Or, els esposos Rafel Ni-
colau Nano i Sandra Lluil Llobera,
han vista alegrada la seva llar amb
el neixement del seu primer fill, un
nin que en el babtisme rebrà el nom
de Miguel.

Felicitam als novells pares.

PRIMERA COMUNIÓ
Diumenge passat, va rebre per

primera vegada l'Eucaristia, a la
parròquia de Sant Miguel, la nina
Carmen López Pap7.

La felicitam, així com als seus
pares.

NECROLÓGICA
El passat dia 29 d'abril, descansa

en la pau de Déu a Felanitx ,a l'edat
de 60 anys i després de veure's con-
fortada amb els sagraments, D.a Ca-
talina Adrover Prohens, de Can Po-
lla de Son Artigues. D.e.p.

Reiteram el nostre condol a la se-
va família i d'una manera especial

seu espòs D. Rafel Mayol, mare
D.a Miquela Prohens, filla Barbara i
fill politic Andreu Nicolau.
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Francisco Manresa S.A.
CONCESIONARIO RENAULT

FELANITX-CALONGE
Tels. 581984-85 y 657393        

CAJA DE PENSIONES       

Multimar Caixa
SEGUROS

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

SE NECESITA CHICA para cuidar
2 niños y casa. Mayor de 25 arios.
Informes, Tel. 582107 (a partir de
9 noche).

VENDO CASA en C. Horts, 5.
Infamies, Tel. 580251

BUSCO GARAJE o local pequeño
en alquiler en Porto-Colom o al-
rededores, para todo el ario.
Informes, Tel. 575388.

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

Deportivo Felanitx
ASAMBLEA GENERAL

Se convoca a los socios y simpatizantes de este Club a la
asamblea general extraordinaria que tendrá lugar el próximo jue-
ves día 18 de mayo, a las 22 horas, en la Casa Municipal de Cul-
tura y que se regirá por el siguiente orden del día:

— Estado de cuentas.
— Gestión para la próxima temporada.
— Ruegos y preguntas.

El Presidente y Junta Directiva ruegan la asistencia de todos
los socios e interesados.



GAMETE PEDIATRICO
C. Call, 17	 Tel. 581197

Les comunica que a partir del dia 5 de junio, los (Has de visita
variarán de la siguiente forma:

— DR. DE ASIS (lunes y jueves)
— DR. MADRO&ERO (miércoles y viernes)
— DR. SUGAR (martes)
Rogamos disculpen las molestias.

G?acias.

J. TICOULAT MESTRE
PSIQUIATRIA

MEDICINA PSICOSOMATICA

Miércoles de 4 a 8 - Tel. 581518

Consulta en Miguel Bordoy, 22 - 1.°	 FELANITX

GABINET D'ACUPUNTURA
JAUME VICENS MONSERRAT

ACUPUNTURA TRADICIONAL, LASSER-PUNTURA,
ESTETICA CORPORAL: Obesitat, Celulitis, Flacsidesa,
Recuperació post part.

C/. Pere d'A. Penya, 3-A — Tels. 580423 - 581957

Le asesoraremos del neumático
idóneo para su vehículo.

más

Tel. 580459

FELANITX 	 5

Mau torgull per a Felanitx
	

Notícies de «la Graduada»
Quan un no es un xauvinista per-

dut, quan el patriotisme d'un no es
una exageració, quan un no està ce-
gat als defectes de la seva criatura i
no es deixa dur de la min:7a lluen-
tor dels fets encertats es quan pot
sospesar la vàlua dels seus iguals. Es
Flavors quan un, si s'ho proposa fer-
marnent, pot dar un judici de valor
ajustat al que ha fet quelcom. Es
justament amb aquest esperit i amb
aquest propòsit que jo vull rompre
una llança a favor del meu poble,
d'aquest poble que ha anat tan «a
menos», que ha perdut tant, si més
no, perqu recabem el coratge i l'es-
tima

Suposo que la majoria dels fela-
nitxerts tindran noticia puntual de
quant vaig a esbrinar perquè el suc-
ceït es de «dominio público», es un
d'aquests fets que saben fins i tot
els negres d'Abisinia. I, a més, es va
produir enrevoltat de renous i es-
valots força suficients com per esser
comentats a tots indrets, començant
pels cassinos i acabant per les ofici-
nes bancàries. La veritat es que ja
ho sap tanta gent que es podria dir

que, si escric això i el setmanari ho
publica, només es en atenció a qua-
tre despistats que encara no se
n'han assabentat. No ho puc assegu-
rar, pert) em sembla que fins i tot
ho han donat per la televissió d'en
Banya.

Sigui com sigui i tot sigui pels des-
pistats començaré la ressenya de l'a-
sumpte i ho contaré breument tal
com arribà al meu enteniment. Fou
divendres passat quan jo anava a es-
cola i ja m'havia aturat al forn a
comprar el pa. Anava a travessar la
Plaça de la Font quan vaig veure
que, al racó de la Casa de Cultura hi
havia gran - esvalot.-Més de dues-cen-
tes cinquanta persones eren alla fent
comentaris i manades. Vaig aparcar,
perquè tanmateix no podia circular
ja que hi havia un gran embós. No
va fer falta baixar del cotxe per as-
sabentar-me que hi havia, un home
estes a l'acera. Era un • Felanitxer.
Crec que digueren que té ca seva al
carrer dels Proïssos. Quan vaig pre-
guntar que li passava, em digueren
que era un home que entenia el Go-
vern. P. Artigues

Els dies 2 i 4 de maig, el Cicle
Inicial del Coliegi Públic «Inspector
Joan Capó» de Felanitx va realitzar
la seva excursió de tercer trimestre.

