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L'Oposicid douncià favoritismes en
Ia concessid de Iliancies d'obres

Un tractament preferencial amb
relació a la majoria d'expedients
que se tramiten dins el negociat d'o-
bres i urbanisme, es el que denuncia
l'oposició a la plenaria extraordina-
ria celebrada divendres de la setma-
na passada, quan s'intentà l'apro-
vació del projecte d'urbanització de
les finques «Es Turó» i «Es Regue-
rons» promoguda per Vall d'Or S.A.

Efectivament, Bartomeu Obrador
féu un poc d'història entorn a la
celeritat amb que es diligencia
aquest expedient en contrast amb
les demores que habitualment so-
freixen els -altrês. • El socialista Pere
Massutí insistí en el que havia ex-
posat B. Obrador i suggerí de que
l'assumpte quedas a sobre la taula
mentre es comprovaven tots aquests
extrems.

El Batle, naturalment, no sembla-
va que tengués cap intenció de fer-
ne' cas de les observacions de l'opo-
sició, però en un moment donat en
Paco Garcia recorda. que Gabriel
Mora havia dit que era ben hora de
que es començassin a fer les coses
be, a la qual cosa, contestà G. Mora,
que estava d'acord. Fou un mot que
feu canviar radicalment l'actitud del
Batle, qui s'avengué tot seguit a que
s'investigas tot el procés de cons-
trucció del camp de golf, el bar res-
taurant- i installations annexes, de
les quals, —segons B. Obrador— no
hi ha ni llicències d'obra ni d'ober-
tura. Aquest darrer també denun-
cia que les obres del projecte que
s'intentava aprovar,ja fa temps que
es Començaren.

Al punt següent, l'estudi de les
aHegacions presentades durant el
període d'informació pública entorn
a unes modificacions dels plans par-
cials de dos sectors del Polígon 31
(voltants de Cala Serena) i la seva
aprovació si procedia, la comissió
corresponent proposa a la Sala l'a-
provació provisional dels plans i la
desestimació de les aHegacions pre-
sentades per Coloms a la Sala i el
PSOE. En Tomeu Obrador recordà
que sortiria a informació públi-
ca l'estudi de l'impacte ambiental
i calia esperar que se resolgués. I
també recorda que l'informe del
CIM era totalment desfavorable i
que denunciava, l'allunyament i re-
ducció dels accesos públics a la plat-
ja, així com que deixassin fora del
pla parcial tots els serveis comunita-
ris (conducció d'aigues, illuminació,
voravies i carreteres) que, en comp-
tes de dur-les a terme els urbanitza-
dors quedarien a càrrec de l'Ajun-
tament, que es tot el poble.

Pere Massutí denuncià lo mateix
i també que no s'havien fet les pre-
ceptives concessions de zones ver-
des.

De tot això l'oposició deduí que
l'Ajuntament afavoreix els particu-
lars (promotors) en perjudici del
benestar i dels interessos de tots
els ciutadans. I demanà també que,
com en el cas de Vall d'Or, s'exigís
abans d'aprovar les modificacions,
que es posi en hei tot el que s'ha
construit fins ara.

Aquesta vegada Gabriel Mora no
troba. que hi hagués res illegal i ma-
nifesta que si tots els informes eren
favorables (?), ells votarien a favor.
I així ho feren i s'aprovà per majo-
ria aquest punt.

Prèviament s'havia procedit a l'e-
lecció dels components de les taules
per a les properes eleccions euro-
pees.

Les Forces Armades
dedicaran unes jornades
a Felanitx

Amb motiu del Dia de les Forces
-Armades-, la Comandancia Militar
de Balears ha programat una serie
d'actes a diverses indrets de l'illa,
encaminats a oferir una major co-
neixença de l'estament que té a cu-
ra la defensa dels territoris de l'Es-
tat Espanyol.

Els dies 22 al 26 de maig i simul-
tàniament a les poblacions de Sineu
i Felanitx, dues unitats, pertanyents
respectivament als regiments d'arti-
lleria i infanteria de la guarnició de
Mallorca, desplegaran unes jornades
de convivència i demostració en les
que s'inseriran també manifesta-
cions diverses de caracter recrea-
tiu.

A Felanitx concretament, una uni-
tat del Regiment d'Infanteria de
Palma núm. 47, acamparà aquests
dies a la finca de la fabrica de mate-
rial de construcció de Cas Moliner,
I mostrarà l'instrumental de la seva
dotació. Hi haurà concert a càrrec
d'una banda de música militar, se
celebrara un concurs de tir amb
fona i el dia 25 dematí, en els ter-
renys veinats propietat de l'Ajunta-
ment, hi haurà exhibició d'una uni-
tat de paracaidistes.

A l'hora de redactar aquesta nota
no disposam de l'horari exacte d'a-

Diumenge passat es
clogué la XIII Setmana
de Música

El passat cap de setmana tingue-
ren lloc les dues darreres vetllades
de la XIII Setmana de Música. El
divendres el matrimoni Margaret
Powell - Michael Dussek oferiren un
concert magistral de violoncel i pia-
no. El repertori era molt suggestiu
—Beethoven, Falla, Schubert, Rach-
maninoff— i la interpretació mereix
la millor consideració. El públic en
sortf encantat.

questa celebració, però suposam
que es donara a conèixer mitjançant
programes.

El concert final fou a càrrec d'una
agrupació mallorquina. El «Cor Es
Taller» i Orquestra, també deixa
una impressió exceHent entre el pú-
blic, que omplí aquesta vegada de
gom en gom el temple teatí.

Scarlatti, J. Cristoph Bach, Geis,
Pachebel, J. S. Bach i Purcell inte-
graren el programa que, sota la di-
recció de Francesc Bonnín, executà
magistralment cor i orquestra. L'au-
ditori s'entusiasma de bon-de-veres
amb aquest grup que al final hagué
de repetir el Magnificat de Pache-
bel.

El President del Patronat Jaume
Estelrich va promèter, en unes pa-
raules de comiat, que l'any que ve
se solucionarien els problemes de
locals. Creim que si es fa així ha
agrairan de debó els aficionats.

Corpus Christi, ilia de la Earitat
El proper dijous, dia 25, és la festa del Corpus Christi; la gran festa

eucarística que els bisbes espanyols consideraren molt adient per cele-
brar també el Dia Nacional de Caritat.

Una diada, doncs, en la qual tots els catòlics d'Espanya semi convidats
a reconsiderar una vegada més la fermesa del seu compromís evangelic,
perquè alhora que es reuniran entorn de l'altar per commemorar solem-
nement la mort i ressurrecció del Crist, el mateix Crist els recordara, lla-
vors i sempre, que no hi ha eucaristia vertadera sense amor als pobres i
als marginats. Si manca la caritat, l'Església no es possible.