A primera hora arribarem al Mu-
seu Etnològic de Muro on pogu,rem
visitar les diferents sales que con-
tenen nombroses eines antigues,
objectes casolans d'altre temps i es-
tris diversos avui ja desapareguts.

La visita al Planetari Viatger d'In-
ca va representar tot un bot en l'es-
pai i en el temps. Aquesta activitat
de «La Caixa a les Escoles» ens va
permetre assistir al meravellós es-
pectacle de les estrelles i la seva dis-
posició, les consteHacions—més im-

portants, etc. També varem esser in-
formats sobre els viatges espacials,
Ia gravetat, els moviments rotatoris,
etc.

El dia va tenir la culminació
adient amb un dinar tranquil i ale-
gre a l'ermita de Bonany amb unes
vistes incomparables i gaudint d'un
meraveilós sol de primavera.

Felanitx, 4 de maig de 1989.

SE VENDE CHALET en Porto-Co-
lom.
Informes, Tel. 575163 (a partir de
las 18 h.)

CHILET MOLENDRI
Servicio Oficial MICHELIN

Le recomienda que compruebe el estado de sus neumáticos

Le ofrece la cubierta MICHELIN MXV
gran adherencia y estabilidad, así como TODA LA GAMA MICHELIN

Además disponemos de todas las marcas, tanto nacionales como extranjeras

Equilibrado de Ruedas ELECTRONICO
Nueva máquina de lavado de tapicerías y moquetas

de coche.
Consúltenos sin compromiso.

Sábados ABIERTO



6	 FELANITX

Narracurtes

L'ULTIM RESISTENT
Per P. Xamena

«Em tenen totalment rodejat, es-
perant que tengui un moment de fe-
blesa per llançar-se'm a sobre. Ja no
sé el temps que sere capaç de resis-
tir, sobretot quan observ que per
moments començ a defallir. Es molt
dur mantindre's ferm, especialment
quan et trobes sol, sense cap ajut, i
fins i tot la familia et diu que ho
deixis anar, que ja n'hi ha prou, que
seguir en l'actual situació es una
actitud idealista pròpia de roman-
tics.

Som Nairn resistent. Molta gent
ha caigut ja, fins i tot els meus mi-
llors amics, alguns dels quals no ofe-
riren, per cert, massa resistência i
fins i tot acceptaren de bon grat la
nova situació. Els més heroics m'as-
seguraren que resistirien fins alla
on fos necessari, però més prest o
més tard han acabat claudicant. En
aquest sentit cal dir que no he vist
cap altre espectacle més depriment,
que observar com una persona re-
nuncia en un parell de dies als prin-
cipis que han significat el far ideo-
lògic de la seva existência. El meu
amic Silvestre va ser un dels que
més radicalisme demostrà des d'un
primer moment; va ser ell qui m'as-

- segura que mai no cediria ni es so-
metria. Psé!, paraules, sols paraules
,que el vent s'emportà. En la maxima
i expressió de cinisme, a darrera hora,
Silvestre intentà que l'acompanyas
en la rendició, tot intentant convèn-
cer-me que deixas anar els meus
ideals, explicant-me els avantatges
que suposava adaptar-nos a les no-
ves estructures i fent-me unes estú-
pides reflexions sobre el fet que el

, nostre sotmetiment formal no supo-
1

sava renunciar al nostre pensament.
Un cínic era Silvestre, i endemés un
esquirol i un traidor. Ja s'ho farà!

Tanmateix som conscient que re-
sulta molt dificil resistir-se a tot
allò que ens estan oferint darrera la
barricada. Pert) i els principis?, i el
futur? No resulta fàcil, no, oblidar
les creences, però jo voldria... Eh!,
què ha estat això?, que ha estat
aquest renou? Són ells, un altre cop
són ells! Es una nova ofensiva!

Compri, compri, compri accions
de .Donalluna, les més barates del
mercat petroler, les més ben cotit-
zades,

No, no, anau-vos-en, deixau-me
tranquil! No vull saber res de les
accions, no volt participar en empre-
ses privades!

Compri, compri, compri accions
del Banc Dragonera-Conillera, les
accions d'un banc en expansió, mo-
dern i obert a Europa, ...

No, deixau-me tranquil! Jo sem-
pre he cregut en l'empresa pública i
en la socialització dels mitjans de
producció!

Compri, compri, compri accions
de Celtibéria, l'empresa més avança-
da en telecomunicacions, la primera
d'Europa que prest cotitzarà a les
borses de Sant Petersburg i Andor-
ra ...

Auxili!, socors!, ajudau-me!, teniu
pietat!

Compri, compri, compri,
RAMON TURMEDA

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

1905

Juliol, 22.-0E1 Felanigense» comença a publicar la traducció del «Qui
jote» al mallorqui, de D. Ildefonso Rullan.

Juliol, 30.—Mori als 24 anys Sor Maria del SSm. Sagrament Payeras,
religiosa trinitaria, natural de Binissalem.

Agost, 5.—Festa d'acció de gracies a l'església per la centenaria D.a Mi-
quela Carrió Obrador.

Agost, 20.—En el carrer de S'Abeurador morí el Rvd. Pere Juan Obra-
dor Prohens de 88 anys (a) es capella Burguera. 	 •

Agost, 28.—Festa de Sant Agusti. Predicà D. Jaume Obrador Nebot, dels
Rossells.

Agost, 30.—Eclipsi total de sol. Molta de gent puja a Sant Salvador per
comtemplar l'espectable.

Setembre, 8.—En el Convent de Sant Agustí començaren les festes del
6ê. centenari de la mort de Sant Nicolau de Tolenti. Hi hagué ofici solemne,
cantaren la missa de N'Eslava; predica el Canonge D. Josep Miralles. Els
carrers del Convent fins a s'Arraval estaven enramellats. El vespre la mú
sica dona un concert a la plaça de S'Arraval.

Setembre;9.—A l'ofici del convent predica D. Antoni Artigues, ecó-
nom d'Algaida. El vespre tingué lloc la inauguració d'una secció de l'Ado-
ració Nocturna, amb 25 adoradors. Beneí la bandera D. Federico Valen
zuela. Predica D. Mateu Tugores, Rector d'Esporles.

Setembre, 10.—A les 5 del mati en el Convent missa celebrada per
D. Josep Mralles, canonge, final de la Vigilia. Combregaren 1.105 persones
A les 9, ofici de Sant Nicolau, cantaren la missa d'En Gounod, predica el
P. Vicente Menendez, agusti; a les 5 del capvespre sorti una processó amb
el Santíssim, ana pels carrers de Sa Porteria, del Bisbe Puig, de sa Roca
d'En Boira, Convent, Juevert, Arraval i Proïssos. A S'Arraval donaren la
benedicció amb el Santíssim. Tots aquests carrers estaven adornats.

Església de St. Alfons
PP. Teatins

AVIS
Des del passat dia 7, la missa vespertina dels diumenges

és a les 9 del vespre. Per tant queda suprimida la de les 7 de la
tarda. L'horari restant no se canvia.

ARTROSIS, OBESIDAD, CELULITIS
CUIDE SU SALUD Y SU- BELLEZA

HOTEL - CLUB BELSANA
Porto Colom. Tels. 575750 - 575705

Tratamientos de:
• ARTROSIS
• CELULITIS
• OBESIDAD
• REUMATISMO
• COLESTEROL
• STRESS
• RECUPERACION POST-PARTO
• REHABILITACION
• RECUPERACION POST-INFARTO
• TRATAMIENTO DEL DOLOR
• TRANSTORNOS RESPIRATORIOS Y CIRCULATORIOS
• SERVICIOS DE ESTETICA Y DE PELUQUERIA

Tratamientos en régimen externo para Felanitx y comarca

Con las más avanzadas técnicas
en Medicina
• HIDROTERAPIA

— Piscina cubierta con agua de mar climatizada a 37° C
— Bafios de algas
— Duchas a presión

• ELECTROTERAPIA
— Lasser
— Radar
— Ultrasonidos
— Rayos U.V.A.

• KINESITERAPIA
— Gimnasio

• ACUPUNTURA
• SAUNA

— Masajes
• OZONO

Las más modernas instalaciones de Mallorca



fiestas en general
Para reservar llamar a los

Tels. 658033 y S37031

Comuniones y
Bodas, E	 eslanquet

FELANITX

Tombats a la molsa

Ge palm catalans (2)
Els països catalans estan assolint una mentalitat totalment provin-

ciana. Sí, Cs cert que prest Catalunya deixara d'estar formada per quatre
províncies per passar a ser-ne una sola (amb victòries com aquestes no
es estrany que ens trobem en la situació en què ens trobam), però entre
nosaltres, entre les mateixes illes Balears i Pitiüses, així com entre totes
les IIles i el País Valencia i Catalunya, cada dia estam més i més allu-
nyats, rues i més aïllats. Els partits nacionalistes de les nostres terres, no
han estat capaços de vertebrar-se en un moviment unitari, ni tan sols han
pogut fer una candidatura única i catalana de cara a les properes elec-
cions al parlament europeu; la idea que aquests partits puguin tenir dels
PPCC es ben evident. Al País Valencia esta gestant-se, a poc a poc, una
autentica escissió lingüística derivada, entre d'altres coses, de les teories
conciliadores i casolanes de terceres vies que promocionen un nacionalis-
me regional, desiligat del catalanisme, dins la unitat provincial de l'antic
regne, que ara per aquelles contrades s'anomena «comunidad». La recep-
ció de la TV3 al País Valencia i a les Illes penja d'un fil, almenys mentre
escric aquestes rattles, derivat, sobretot, del poc interès que han demos-
trat, des de sempre a Catalunya, per emetre a les terres de parla catalana
i fer de la Televisió de Catalunya una televisió de països catalans.

Potser estam ara en un dels moments més baixos en la consciência
de països catalans, i així i tot n'hi ha que tremolen o tenen una pujada
de sang cada vegada que s'anomena la paraula. Estam en la devailada.
Sols un canvi de consciencia collectiva pot canviar la situació i, la veritat,
es que, tal com estan les coses, això em sembla bastant difícil.

Probablement no es un fet concret el culpable de l'actual situació,
sinó la suma de moltes circumstancies i de molts esdeveniments. La man-
ca de vertebració que tenen les nostres terres, motivada per un concepte
provincia del fet nacional, n'és una de les causes. La idea de potenciar les
regions (País Valencia, Catalunya, Illes), per tal d'arribar a una cruïlla
espontània i natural de PPCC, es una equivocació. La consciencia nacio-
nal i nacionalista ha de ser unitaria... o no ha de ser. Les divisions terri-
torials provincianes sols donen Hoc a mentalitats provincianes, allunyades
de consciències i d'identitats collectives. Les nostres terres s'haurien
d'haver vertebrat al voltant d'un únic partit de PPCC, que organitzas i
mantingués la seva presència, partint de la totalitat i no de la parcialitat.
En aquests moments els partits nacionalistes dels països catalans són tan
externs entre ells, com puguin esser-ho amb partits de les mateixes ca-
racterístiques de Galicia o de Canaries; a banda d'això la seva presencia
es troba limitada —i no per casualitat— a l'espai  geogràfic que coincideix
amb la divisió provincial.