Per tal de motivar els nostres lectors perquè en la festa del Corpus
siguin constants en l'oració i generosos en les seves ajudes pecuniàries a
favor dels germans indigents, sera bo repetir que dins l'àmbit de l'Estat
espanyol hi ha vuit milions de persones que viuen a nivell de pobresa
que d'aquests vuit milions, n'hi ha quatre que pateixen una qualitat de
vida tan precaria que gairebé poden ser considerats corn a pobres del
Tercer Món.

I ja que parlam del Tercer Món, l'altre setmana arriba una carta d'El
Perú en que una religiosa mallorquina que missiona alla, escriu lo se-

«De cada dia, augmenta la violência, els robos, la indigència i, lo que
no sé si es pitjor, la mort per desnutrició. La mortalit4 infantil de cada
dia augmenta; no hi ha dret, veure com uns pocs derrotxen lo que les so-
bra i molts d'altres no tenen lo basic per viure. Si ho-vessiu! Vos farien
pena, els infants han perdut l'alegria, els veus trists, els falta aliment i
carinyo, els pares estan desesperats i per poder-los donar un poc de pa,
han de fer feines inhumanes. Vertaderament els pobres estan explotats.
Sols la fe ens fa creure que aquests són els que un dia riuran perquè
d'ells es el regne del celo.

I acaba amb aquest paràgraf:

«Es un camp tan immens de fejna que com més el recorrs, més veus
que hi ha per córrer, jo em sent molt contenta •de, en nom de l'Església
de Mallorca i en nom de la meva congregació, poder fer present el regne
de Déu entre aquests, els privilegiats de Jesús».

Davant aquest panorama esgarrifós, esperem que els cristians de Fe-
lanitx vulguin participar de bon grat a aquesta tasca urgentíssima d'alleu-
gerir del pes insuportable de la opbresa -tants de germans d'ad i de tot
arreu del món que viuen literalment aclaparats per tota casta d'infortu-
nis: fam, analfabetisme, misèria, malalties i un llarg etcetera que es una
interpel.lació continuada al nostre aigualit cristianisme, a vegades tan in-
solidari i curt de vista.



Joana Sbert Caidentey
Vda. de Bartomeu Sitges Febrer
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ

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

SANTORAL
Diu. 21 St. Secundí
Dill. 22 Sta. Rita
Dim. 23 St. Desideri
Dim. 24 Maria Auxiliadora
Dij. 25 St. Beda el Venerable
Div. 26 St. Felip Neri
Dis. 27 St. Agustí de

Canterbery

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 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 fei-
ners, a les 7, 9, 14'15 i 17 h. Diu-
menges i festius, a les 7, 9, 12'30
i 17 h.

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7'30, 9'30, 14'15 i 17'30
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:

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

TELËFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines i Policia
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funeraria Felanitx

580448-581144
Ambulàncies

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

4.—Tal sobreseimiento provisio-
nal (acordado «de oficio» por el Tri-
bunal) debe relacionarse con la or-
den que la Audiencia cursó al Juzga-
do de Manacor para que solicite de
la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo la comunicación oficial,
cuando en su día se produzcan, de
Ias resoluciones definitivas de los
recursos interpuestos.

5.—Y hay algo más todavia: Algo
que ha sucedido con posterioridad
al fallo del recurso: La parte quere-
llante, descontenta con la resolución
de la Audiencia, planteó ante la mis-
ma, en fecha 10-4-89, un nuevo re-
curso, denominado de «súplica», in-
sistiendo en sus pretensiones acusa-
torias y pretendiendo la apertura
del juicio oral. Y tal recuro ha sido
totalmente rechazado y denegado
por la Audiencia, mediante nuevo
«auto» de fecha 26 Abril 1989, ce-
rrándose así la posibilidad de nueva
impugnación.

6.—Ha quedado pues totalmente
demostrado que los «indicios» de
delito que se pretendió ver en la
actuación de los Sres. Oliver, Batle,
Bonet y Mora eran totalmente ilu-
sorios e inexistentes; y que, como
es evidente, no existiendo ni «indi-
cios» (sospechas) ... huelga hablar
—ni en hipótesis— de verdaderas
«pruebas» del delito de prevarica-
ción, el cual ha quedado descartado.

7.—La Audiencia Provincial ha

(Viene de la pi (J. 3)

confirmado lo que siempre han
mantenido los Sres. Oliver, Batle,
Bonet y Mora: Que la cuestión plan-
teada por los querellantes debe ser
dilucidada por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, y no por un
Tribunal de lo Penal.

8.—Finalmente, un comentario:
Aunque por razones procesales la
Audiencia haya dictado un sobresei-
miento PROVISIONAL, es lo cierto
y patente que el Tribunal ha valora-
do ya la actuación de los Srs. Oliver,
Batle, Bonet y Mora, en relación
precisamente con «toda» la artille-
ría esgrimida exhaustivamente por
los querellantes; y que fruto de tal
análisis y valoración ha sido su ta-
jante resolución. Pueden pues los
expresados señores esperar con la
maxima serenidad de resolución del
Tribunal Contencioso-Administrati-
vo, pues aun en el supuesto de que
se estime que «no están ajustadas
a Derecho» las Licencias concedidas
o denegadas, ello no tendría trascen-
dencia penal alguna. (Si así no de-
biera preverse, los Magistrados no
hubieran levantado el procesamien-
to, sino sólo hubieren dejado en sus-
penso la tramitación del procedi-
miento). Y decimos ello aun pensan-
do en el supuesto de que, en el futu-
ro los querellantes continuen empe-
cinados en su afán acusatorio.

Rafael PERERA
abogado

AjaatLitooni
de Felanitx
COMISSIÚ DE GOVERN DEL 3-5-89

S'aprovà la memória per les obres
de pavimentació del pati del colle-
gi «J. Capó», d'un import de
4.515.819 ptes.

S'informa favorablement els ex-
pedients de construcció de vivenda
rústica de Patricia Sanchez López i
Pere Obrador Obrador.

Se concediren llicències d'obra a
les Religioses Teatines, C/. Juevert,
14 (taxa 173.086 ptes.) i Bernat For-
teza Miró i altra, C/. Pelat canton
St. Miguel (taxa 231.356 ptes.).

Llicències d'obres menors: Antoni
Corraliza Arenas, Gabriel Soler An-
tich i Antoni Adrover Grimalt.

Proposicions: A proposta de Pere
Batle, s'acorda oficiar al Ministeri
de la S. Social interessant la maxi-
ma celeritat en la construcció d'una
residència de yells. Així com la tra-
mesa de telegrames al President de
la C. Autónoma, al del Conseil Insu-
lar i al Delegat 'lei Govern per tal
que recolzin aquesta petició. Final-
ment i en aquest sentit s'acorda que
l'Alcaldia se dirigesqui a totes les
associacions de Felanitx perquè re-
colzin també aquest projecte.