Tant de provincianisme de per tots els costats, lluny d'afavorir la
trobada, afavoreix el xovinisme i les suspicàcies i, també, l'aparició del
clialectisme institucionalitzat, un dels arguments que més poden afavorir
Ia secessió lingüística. No cal insistir en el fet que, a les nostres terres,
la mateixa Ilengua rep tres denominacions diferents, que serveixen per-
fectament d'excusa per editar llibres de llengua (vocabularis, gramati-
gues) que, sense mala intenció i probablement amb més bona voluntat
que altra cosa, afavoreixen les diferencies lingiiístiques: xiquet, noi i
idiot serien uns exemples bastant iHustratius del que intent dir. En el fons
això d'afavorir en un primer moment l'ensenyament de la llengua, usant
les formes dialectals, les formes més properes i d'ús corrent, era una
primera passa per no ferir susceptibilitats, per?) ara esta servint d'argu-
ment tant pets anticatalanistes de torn, com per als interprets no massa
ortodoxes de la unitat de la Llengua. L'espanyol, per exemple, no en té
cap de problema en aquest sentit: usa les mateixes gramàtiques a Burgos
i a Badajoz, i se'n preocupa ben poc de les formes dialectals pròpies d'An-
dalusia o Canaries. Sí, ja m'imagin que algú estarà pensant que quan par-
lem de la unitat de la Ilengua, aquesta unitat passa pet barceloní. No, no
.és això. El que es el català-estandart esta ja ben definit i no es precis
centrar-se en una sola forma dialectal de la Llenga —una més d'entre tan-
tes— com per considerar-la l'única i la millor de totes. La Ilengua es una
barreja de dialectes, però aquesta barreja no esta clonant-se en el nostre
cas.

La situació de les nostres terres no és, doncs, massa optimista. Qui
es cregui que la llengua i la cultura catalanes avancen per un camí de
roses, violes i romaní en un projecte que anomenen Palcos Catalans, esta
ben equivocat o té una visió distorsionada de la realitat. Queda molt per
fer... si es que val la pena seguir endavant. La perspectiva històrica que
ens permetin els propers anys tal vegada ens serviran per a la reflexió.

RAMON TURMEDA

Se venden pisos nuevos a estrenar
con cochería individual.

C. Gabriel Vaguer.
Inf.: Tels. 581911 y 580418

Precio a partir de 5.600.000 ptas.

Pensión Cesar
Porto-Colom

Comunicamos a nuestros clientes y público en general que
hoy sábado día 13 y debido a que se celebrará en nuestros salones
una fiesta particular, éstos no permanecerán abiertos al público.

Rogamos disculpen las molestias.

Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente las 24 horas

C. Sa Llana, 15- Tel. 580448 y 1'. Volta, 167 - Te1.581144 FELANITX

ciñe
 prindipa

Viernes 12, sábado 13, 9'30 noche
Esta película ha batido todos los éxitos del momento,
Varias nominaciones al Oscar.

Amistades peligrosas
Y

ARENA LETAL
Domingo 14 desde las 3 	 3 PEI. ICULAS

Quién es esa chica (M adonna)
Arena letal

Amistades peligrosas
Viernes 19, sábado 20, 930 noche y domingo 21 desde las 3.
Si quieres pasar MIEDO de verdad lo tienes asegurado viendo

El terror no tiene forma y Salsa
Música, ritmo, sabrosón, caliente; eso es tu película.



FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,

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

• Donde dije digo, digo Diego.
No se donde tendría los pensamien-
tos cuando hablé el otro día de SAN-
TO DOMINGO con referencia a
nuestro paisano MIQUEL JULIA,
que descansa estos días en , PORTO-
COLOM. Nada que rectificar sobre
lo dicho, excepto en el apellido, Vi-
cens no, Julia sí. Perdonen.

• El pasado día 5 en el restau-
rante «SON COLOM» hubo una sim-
pática fiesta BALL AMABLE, ya sa-
ben fox, tangos, Vals, Rock ... La
orquestina de RAFEL SIMONET
«ELS NOSTRES» estuvo allí para
animar el cotarro, según informes,
la cosa resultó simpática.

• El día 12 el grupo felanitxer
«MURDER IN THE BARN» tenía
una cita en VILAFRANCA en el
«BAR PARIS». Un grupo de música
moderna que participa en el concur-
so «POP-ROCK» de PALMA, tras
darse a conocer en nuestra,< zona
«migjorn» según pudimos Compro-
bar en un reportaje de un periódico
palmesano.

• El mismo día por «RADIO NA-
CIONAL», radio CUATRO, pude oir
sendos programas de dos felanit-
xers, uno de música clásica a cargo
de PERE ESTELRICH y otro sobre

Ia «música nostra», la mediterrarna,
bajo Ia batuta del amigo JOAN
MANRESA.

• Una de las cosas que funcio-
nan en nuestro FELANITX es sin
lugar a dudas la «LLAR DE LA 3.°
EDAT», basta con echar una ojea-
da, a vuela pluma, al PROGRAMA
DE ACTIVIDADES correspondiente
al MAYO-89. Más, imposible.

• Y hablando de radio, cabe sig-
nificar que el programa «VISCA LA
MUSICA CLASICA» que conducen
TONI ROIG y PEP ORFI es un so-
berbio programa. Nada que envidiar
a otros programas del mismo estilo
que emiten las emisoras que dispo-
nen de gente profesional. ¡Enhora-
buena, chicos!