El regidor Miguel Barceló s'inte-
ressa per les concessions de per-
missos per ocupar voravies amb tau-
les i cadires en els bars i cafate-
ries.

CAJA DE PENSIONES

Multimar Caixa
REPRESENTANTE EN SU OFICI-

NA C. Mar, 15. Tel. 580066 - 97.
FELANITX.

64SittiET
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

Se venden pisos nuevos a estrenar
con cocheria individual.

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

Precio a partir de 5600.000 ptas.

C. 	 S.

va morir a Felanitx, dia 9 de maig de 1989, a Pedal de 88 anys, havent rebut
els Sants Sagraments i la Benedicció Apostèlica

Le seva filla Isabel; fill politic liartomen Gomila; nets Miguel Gomila, Apoliónia Mufliz,
Joana i Bartomeu Sages i Joan Muñoz; rents, nebots i els altres familiars vos demanen que
volgueu encomanar la seva án i ma a Déu.

Casa mortuòria: C. Sant Agustí, 15 (Can Miguel Gomila)
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Ës curiós obscrvaf corn arab el

pas del temps a Porto Colom
anat desapareixent tota una serie
d'especies d'animals marins per a
donar pas a un altre animal d'espè-
cie submarina: l'especulador.

Es indignant que aquest animalet
obscur hagi concentrat la seva mira
periscòpica cap al més preciós de
tots els solars, la mateixa mar del
Port, fins ara patrimoni de tots.

També crida l'atenció que aquests
individus utilitzin pels seus plans al
Club Nàutic, volent fer creure als
cinc-cents socis que són necessaris
uns dos-cents cinquanta amarra-
dors, molts d'ells de més de vuit
metres; o als que ja dispossen d'a-
marrador que les prorrogaran la
concessió devers cinc anys, si volen
esser còmplices del nou projecte.

Segons tenen tramat, hi hauria
una primera venda d'amarradors
exclussivament per a socis i, per
evitar competencia de possibles es-
peculadors nous, a partir d'ara ja
han decidit tancar la inscripció de
nous socis.

Apart de tot això, lo més increï-
ble és la brillant idea de võler cons-
truir el local social del Club enmig
de la mar. Encara que, ben pensat,
essent aquests senyors uns «ex-
perts en compra-venda» de locals
pel Club, com demostraren fa uns
anys, no m'extranyaria que ja ten-
guessin altres plans encara no des-
tapats.

Tampoc seria rar que montassin
un negoci de «compra-venda» i ins-
tallació de piscines, perque lo que
sí és ben evident és que a partir
d'ara banyar-se a la platja de s'Are-
nal sera bastant perillós, ja sigui
des del punt de vista medic-sanita-
ri, ja sigui per l'excés de trafic ma-

rítim no scnyalitzat.
Dins pocs anys, quan la tercera

Fase (Es Riuetó - Camp Roig - S'A! -
gar), quarta fase (Sa Bassa Nova) i
quinta fase (pantalans I lotants) es-
tiguin acabades, tot el Port sera es-
portiu i s'haurà de senyalitzar el
trafic marítim. Amb un poc de sorz,
si prens bé els semàfors, podràs
optar per una cala prop del Port,
això si abans has pensat a comprar
el ticket de s'ORA, imprescindible
sobretot dissabtes i diumenges.

De totes formes no ens hem d'a-
larmar, he sentit a dir que molt
prest el Club Nàutic farà cursos in-
tensius de Capita de Vaixell i així
només bastara comprar un amarra-
dor i un vaixell de devuit o vint me-
txes, per poder sortir a navegar mar
a dintre, fins perdre terra de vista
i estar una setmana tranquils.

Tenc un gran respecte pel Club,
per?) sent molt no poder dir el ma-
teix dels actuals directius. Per això,
si qualat vos vol explicar que amb
els nous amarradors el Port estarà
mes net, que els propietaris dels
vaixells que estan fondejats enmig
del Port compraran un amarrador,
que a l'Arenal s'hi podran pescar
raons i aranyes amb un salabre i
que hi haura redols des Port on l'ai-
gua sera bona per beure. Per favor,
com a minim posau-ho en dubte.

Jo crec que és bo per a tots que
una població vagi creixent, però
sempre amb un ordre lògic i seguint
un pla urbanístic seriós. També crec
que és ben evident l'atractiu que té
avui el Port i que ja no tenen altres
punts de l'illa. Però per això mateix,
perquè no passi lo que ha passat a
molts de Hoes no gens enfora d'a-
quí, on hi ha hagut un creixement
desorbitat, sempre amb la supervi-

En cl t:etnanario «FELANITX»
dia 22 de Abril Ultimo, en la sección
-COLOMS A LA SALA», al comentar
unas declaraciones del Alcalde de
Felanitx relativas al recurso penal
recientemente fallado por la Audien-
cia Provincial se hace una alusión
vejatoria para mí, que rotundamen-
te debo rechazar.

Afirman los «Coloms» en relación
con las declaraciones del Alcalde
que «no acabant d'entendre perquè
les ha fetes ...», (opinión muy respe-
table), pero añaden, a renglón segui-
do, algo inadmisible: «potser que
l'hagi enganyat el seu misser ...».

Como que no acostumbro a en-
gañar a nadie y procuro realizar mi
trabajo profesional con transparen-
cia y lealtad, me resulta ofensivo
que se plantee la posibilidad de que
en esta ocasión haya actuado de
otra manera y concretamente que
haya sido falso o insincero con quie-
nes depositaron en mí su confianza,
como son los buenos amigos D. Cos-
me Oliver, D. Pedro-Juan Batle, D.
José Bonet y D. Gabriel Mora.

Y para que no haya la menor du-
da sobre la veracidad de la informa-
ción que facilite al Alcalde en rela-

sió i complicitat dels politics de
torn, i d'on ara la gent que pot anar-
se'n, se'n va.

Abans de dur endavant projectes
de ports esportius, s'hauria d'infor-
mar a la gent i explicar clarament
quins són els seus avantatges i in-
convenients, tant a curt com a Ilarg
termini, i més si es tracta de cons-
truir-los dins un port natural que,
com tots sabem, té una extensió li-
mitada.

Una cama serrada que pateix

ción con la resolución que la Au-
diencia dictó levantando el procesa-
miento de los referidos señores, y
para que quede claro que, ante el re-
sultado totalmente favorable conse-
guido, no tuve siquiera la posibili-
dad de «engañarle», (sino tan solo
de transmitirle mi enhorabuena por
el fallo recaído), me permito resti-
mir a continuación la información de
referencia, que es la siguiente:

1.—EI recurso planteado por los
Sres. Oliver, Batle, Bonet y Mora
ante la Audiencia Provincial tenía
por fin conseguir el levantamiento
y revocación del «auto de procesa-
miento» que contra ellos había dic-
tado cl Juzgado de Instrucción de
Manacor el 5-12-88: Esa fue la peti-
ción concreta que inste, y razoné,
por escrito y de palabra, ante dicho
Tribunal.

2.—La resolución que el mismo
Tribunal dictó, al resolver tal recur-
so, acogió íntegramente nuestra pe-
tición, dejando sin efecto y anulan-
do totalmente el «auto» del Juzgado
de Manacor, y acordando expresa-
mente el levantamiento de los proce-
samientos y de todas las medidas
acordadas. Así quedó ganado el
asunto.

3.—Pero la misma Audiencia fue
más lejos, y acordó también algo
que en realidad yo no había solicita-
do, y que es especialmente favorable
para mis clientes: El sobreseimien-
to de la causa en base al artículo
641-1.° de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal; precepto que establece
que «cuando no resulte debidamen-
te justificada la perpetración del de-
lito que haya dado motivo a la for-
mación de la causa» procederá el so-
breseimiento provisional.

(Pasa (I la pagina 2)

CHILET •• OLENDRI
Servicio Oficial MICHELIN

Le recomienda que compruebe el estado de sus neumáticos

Le ofrece la cubierta MICHELIN M XV
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.
Le asesoraremos del neumático másConsOiteriós sin compromiso. idóneo para su vehículo.

Sábados ABIERTO 	 Tel 580459



La Direcció del Gila*
[SPORT ES PORT

es complau en convidar-
vos a la inauguració del gimnàs Es-
port Es Port II, el proper dissabte
dia 27 de maig, a les 19 hores.

El gimnàs està equipat amb les
millors maquines del mercat, diri-
git per mans professionals i amb
l'experiència que avala la seva qua-
litat dins el món de l'esport.

Esperam la vostra compareixença.
C/. Assumpció, s/n. Portocolom.
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	 FELANITX

La Fira
Diumenge passat se celebrà la pri-

mera fira de l'any, la de maig. El
vespre abans un ruixat molt fort,
acompanyat d'una tempesta eléctri-
ca, féu tèmer per la jornada, pern
el sendema el temps fou eipléndit.

Sembla que la fira va ser bona
—no sabem ben be quines dades
s'han de valorar per avaluar una
fira— perquè les parades ompliren
els llocs prevists i l'afluència de pú-
blic pareix que acompanyà.

Les Festas de S'ilorta
A S'Horta han celebrat les festes

patronals. A més de les proves es-
portives habituals i d'altres concur-
sos, esmentem l'exposició de foto-
grafies antigues i el dinar que, des-
prés de les tomdures, congrega a
la Ponderosa un gran nombre de
s'hortarrins. El diumenge a vespre
actua el grup musical «Coanegra».
El dissabte a vespre la pluja destor-
ba la verbena camp.

Per dia 4 de juny s'anuncia una
diada d'esplai amb un recorregut
incògnit pels joves i una paella ino-
numental al migdia. El capvespre a
les 5, al sementer de Ses Oliveres,
gran FESTA - COMEA - TAURINA.

Presentació d'qUnici Europea»
El proper dilluns dia 22, a les 9'30

del vespre, a la Casa Municipal de
Cultura sera presentat pel seu presi-
dent a Mallorca Javier Giner, el pro-
jecte «Unió Europea..

Tots hi sou convidats.

La campanya per les eleccions
europees

Dimarts d'aquesta setmana s'ha-
via d'obrir la campanya per a les
eleccions europees a la nostra po-
blació. Estava anunciat un acte pú-
blic del PSOE, en el qual havien de
parlar el regidor del nostre Ajunta-
ment Pere Massutí i el senador An-
toni Garcias.

Adoració Nocturna
VIGILIA DEL CORPUS

Les seccions femenina i masculina
de l'Adoració Nocturna de Felanitx,
conviden els fidels a la Vigília Pú-
blica del Corpus, que se celebrara
dimecres dia 24, a les 9'30 del ves-
pre a la capella de la Caritat.

Croada de l'Amor Diví
FESTA MARIANA A
SANT SALVADOR

El proper dissabte dia 27, a les 7
del capvespre, la Creuada de l'Amor
Diví celebrarà als peus de la Mare
de Déu de Sant Salvador, la cl oenda
del mes de Maria. Se cantaran Ves-
pres de la Mare de Déu unides a la
celebració eucarística. Presidirà el
P. Jordi Cassa, teatí, qui dirà l'ho-
milia. Cantara la Capella Teatina.

La Creuada convida molt cordial-
ment a tots els felanitxers i d'una
manera especial als seus afiliats i
familiars.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
EXCLIHS10.— Dia 23, a les 9 del

matí sera la sortida de l'excursió a
Andratx.

CONFERENCIA.— Divendres (lia
26, a càrrec del P. Gabriel Llompart:
«Els balls mallorquins de figures».
Patrocina la Conselleria de Cultu-
ra del G. B.

Secció Religiosa
RELIGIOSES TRINITÀRIES
FESTA DE LA SANTISSIMA

TRINITAT
Demà diumenge es la festa de la

Santíssima Trinitat. Per tal motiu,
a les 10,30 del matí, a la parròquia
hi haura. Missa solemne.

Les Religioses Terciàries Trinita-
ries hi conviden a tots els fidels.

Cantara el Cor Parroquial.

Oratori del Calvari
FESTA DEL SANT CHIST

Demà diumenge, se celebrara la
festa del Sant Crist del Calvari. A
les 6 del capvespre hi haura missa
solemne que presidira Mn. Miguel
Serra, arxiprest, qui dirà la homilia.
Tot seguit se farà la benedicció dels
fruits i els camps.

Es conviden tots els fidels.

ESGLÉSIA DE ST. AGUST1
FETA DE SANTA RITA

Dilluns dia 22, a les 7 del capves-
pre, Missa solemne. Predicarà Mn.
Miguel Serra, Arxiprest. Es farà la
benedicció de les roses.

Festivitat del Corpus Christi
PARROQUIA DE SANT MIQUEL

A les 7'30 de la tarda hi haura
Eucaristia solemne i tot seguit sor-
tirà la processó que seguira el se-
güent itinerari: Carrers Major i
Mar, plaça de S'Arraval, carrers Bis-
be Puig, Quatre Cantons, Nuno San;
i plaça de Santa Margalida. Acabada
Ia processó, benedicció amb el San-
tíssim des del replà de l'església par-
roquial.

ESGLÉSIA DE ST. ALFONS
El proper dijous, festivitat del

Corpus, les misses seran com els
diumenges. Se recorda que la missa
vespertina, els diumenges i festius
es a les 9 del vespre.

vida social
PRIMERA COMUNIÓ

Diumenge passat dematí, a l'esglé-
sia de Sant Alfons, celebraren la se-
va primera comunió els germans An-
toni i Joan Nicolau Vidal.