• El C.D. FELANITX perdió por
la minima en IBIZA frente al FE-
RRERIAS. Al final un escuálido
(1-0). El partido no fue bueno, se-
gún crónicas. XISCO RIERA en ho-
ras bajas, no acertó a macar en un
par de ocasiones. Los locales con la
suerte por aliada, consiguieron mar-
car desde fuera del área en una de
Ias contadísimas ocasiones de que
dispusieron. El próximo domingo en
«ES TORRENTO» un partido que
hace arios hubiera tenido un gran
atractivo: FELANITX - MURENSE,
pero el equipo visitante —con sólo
cuatro victorias en su haber— está
prácticamente descendido. Mas, no
hay que confiarse. El árbitro de-
signado es el colegiado HUEDO
SAINZ, ibicenco.

• En el «CINE PRINCIPAL» lle-
ga una película sobre el mundo de
la droga, pero menos, más acción
que otra cosa: «CONEXION TE-
QUILA». Con actores de renombre
KURT RUSELL, MICHELLE PHEI-
FFER y MEL GIBSON. La cocaína,
la droga de los ejecutivos. Dale ha
dedicado mucho tiempo como inter-
mediario a este lucrativo negocio,
cuando comienza a descubrir sus te-

rribles consecuencias, decide dejar-
lo pero no es fácil, los que le rodean
le obligan a seguir... Su mujer tam-
bién le empuja a continuar para no
perder un ritmo de vida tan lujo-
so... De complemento una comedia
«LAS CHICAS BIEN NO EXPLO-
TAN».

• Por cierto que sigue un perso-
najillo/s arrancando los PASQUI-
NES de las CARTELERAS. Un ser
desquiciado que ayuda poco al sép-
timo arte. ¡Cómo si éste ya no tu-
viera serios problemas de supervi-
vencia!

• El grito al cielo pusimos
muchos al enterarnos de que los 59
PARLAMENTARIOS de «Les Tiles»
percibieron 108 MILLONES en con-
cepto de dietas; entre las pagas y
otras lindeces la cosa asciende a 177
milloncejos. Y esto no es nada, des-
pués hay que pagar a los correligio-
narios, adláteres y colaboradores.
No cabe duda que para el adminis-
trado la Administración resulta cara
no, ¡carísima!

• EL DELEGADO DEL GOBIER-
NO de BALEARES, GERARD GAR-
CIA, mallorquín por más señas,
declaró esta semana «El Estado
pierde más de 42 mil millones en
«Les Illes». Uno quedó pasmado,
asombrado. Y yo digo: Pito, pito,
colorito: dónde vas tu tan bonito.
Y yo pienso. ¿Por qué no nos

sueltan el cable de una puñetera
vez, ¡vamos! Que el 20 por ciento de
divisas que aportamos al Arca Na-
cional no cuenta para nada, pero si
los gastos ¿Indivisibles? (Corona,

ejército, etc...) 58.330 milloncejos
de nada. Seguridad Social, —uno ya
no va por precaución— 78.207 mi-
lloncitos más. Administración del
Estado 40.484 milloncetes etc...
No quiero imaginar lo que costa-
rá el País Vasco, Andalucia, el País
Valencia, Extremadura... En suma:
¡Apaga y vámonos!

VENDO CASA en calle Calafiguera,
3.
Informes, Tel. 581396

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

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

VENDERIA ANTENA paraból i co.
Rue n estado.

INFORMES: EN ESTA ADMON

SE PRECISA OFICIAL FONTANE-
RO, con carnet de 2.a.
Informes, Tel. 837047 (noches)

• Me regalan un ejemplar de
«BIBLIOGRAFIA DELS POBLES
DE LA COMARCA DEL MIGJORN
DE MALLORCA» que ha editado la

• Conselleria de Cultura bajo la ini-
ciativa de la Junta de Govern dt
Llar de la 3.a Edat de FELANITX
de l'Inserso. Una empresa admira-
ble, aunque a mi juicio un tanto
precipitada. Hay lapsus memora-
bles, tal vez por no haber consulta-
do las fuentes ordinarias. Ya se, que
sólo se trata de una aproximación,
pero así, tras darle una simple ojea-
da, noto a faltar «PRIMER BANYA-
DOR BLAU MARI» (Premi Ciutat de
Manacor 72) y «i» (Poemes 73)
de JOAN MANRESA. «L'HOMOSE-
XUALITAT A MALLORCA A L'E-
DAT MITJANA» (77) de RAMON
ROSELLO, «NOTAS MAIKELIA-
NAS» de MAIKEL (77), «CAP AL
TARD» (80) y «VENTOLA» (83) de
MIQUEL LLODRA, «INTERRUP-
TOR» de MIQUEL ROSELLO, «CO-
MIAT A TONI MUS» (82) COLEC-
TIU etc... para citar algunos que
me vienen a la memoria.

JORDI GAVINA

AUTOL VADO FELANITX
A. MAURA, 8 - TEL. 583385

421111,0

Servicio oficial GOOAFIVEA R
Líder Mundial en Tecnología de NeumáticOs

Disponemos de todas las marcas nacionales
y de importación.
Venta e instalación de: AUTORRADIO (Alpine, Pioneer, Aspec, Kenwood].
Alarmas y Alzacristales eléctricos

LLANTAS y toda clase de accesorios 	 LIMPIEZA de motores y tapicerías

Próximamente les iremos informando de las MINIVACACIONES CEPSA



UTBOL

3.a DIVISION

Pallid() espectacular en Ferrerías
Ferrerías, 1 - Fe1anitx,

FELANITX 9

FELANITX.—Parera (3), M. Riera
(2), R. Juan (2), Valentin (3), M. A.
Llull (2), Agustin (1), Teruel (1),
Pont (1), X. Riera (0), Juli (3), Ga-
llardo (2).

Sustituciones de Felipe (1) por
Pont m. 87 y Galmés (1) por Gallar-
do, m. 89.

ARBITRO.—Sr. Caballero Alvarez.
Regular. Mostró tarjetas amarillas a
Tia, Selu y Marquez del Ferrerías y
a Xisco Riera y Felipe del Felanitx.