Els felicitam, felicitació que feim
extensiva als seus pares.

BUSCO CASA para alquilar en Por-
to-Colom, planta baja.
Informes, Tel. 575437

Festa de Primavera
En obocqui als Majors del Port

Seguint tradicional costum —fa
18 anys que es celebra—, el passat
13 de maig tingué lloc la Festa anual
als Majors de Porto Colom.

L'acte, ja ben arrelat, es va fer a
«La Ponderosa», un recinte molt
adient per aquestes manifestacions
de caire popular.

Abans de començar el dinar, les
senyores foren obsequiades amb un
ramell com a in ici a la festa prima-
veral que se commemorava.

El dinar resulta ben gustós i en
tot moment va ésser acompanyat
del millor adob de bon humor i fra-
ternal convivència pels 209 assis-
tents.

Al final dels postres hi hagué
breus parlaments d'En Guillem Pi-
za, d'En Teodor Rigo i del Batle de
Felanitx Cosme Oliver.

Per acabar de fer els deu reials
just, el cantant Jordi i l'orgue elec-
trònic amenitza una ballada molt
participada, on es pogué comprovar
que les persones majors, quan vo-
len, perden la coixera. Val més així.

Aquest aplec fou possible, gracies
a la collaboració de l'Ajuntament de
Felanitx i de la «Caixa» de Porto
Colom. Un assistent

SE ALQUILA APARTAMENTO en
Porto-Colom, zona Cala Marçal.
Meses junio y julio.
Informes, Tel. 576014

SE VENDE SOLAR en Urbanización
La Fe.
Informes, Tel. 575171

SE PRECISA SECRETARIA para
trabajar en estudio de arquitectu-
ra. Se valorará conocimientos de
dibujo, inglés y contabilidad.
Informes en esta Admón.

NECESITO OPERARIO con carnet
de 1.. o 2.. DOS AYUDANTES pa-
ra Cristalería Felanitx. Trabajo to-
do el año.
Informes, Tel. 581289

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

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

SE NECESITA CHICA para cuidar
2 nifíos y casa. Mayor de 25 años.
Informes, Tel. 582107 (a partir de
(3 noche).

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

VENDERIA ANTENA parabólica.
Buen estado.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

Se necesita CAMARERO
en complejo turístico de Cala d'Or.
Informes, Tel. 657274 (horas oficina)

Carnicería MARI CARMEN
Mercado Municipal - 'i'd. 582402 	 C. Asunción, 20

FELANITX 	 PORTO-COLOM

Horario de verano en Porto-Colom:
Lunes a sábados: Mañanas de 9 a 1'30

Tardes de 5 a 8
Domingos: Mañanas de 9 a 1'30

Gran surtido en carnes y embutidos de la calidad
Fiambres y apatés» seleccionados

ESTAMOS PARA SERVIRLES



FELANITX

L'Exposició de flors i plantes
Tot i que divert que el temps no

ha estat de lo més favorable, l'expo-
sició de flors i plantes muntada per
la Llar de la Tercera Edat a la Casa
de Cultura, no se'n ressentí.

Cent quinze aportacions entre les
distintes modalitats és una quanti-
tat que parla ben clar de l'èxit de la
mostra. La seva distribució a les
tres sales de la planta baixa de la
Casa de Cultura també contribuí al
seu reeiximent .

Els premis, en nombre de tenta
tres foren atorgats ais següents par-
ticipants:

CACTUS: Ana Berga, Lucía Va-
dell, Miquela Estelrich, Antònia Ser-
ra, Maria Puig, Miguel Rigo.

BROTS: Joan Picornell, Benjami-
na Alcayde, Francesca Xamena, Mi-
-quela Obrador.

COSSIOLS: Mateu Bennasar, Ger-
manes de la Caritat, Francesca Mon-
serrat, Coloma Juan, Antònia Vidal,
Ana Berga.

BEGONIES: Maria Barceló, Ben-
jamina Alcayde, Maria Vadell, Fran-
cesca Vicens, Antònia Manresa.

COMPOSICIO: Pere Obrador, Bar-
bara Albons, Antònia Vaguer, Maria
Antònia Porcel.

RAMS: Maria Gomila, Joana Va-
lens, Francesca Cabrer, Ana Berga,
Caterina Ricart, Sebastiana Barce-
ló, Miguel Nicolau, Maria Antònia
Porcel.

El jurat troba oportú d'establir
una altra categoria —la de beget-
nies— atesa la nodrida aportació
d'aquesta espècie, així com l'elevat
nombre de premis.

Els premis foren donats per les
firmes i entitats segiients: Banca

March, La Caixa, Sa Nostra, Caixa
Rural, Llibreria Ramon Lluil, Lli-
breria Condor, La Ceràmica, Gràfi-
ques Llopis, Floristería Cristina,
Floristería Felanitx, Floristería Por-
reres, Floristería Mimosa Porto
Cristo, Tenda Esther, Rellotgeria Sa
Plaça, Rellotgeria Brújula, Rellotge-
ria Major, Rellotgeria Coral, Sa
Font, Comercial Sirer, Piensos Sant
Salvador, Ceràmiques Mallorca,
Forn Can Picornell, Regals Benna-
sar, Forn de Can Vica, Nou Sport,
Call Vermell, Esmalts Garcia, Oasis,
Perles Ondina.

r 
APARTHEIT A DISCO-CALIPSO

Sr. Director:
En aquests darrers temps i con-

cretament al nostre estimat Portoco-
lom, hi ha una febre que podríem
anomenar «síndrome de bar»: una
epidèmia que consisteix en vomitar
bars, pubs, discoteques i altres an-
tres, pertot arreu. Tothom posa

bars-pubs-discoteques, i sembla que
aquesta dèria és el súmmum dels
afers i dels negocis. Ara bé, gué en
feim un cop enllestit el tuguri? Ja
sabem que no tothom té ma dreta
en qüestió de relacions públiques,
ni que tothom ha seguit els cursos
del professor Konrad Lorenz sobre
conducta humana a Harvard. Tot i
així, és totalment legítim exigir uns
minims. I aqui és on comencen els
problemes, ja que segons sembla
all() que manco preocupa a tots
aquests «posa-bars» és la manera de
dur a terme les relacions amb els
clients (sempre els pobres i sofrits
clients), això es, el tracte personal,
el tacte i el bon gust en les formes.
Si això és cert gairebé per a tots
aquests negociets que poblen el
nostre malhaurat Port (sempre hi
ha excepcions), el que se'n du tots
els premis i totes les medalles és
DISCO-CALIPSO. Es d'admirar l'ex-
celsa amabilitat i el correcte com-
portament del seu personal, des de
Ia simpatiquíssima portera-ca de
bou Margalida (que més valdria que
es dediqués a portera de futbol),
fins a l'afable, agradós, piaent, gran .

coneixedor de l'anima humana, estu-
diós del comportament dels animals
superiors i llatinista, Rafel Fuster
(a més de co-propietari reeixit).
Amb la present missiva volem donar
l'enhorabona per la seva gestió a
aquests dos pobres d'esperit consu-
mits pel tedi —Margalida portera i
Rafel Fuster—, i de passada, agrair
totes les atencions rebudes en
aquest meravellós clot negre que és
DISCO-CALIPSO. Gracies Rafel &
Co per les vostres mesures discrimi-
natòries i d'apartheit: sistema de
segregació racial i mental, alienació
fisiognimnica i marginació de caràc-
ters. Gracies a tots. M.A.O.

El proper dia 24 de maig, a les 10 p.m.

INAUGURACIÓ des nou

DISCO-PUB «ES MOLI»
PORTO-COLOM

Carrer Churruca, s/n.

Esperam la seva visita

ARTROSIS, OBESIDAD, CELULITIS
CUIDE SU SALUD Y SU BELLEZA

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

Con las más avanzadas técnicas
en Medicina
• HIDROTERAPIA

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

• ELECTROTERAPIA
Lasser

— Rádar
Ultrasonidos

- Rayos U.V.A.
• KINESITERAPIA

— Gimnasio
• ACUPUNTURA
• SAUNA

— Masajes
• OZONO

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

Las más modernas instalaciones de Mallorca



adon___na
Pre - Marna   

Prendas vestir de 0 a 18 meses.
o Trajes bautizo.
1) Lista regalos para bautizos.
* Amplia selección en cunas,

cochecitos, etc.
SÁBADOS TARDE ABIERTO

C. Barón Sta. María del Sepulcro, 11
Tel. 71 69 06 — 07012 - PALMA

FELANITX

utocares

LftYli
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 - 581125 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas

• Será el 22 de mayo, lunes, el
DIA DE LA PRESENTACION de la
«UNIÓ EUROPEA» en FELANITX.
En la «CASA DE CULTURA» a las
21'30 de la noche. Se trata de ese
ambicioso proyecto que se trae de
la mano el amigo JAVIER GINER,
presidente de la zona mallorquina.
Un proyecto que puede tener un
sentido muy beneficioso para todos
en un futuro no muy lejano. Una
Europa sin fronteras, con el «Ecus»
como única moneda, unida, fuerte,
que pueda hacer una sana compe-
tencia a las naciones más podero-
sas. Así, que procuraré estar allí pa-
ra enterarme «in situ» de la cues-
tión, como lo estarán muchos com-
pañeros de la prensa, que con esa
nota quedan todos invitados.

• ANTONIO GRIMALT sénior
regresó de CUBA. Le llegó la noti-
cia de que uno de sus empleados
había acertado en la LOTO, cinco
y el complementario, casi VEINTI-
SEIS milloncejos... Cosa que le ale-
gró una barbaridad. Por otra parte
cabe significar su magnífico aspec-
to, se ve que las cosas le rodaron
bien por ahí ¡Gracias por los «Cohi-
bas» y un saludo para FIDEL!

• El pasado viernes día 12 en
BARCELONA fue PRESENTADO el

libro «MIQUEL -CARCELO IN MA-
LI», donde cl pintor felanitxer na-
rra con imágenes y texto su periplo
africano. Se trata dc una aventura
que realizó junto al —ya— famoso
diseñador MARISCAL I/ el fotógrafo
JEAN MARIE DEL MORAL. Todo
ha quedado plasmado en este
«book» que junto a una exposición
recorrerá las principales ciudades
del planeta. Miguel que escribe mu-
cho y nunca suele publicarlo, ha es-
crito algunos de los textos pero...
¡en francés! El resto está escrito en
Inglés. La presentación fue en la
«DAU \L SET» de la Ciudad Con-
dal y el libro ha sido publicado por
,<Editions Bischofberger» de ZU-
RICH.

• VIDEOCLUB. — ESPERAME
EN EL CIELO». Director: Antonio
Mercero. Intérpretes: Jose Soriano,
Jose Sazatornill «Saza», Chus Lam-
preave, Manolo Codeso. Productora:
CBS/FOX VIDEO. Duración: 110
minutos aprox. Género: Comedia.
SINOPSIS: ¿Tenía Franco un do-
ble? Paulino Alonso se ve envuelto
en una serie de equívocos y aven-
turas por su parecido con el Caudi-
llo. Es secuestrado y trasladado a
los sótanos de El Pardo, donde se le
instruye para que se comporte y
actúe como Franco, siendo obligado
a inaugurar pantanos, recibir cartas
credenciales, etc. COMENTARIO:
Original historia de un posible do-
ble de Franco, con una gran inter-
pretación de Saza y de Chus y con
alguna escena de mucha comicidad,
rozando constantemente el popular
género dc los vodeviles clásicos.

• El C.D. FELANITX el domin-
go viaja a SANTANYI, dónde puede
conseguir aumentar su cuenta posi-
tiva, pero a mí se me antoja poco
conveniente, casi sería mejor perder
para intentar sal ar del descenso al
equipo de la población vecina y evi-
tarse —así-- un largo desplaza-

miento la práxima temporada,
anatn lo que supone de la taquilla
por mor de la rivalidad cono> real...
Pero en fútbol las componendas
resultan fáciles, se diga lo que se
diga.

• En el GIMNAS ESPORT «ES
PORT» se inauguran a finales de
este mes algunas novedades, por
ejemplo una sala dedicada al CUL-
TURISMO. Una modalidad deporti-
va que últimamente está ganando
adeptos.

• En el «CINE PRINCIPAL»
nos llega una nueva versión de
«The Blib» con el título español de
«EL TERROR NO TIENE FORMA»
de CHUCK RUSELL (88), con acto-
res prácticamente desconocidos. La
película se ha visto con cierto
«agrado» en las pequei"i as salas ci-
nematográficas, ,grandes no quedan
casi. La historia va de la «Mancha
Voraz», una maligna forma de vida
procedente de otros mundos, se es-

trella en la Tierra, muy cerca de un
puebleci to rural ameticanu llamado
Arborville. Su actividad sc reduce a
una sola cosa: Tragarse y digerir
cualquier cosa que se mucva, hom-
bres, mujeres, nifíos... Una «cosa»
que puede deslizarse por las rendi-
jas, reptar por el techo... ¡Un ho-
rror! De complemento una película
musical, «SALSA» con un «casting
portorriqueño.

• En la recta final se halla  el
«CAMPEONATO DE BILLAR» del
«CIRCULO RECREATIVO». Espe-
ramos resultados finales.

• Y la última. Leo en la revista
«ECONOMICS» que una buena in-
versión es comprar cuadros de MI-
QUEL BARCELO. No hace mucho
se cotizaban a dos millones de pe-
las, ahora por seis milloncetes no
los coges. Ya saben los que tienen
dinero «negro».