GOL.-1-0 m. 67; Marquez en ju-
gada personal dispara un fuerte
chut y bate al portero Parera.

COMENTARIO.—E1 equipo de Fe-
lanitx, se tuvo que ,despla±ar a la is-
la vecina de Menorca, con muchas
bajas, tanto por enfermedad, como
por tarjetas acumuladas.

El Felanitx jugó un buen partido
en el que no se merecía perder, pe-
ro el Ferrerías atacó durante toda
la 1.a mitad y el Felanitx se cerró
en la defensa y se dedicaba a despe-
jar balones. En la segunda mitad el
partido cambió y el Felanitx era el
protagonista en el terreno de juego,
creando muchas oportunidades de
gol, pero a la hora de marcar, no
podían resolver. En una jugada for-
tuita de un . despiste'de . la defensa
felanitxera, el Ferrerías aprovechó
para hacerse con los dos puntos que
había en juego.

TIA PUPUT Y CORI VICENS
2.* REGIONAL
CAS CONCOS, 1 - J. SALLISTA,

CAS CONCOS. — Huguet, Cerdà.
J. Julia, Uguet, B. Adrover, Obrador,
Bordoy, Fiol, Rosselló, Mayoral (To-
rres) i Llull.

GOL. — Min. 50: Combinació en-
tre Obrador, Mayoral i Uguet, amb
rematada imparable del central con-
carrí. Un gol molt aplaudit.

COMENTARI. — Molt disputat
—tal com esperàvem— va resultar
el partit de diumenge entre concar-
rins i inquers, amb tactiques sem-
blants per part d'un i altre entrena-
dor, la qual cosa va fer que, du-
rant molts de minuts, el joc trans-
corregués al centre del camp i que
les ocasions de gol, especialment a
Ia primera part, fossin escasses.

Després del descans varia sensi-
blement la disposició dels homes de
Vilar i l'avançament de Miguel
Obrador fou decisiu. Les arrancades
d'aquest jugador per la banda dreta
de marcar. Així, al minut 50, des-
prés d'una combinació molt precisa,
Uguet feia el primer gol de la tarda.
Durant la mitja hora següent els de
Cas Concos podrien haver aconse-
portaren la major part d. ocasions
guit tres o quatre gols més, però la
mala fortuna d'Obrador i Torres,
entre d'altres, i l'excellent actuació
del porter visitant impediren que es
produís la golejada. El J. Sallista,
per la seva banda, també disposa
d'alguna ocasió, pet-6 la defensa con-
carrina, ben organitzada i segura,
impedí pràcticament el tir a porta i
Huguet tengué poca feina. En sin-

tesi, un partit bonic, disputat pet-6
net, sense complicacions per a l'ar-
bitre.

Diumenge, si Déu ho vol, visita-
rem el PORRERES AT. Vegem si
els homes de Vilar poden treure
quelcom de positiu del seu despla-
çament.

G.

CALVIA, 4 - S'HORTA,
DE MAL EN PEOR

Ante un rival aparentemente flo-
jo el S'Horta se vió superado total-
mente. Las cosas no pueden irle
peor en cuanto a resultados.

Cuando faltaban 20 minutos para
finalizar se perdía solamente por
1-0, el mister Burguera, arriesgó
(como debe ser) lanzando a su equi-
po al ataque, pero fueron los loca-
les que, a la contra, remataron la
victoria con tres goles más. Un re-
sultado un tanto abultado, pero
inamovible.
El domingo en «Sa Lleona»:

S'HORTA - MARIENSE. Los visitan-
tes no son cosa del otro jueves,
pero son capaces de arañar algún
positivo.

R.

JUVENILES
SA POBLA, 1 - FELANITX, 1
«SE SALVO LA CATEGORIA»
Un excelente partido por parte de

ambos equipos, se pudo presenciar
el pasado domingo en el municipal
de Sa Pobla, para despedir esta tem-
porada 88/89.

Un encuentro jugado de poder a
poder, en el cual, al final hubo re-
parto de puntos.

El gol del Felanitx fue marcado
por Diego Arcos y con este nuevo
empate, la próxima temporada el
equipo felanitxer, seguirá estando
en la categoría I Regional.
FUTBITO
CATEGORIA BENJAMINETE

Los resultados obtenidos en la úl-
tima jornada de esta competición
han sido:
CAFETERIA LLEVANT, 10
CONSTRUCCIONES MARIN, 0

o 	
PELUQUERIA KISKA, 4
VIAJES AURORA, 0

	o	
RESTAURANTE SOL NAIXENT, 1
C.D. FEL. «BAR CRISTAL», 11

PELUQUERIA KISKA, 7
C.D. FEL. «BAR CRISTAL», 5

o
La clasificación ha quedado enca-

bezada por el equipo de Peluquería
Kiska con 10 puntos, seguido de
Cafeteria Llevant, con 8 y de C.D.
Fel. «Bar Cristal» con 6 puntos.

La dirección del primer equipo
corre a cargo de MARINO TALA-
VANTE. El máximo goleador del
Torneo ha sido DOMINGO BARCE-
LO con 28 goles, del equipo Peluque-
ría Kiska. Y en el caso dcl portero

RESULTATS
Juvenils masculins:
SANTA MARIA,	 42
J. CAPÓ/AUTOC. GRIMALT, 	 62
Sèniors masculins:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 59
SANIMETAL ARTA,	 50
Sèniors fernenines:
PINK, 	 63
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 53

COMENTARI
Els JUVENILS que ha dirigit Jau-

me Binimelis tancaren la temporada
victoriosament. No només guanya-
ren per vint punts a camp contrari,
sinó que també aquest triomf els ha
donat l'ascens al grup «A», el grup
dels més fbrts.