JORDI GAVINA

AUTOL•VADO FEL;I N
A. MAURA, 8 - TEL. 583385

Servicio oficial GOODjfrEAR
Viler l'elundial en Tecnologia 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
MINI-VACACIONES CEPSA: Del 1 al 31 de junio,

por cada cambio de aceite recibirá un vale que le da derecho a pernoctar durante tres noches, dos personas, a elegir entre 104
hoteles de España, Portugal y Andorra, válido desde el 1.° de junio de 1989 al 30 de marzo de 1990.

Aproveche esta oportunidad exclusiva en AUTOLAVADO FELANITX



BASQUET

Vascens deis sèniors ja és aquí
Derrotaren l'Escolar en els dos partits

cine pri neipal
,Viernes 19, sábado 20, 9.30 noche y domingo 21 desde las 3.
Empezamos con un pequefin ciclo de TERROR. Esta semana proyectamos

El Terror no tiene forma
Y

SALSA
Müsica discotequera a tope.

Viernes 26, sábado 27, 9'30 noche y Domingo 28 desde las 3
Continuamos con el Terror y ademas de complemento otra gran
pelicula de actualidad en los cines de estreno de Palma.

Visiones
Mensajero de la Muerte

(CHARLES BRONSON)

FELANITX

FUTBOL

3.8 DIVISION

El Felanitx pudo conseguir una goleada
de escándalo

Felanitx, 3 - Murense, 1
Tarde gris, plomiza. Ráfagas de

sol. Poco público en «Es Torrentó».
Lo que es criticable, vista la buena
camparia del equipo felanitxer. Uno
ya no sabe lo que quieren los aficio-
nados. Tal vez exigen el «morbo»
de los partidos conflictivos, la pug.
na por un posible ascenso o la emo-
ción masoquista para evitar el des-
censo. Ver fútbol, simple eso, pare-
ce no interesa demasiado.

FELANITX. — Parera (1), Galmés
(2), Juan (2), Valentin (2), Llull (2),
Agustin (2), Teruel (1), Pont (2),
X. Riera (1), Mut (2) y Gallardo (2).
En el min. 62 Sagrera (-) salió por
Gallardo, incomprensiblemente. El
cambio perjudicó a los locales ya
que dejaron de agobiar a los visi-
tantes, no porque Sagrera no sea un
jugador interesante, sino por moti-
vos tácticos.

ARBITRO: Perez Garriga. Bien.
Mostró tarjetas amarillas a Plomer,
Serra y Teruel.

GOLES: 1-0, min. 11; Mut al trans-
formar un penalty cometido en su
persona. 2-0, min. 55; remate de ca-
beza de Pont, despeja el portero
Mina y de nuevo, de cabeza, Mut
marca. 3-0, min. 56; Pont se aprove-
cha del saque de una falta. 3-1, min.
70; fallo defensivo local y Martorell
bombea a las mallas.

El partido había despertado poco
interés, vista la mala clasificación
de los visitantes. La verdad es que
el Murense demostró el por qué de
su mala situación, ya que no fue
enemigo para un Felanitx que ju-
gando a medio gas y a ráfagas dis-
puso de innumerables ocasiones de
gol, especialmente Xisco Riera y
Mut desaprovecharon goles canta-
dos. Pero sin duda hay que recono-
cer la magnífica actuación del por-
tero del Murense Mina, que estuvo
colosal.

Pero cuando el portero falló hubo
fallos tan espectaculares como el
de Teruel —a punto de concluir la
1.a parte— cuando solo sobre la mis-
ma línea de gol, sin contrario que
le estorbara, lanzó el balón fuera.

Resumiendo partido de claro sig-
no casero, el Felanitx dueño y se-
flor del partido quiso agradar a la
afición y lo consiguió a ratos.

MAIKEL

2.8 REGIONAL
S'HORTA, 3 - MARIENSE, 1

¿BOXEO?
Más que un partido de fútbol pa-

recía un combate de boxeo. Espe-
cialmente en la 2. a parte, en la que
algunos jugadores, nerviosos, de
ambos equipos, se preocupaban más
del contrario que del balón.

En la 1.a vimos un fútbol de es-
caso interés, aburridillo. Tras un sa-
que de esquina Garcia marcaba el
1-0. Lo único destacado de estos 45
minutos.

En la continuación los locales sa-
lieron a decidir el encuentro. Pero
dio la casualidad de que el Manen-
se —también aprovechando un cór-
ner— conseguiría el 1-1.

Había tiempo para enmendar la
cosa. Había intenciones de remon-
tar, pero el S'Horta desperdiciaba
claras ocasiones de gol. El juego se
endureció bastante, un jugador lo-
cal fue expulsado, también lo fue-
ron dos de los visitantes. Pero la
presión local dio sus frutos. A 5 mi-
nutos del final una buena jugada de
Oscar sirvió para que Bennásar es-
tableciera el 2-1.

Y ya en tiempo de descuento Dino
aprovechó un fallo defensivo para
marcar el definitivo 3-1.

El domingo, a «Son Banya» para
disputar el partido previsto con el
MINERVA. Cualquier cosa puede
ocurrir. J.

PORRERES AT., 0 - CAS CONCOS,
CAS CONCOS. — Huguet, Cerda,

Bordoy, B. Adrover, Uguet, J. Julia
(Zamorano), Mayoral, Fiol (G. Adro-
ver), Rosselló, Obrador i Llull.

ARBITRE. — Sr. Navarro. Regu-
lar. Mostra targetes d'amonestació
a Bordoy i Uguet del Cas Concos.

COMENTARI. — Molt poc té per
comentar el partit que disputaren
diumenge passat porrerencs i con-
carrins, ja que les ocasions van ser
poques i el joc, dolent com hi ha
món. Comença bé el Cas Concos
als 20 minuts ja havia disposat de
tres ocasions clares per marcar, pe-
rò no fou així j, poc a poc, els por-
rerencs s'anaren estirant fins arri-
bar a dominar el centre del camp,
sense inquietar, pet-6, el porter Hu-
guet. La segona part comença amb
domini dels locals que van tenir
dues ocasions de marcar, però tam-
poc no foren transformades en gol,
i, a partir del quart d'hora, el joc
queda reduit a un piloteig al mig
del camp que acaba d'avorrir els po-
quíssims espectadors. Sols un pa-
reil d'intents d'aprofundir per l'es-
querra per part dels de Vilar que
toparen quasi sempre amb el late-
ral González, el millor home de l'e-
quip porrerenc durant tot el partit.
I poc més. Esperem que diumenge
poguem veure un partit més atrac-
tiu. El visitant es un dels rivals di-
rectes dels concarrins: l'ESPOR-
LES. G.