La campanya que ha fet aquest
equip ha estat de lo millor; han
aconseguit 18 victòries en contra de
únicament 6 derrotes. Destaquem
que en els onze darrers partits han
perdut en una sola ocasió. Un altre
aspecte a resaltar es l'actuació de-
fensiva de l'equip, un dels que
menys punts ha rebut.

En el darrer partit no se nota
l'absència de quatre juvenils (que
eren de viatge) perquè els quatre
cadets que jugaren en el seu lloc ho
feren fabulosament be, en especial
Damia Amengual (18 punts i un

menos goleado, hay un doble empa-
te a 8 goles entre PACO MUÑOZ del
equipo Peluquería Kiska y TONI
FERNANDEZ del equipo Cafeteria
Llevant.

Para esta tarde, día 13, a las 19 ho-
ras, está previsto en el campo Mu-
nicipal de Deportes, se celebre la en-
trega de trofeos de esta Liga, para
dar paso en próximas semanas a las
categorías de BENJAMIN y ALE-
VIN.

GORI VICENS

munt de rebots). El «mestre» To-
meu Maimó, amb 20 punts, va ser eI
maxim anotador.

Finalment els SENIORS pogueren
superar l'Artà. La balança es dese-
quilibrà en el tercer partit, fet el
dimecres passat. Costa molt encarri-
lar l'encontre de forma definitiva,
En el descans el marcador assenya-
lava 26-27 i els 9 punts finals són la
més grossa distancia que separa els
dos equips. El jugador Ines destacat
fou Toni Oliver (21 punts). L'actua-
ció dé Tomeu Salva, que intervingué
en el final del partit, fou de gran
efic*ia i els seus 8 punts serviren
per sonar tranquilitat i per consoli-
dar/iù victòria.

Eliminat l'Artà, la consecució del
tercer lloc dels 22 equips que han
jugat en el grup B, dóna opció a ju-
gar una eliminatória de promoció,
a dos partits, per tal d' intentar l'as-
cens al grup «A». El rival havia de
ser l'Escolar, havent-se de jugar el
primer partit el diumenge passat.
Un malentès va fer que mentre fela-
nitxers i equip arbitral eren a Fela-
nitx, els gabellins esperaven a Cap-
depera. Total, que el partit s'haurà
de jugar probablement entre setma-
na i el diumenge es disputarà el se-
gon i definitiu, allà.

Novament ens hem quedat sense
informació de les sèniors. Sabem
que el resultat fou desfavorable per
63-53 i que els dos partits que que-
den (per la disputa dels Hoes 7è
8è) set-an un purgatori, perquè la
majoila de jugadores, per qüestions
laborals, no poden ser presents ni a
entrenaments ni a partits.

AQUESTA JORNADA
Constarà dels dos partits dels

equips seniors. Els masculins con-
tra l'Escolar i les fèmines enfront
del Santa Maria o del Puigpunyent.

LARRY CISTELLES

BASQUET

Eis juvenils han lograt l'ascens
Els sèniors també el poden aconseguir

CONSULTORIOS MEDICOS
C. Costa i Llobera, 32-1 0 B — Tel. 582223 	 FELANITX

OCULISTA - Dra. Aibar
LUNES, de 16 a 20 li (was

DERMATOLOGIA - Dr. Escalas
LUNES, de 17 a 20 horas

UROLOGIA - Dr. Tellols
JUEVE, de 18 a 20 horas

REHABILITACION - L. Montoya
MARTES Y JUEVES, de 19 a 21 horas

OBESIDAD Y DIETETICA
DE LUNES A SABADOS, de 9'30 a 13'30 horas

LASER Y ELECTROTERAPIA
DE LUNES A SARADOS, de 9'30 a 13'30 horas.

PSIQUIATRIA - Dra. Mas
MIERCOLES, de 16 a 20 horas



FELANITX

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

Estas son nuestras
ofertas de la semana
en Vehículos de Ocasión.

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

R-5 GTL PM-0
Ford Fiesta PM-0
Renault R-4 TL PM-AK

R-4 TL PM-AD
R-5 GTL PM-W

;.; 	 . 	 . • .. 	 .

•
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UN ALTRE GOLF?
A Felanitx es va construir un

camp de golf de la manera que s'es-
tilava quan era Batle el Sr. Mesqui-
da. A aquesta legislatura s'ha seguit
tramitant amb els mateixos motllos
i encara no sabem com pot acabar
aquest assumpte.

Però, per si no bastas un camp de
golf per fer una urbanització, els
mateixos promotors en volen fer un
altre aferrat al primer. Tant es així
que a Tecnoturística d'enguany, la
premsa ja feia propaganda del se-
gon Camp de Golf de Felanitx, afer-
rat al primer. La propaganda deia:
«... Un Campo de Golf de 27 ho-
yos ...». Naturalment aquest segon
camp de Golf no es tampoc uri camp
de Golf, es una segona urbanitza-
ció i aquesta urbanització, pretenen
que tengui un hotel de 500 ;places.

Que suposaria això per la ,zona?
1.—D'on ha de sortir l'aigua per

regar 130 quarterades? La nova Llei
de Camps de Golf obliga a regar
amb aigües depurades. .Diuen que a
aquest segon camp el regaran amb
les aigües de Cala, Ferrera, això
diuen, però qui ho creu?

2.—Per tot arreu es parla de crisi
turística, de que l'oferta supera a la
demanda i que la qualitat dels guiris
de cada vegada es més baixa, sobre-
tot per aquesta d'oferta de més que
es crea i que fa que el poder adqui-
sitiu de la gent que ve, sigui ínfim i
a vegades nul. •

3.—No creim que s'hagin de fer
hotels de 500 places dins sól no ur-
banitzable i que això s'hagui de de-
clarar d'interès social.

A Felanitx tenim una temporada
massa «bona» de coses que no ens
serviran per res als felanitxers i que
sí ens poden fer molt de Mal a la
collectivitat. Aim) es: Una pedrera
de Prebetong a Son Durí, Un Segon
Camp de Golf al Puig de Ses Mame-
Iles i un Sengon Port Esportiu a
Portocolom. Llevat dels especula-
dors, els altres felanitxers ho con-
sentirem?

BUSCO CHICA para guardar niños
en Porto-Colom, con carnet de
conducir.
Informes, Tel. 465555 (a partir de
las 20 h.).

SE NECESITA CHICA de 16 arios
para trabajo en supermercado en
Porto-Colom.
Informes: Super Good Appettite.
Tel. 490213 Cala Marçal.

D'entrada vull deixar clar que no
me ve gens de nou la reacció dels
senyors del Consell Rector de la Bo-
dega Cooperativa, aquesta manera
de tractar els informadors per part
de les persones que ostenten algun
tipus de poder es molt vella i for-
ça habitual. Si dius el que ells volen
sentir, ets un professional excellent
i les teves informacions són un mo-
del d'objectivitat; si envesteixes
contra els seus opositors i els poses
com un pedaç brut, estàs fent el que
ells anomenen «crítica constructi-
va». Pere) si intentes reflexar l'opi-
nió popular i aquesta es contraria a
la seva, estàs fent demagògia i co-
mentaris de café. Fins aqui aquests
senyors no han inventat res nou.

Pel que fa a la meva crònica en
concret, quan m'acusen de no tenir
una visió de conjunt, tenen tota la
raó. Efectivament, no tenc una visió
de conjunt del problema de la Coo-
perativa, per tenir-la hauria de dis-
posar d'una informació verídica i
completa, i aquesta informació no
m'ha estat facilitada. El Sr. Gerent,
en lloc de proporcionar-me un «do-
sier» amb la documentació perti-
nent, ens va amollar un discurs bar-
rejant dades i xifres, que pareixia
pensat, més per embullar que per
aclarir la cosa.

Les altres acusacions que me fan
posen ben a les claies la manca d'ar-
guments d'aquesta gent, per exem-
ple quan es fiquen amb els meus
coneixements sobre vins; jo no som

SE NECESITA PELUQUERA para
Cala d'Or.
Informes, Tel. 657210.

SE NECESITA SEÑORA para cui-
dar niño y llevar casa durante 6
meses en Porto-Colom.
Informes: Supermercado Good
Appettite. Tel. 490213 Cala Mar-
çal.

SE NECESITA SRTA. CONTABLE.
Conocimiento ordenador.
CAJERA
Informes, Tel. 658033 (Srta. Lupe)

SE NECESITA CHICA apra limpiar
oficina, los sábados (de 4 a 5 ho-
ras).
Informes, Construcciones Kitz,
C/. Joan Alcover, 25, Tel. 580093.

un enòleg ni tenc perquè esser-ho,
però aiximateix sé el que signifiquen
les expressions «vi de criança» i «vi
de reserva»; qui no pareix saber-ho
són ells, vista la manera que tenen
d'etiquetar el seu vi; i això que élis
si que tenen obligació de saber-ne.

Tampoc es cert que jo vulgui fer
carrera de columnista a costa de la
crisi de la Cooperativa (mirau per
on, han admès que la Cooperativa
està en crisi). En primer Hoc hau-
rien de distingir entre una colum-

na, que es una secció fixa, i un ar-
ticle d'opinió, que apareix quan es
considera necessari per mati tzar
una informació. Jó d!articles d'opi-
nió n'he fets durant molts d'anys i
he tractat temes ben diferents, com
ben be ho saben alguns membres
del Conseil Rector que intervenen o
han intervengut en la política local
i quan les seves opinions els han es-
tat favorables no han esqueinat
tant. Per altra banda cal tenir en
compte que les meves opinions sem-
pre han anat signades amb el meu
nom i per defensar-les no he utilit-
zat mai un recurs tan rot com el de
les allusions i desqualificacions per-
sonals.

Biel Mestre
Corresponsal de «Ultima Hora»

SE VENDE CHALET en Porto-Co-
lom.
Informes, Tel. 575163 (a partir de
las 18 h.)

La Comissiú de Govern
de l'Ajuiltament
ciada a la Comissi6
PeticiGns del Parlament
Balear
El regidor Tomeu Obrador del

grup Coloms a la Sala, ha denunciat
a la Comissió de Peticions !del Par-
lament Balear, 1 a Comissió de
Govern del nostre7 Ajun-
tament de Felanitx per presumpta
desviació i abús de poder. Aquesta
denuncia ve a tomb de la forma d'a-
plicació de la Llei de Procediment
Administratiu per part de l'esmen-
tada Comissió i que segons T. Obra-
dor perjudica greument l'exercici de
Ia seva professió com arquitecte,
actitud que ja havia denunciat el
regidor de Coloms a la Sala a les
planes d'aquest setmanari.

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

Maestra Pedagoga
DA CLASES A NIÑOS CON
DEFICIENCIA MENTAL 0

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE. 1
Y CUIDA NIÑOS EN VERANO

INFORMES
EN ESTA ADMINISTRACION

DISSABTE QUI VE, DIA 20, HI BARBACOA LA PONDEROSA nece-
HA CONGRËS A SON SUAU. 	 sita CAMARERA de Bar.

Informes, Tel. 837034.

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).

Colon's a la Sala 	 En 6plica a l'escrit del Conseil Recto. de la
Bodega Cooperativa