BENJAMINES
FELANITX, 3 - PORTO CRISTO, 1

Tras un «stage» en Ibiza nuestros
Benjamines jugaron un partido
amistoso el pasado domingo frente
al Porto Cristo, en plan telonero del
que disputaría oficialmente el C.D.
Felanitx. La victoria de los locales
fue merecida, pudiendo los aficiona-
dos comprobar que estos chicos ma-
nejan bastante bien la bola. Calidad
tienen. M.

RESULTATS
Sèniors masculins:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 85
ESCOLAR, 	 64
ESCOLAR, 	 59
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT,	 63
Sèniors femenines:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 33
PUIGPUNYENT, 	 35

COMENTARI
Arrodoniren amb total exit els

SENIORS la gran temporada. La se-
va darrera «feina» ha estat la con-
tundent victòria davant l'Escolar,
en eliminatòria de promoció. Els de
Capdepera havien militat en el grup
«A» del bàsquet mallorquí, lloc que
hauran de deixar pels felanitxers. El
J. Capó/Autocares Grimait, quan
queda eliminat a semifinals pel Ge-
sa Alcúdia (que ha estat el guanya-
dor de la categoria) només tenia un
sol camí per aconseguir el pujar per
amunt: aconseguir eliminar l'Artà i
després resoldre l'eliminatòria de
promoció. I les dues coses han fet.

La regularitat de l'equip ha donat
un balanç final de 25 partits gua-
nyats i només 7 perduts, per la mi-
nima tots set.

En el partit celebrat a Felanitx,
l'entrega de tots els jugadors fou
exemplar. Varen saber imprimir un
ritme que ja de tot d'una dona els
seus fruits. En el descans el mar-
cador donava un 36-26. Els 21 punts
finals, que comptaven pel partit de
tornada, ja que l'enfrontament era
a dos partits, foren la major dife-
rencia. Dos jugadors tingueren una
eficacia poc habitual, tant en de-
fensa com en atac; foren Amengual
(31 punts) i A. Oliver (22).

L'equip, que s'ha caracteritzat per
la bona defensa i per rebre pocs
punts, no havia arribat en cap oca-
sió als 80 punts favorables.

L'arbitre, Sr. Mohamed, va ser la
figura negativa. Tothom protestà
molt, i amb raó, moltes de les se-
ves decisions. Fou un dels arbitrat-
ges més fluixos de tot l'any.

El partit de Capdepera no va tenir
gaire història. Amb excepció dels
minuts inicials en els que els locals
dominaren per 11-3, els gabellins es
veren totalment impotents per a su-
perar el desavantatge de 21 punts i
tampoc pogueren aconseguir gua-
nyar l'encontre. La darrera ocasió
en que el marcador fou favorable a
l'Escolar va ser el 30-29 del minut
26.

Tempteig elevat en el segon temps
(40-40), en contraposició a un mise-
rable parcial de la 1.a part (19-23).
No podia ser d'altra manera, Amen-
gual tomà a ser el millor anotador,
en aquesta ocasió amb 18 punts. A
destacar els 14 punts anotats, en els
transcurs de l'eliminatòria, tant per
Tia Rigo com per Tia Serra.

Les SENIORS FEMENINES pro-
segueixen la seva marxa descendent.
En un pèssim partit, el Puigpunyent
s'endugué la victòria de Felanitx al
superar les locals per dos punts. El
partit corresponia a la classificació
pels Rocs 7è i 8è. El partit de Puig-
punyetit del diumenge que vé serà
l'acabatall de la temporada pels
equips felanitxers.

LARRY CISTELLES

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

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



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).

CONSULTORIOS MEDICOS
C. Costa i Llobera, 32-1° 13 	 Tel. 582233 • FELANITX

OCULISTA - Dra. Aibar
LUNES, de 16 a 20 horas

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 SABADOS, de W30 a 13'30 horas.

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

8	 FELANITX

Coloms a la Sala
L'AJUNTAMENT NO DEFENSA
ELS INTERESSOS
DELS FELANITXERS

Divendres passat es dugueren per
aprovar dos assumptes d'urbanitza-
cions, un per fer apartaments al
Camp de Golf de Vall d'Or i l'altre
per privatitzar una platja de Cala
Serena. La tramitació d'ambdós ex-
pedients demostra clarament que a
l'Ajuntament de Felanitx, el grup
del pp defensa els interessos d'uns
particulars. Vegeu com ho fan això.

La tramitació del Projecte d'Urba-
nització del Camp de Golf, ha ten-
gut un tracte preferencial que fa
pell de gallina. Els promotors pre-
sentaren la documentació el mes de
gener, abans que el Pla Parcial estàs
definitivament aprovat, que això va
ser dia 16 de mare. Dues vegades
que han presentat documentació, el
tècnic municipal, ha informat el ma-
teix dia que s'han entregats els pa-
pers a l'Ajuntament, quan tothom
sap que s'ha de seguir escrupulosa-
ment l'ordre d'entrada i, massa ve-
gades, els de segons qui no s'infor-
men mai i els d'aquests senyors el
mateix dia. També amb velocitat
que espanta, el Secretan informa;
per sorpresa nostra demanarem,
com així no feia l'informe juridic
l'assessor urbanista, ens respongue-
ren que per raons ètiques. L'asses-
sor juridic de l'Ajuntament, també
és l'assessor dels promotors, quines
coses! Llàstima que informas el Pla
Parcial i la modificació del liYa . Ge-
neral, quan es varen donar les ma-
teixes circumstancies. Mirau per on,
ara hi ha raons ètiques, fa un any,
aquestes no existien. Però seguirem
amb la Plenaria. Resulta que el Pro-
jecte d'urbanització del Camp de
Golf per fer 82 apartaments, esta
basat amb l'existència d'un Camp de
Golf. Creureu que a l'Ajuntament de
Felanitx no tenen documentació que
acrediti aquesta realitat, o sigui, que
a l'hora d'ara encara no s'ha presen-

tat cap projecte per fer un camp de
golf, però s'ha fet. El Batle volia
aprovar aquest projecte d'urbanit-
zació, el PSOE i Els Coloms troba-
ren que estaria bé que es fessin les
coses per tothom igual i com toca,
el Batle, després d'un toquet d'aten-
ció dels d'AP canvia de parer i s'a-
cordà iniciar un expedient d'infrac-
ció urbanística als promotors del
Camp de Golf per no tenir les llicèn-
cies corresponents per la construc-
ció, opertura i activitats que es fan
al Camp de Golf.

L'altre assumpte era la modifica-
ció de dos Plans parcials de Cala
Ferrera. Els promotors també tenen
un tracte especial a l'Ajuntament de
Felanitx, i així es va exposar a la
sessió. Aquests Plans parcials, pre-
tenen que la Platja de Cala Serena
quedi privatitzada per les construc-
cions del Club Robinson, allunyant
l'accés públic de la Cala i a més a
més deixant fora del Pla Parcial tot
el que són carreteres, enllumenats,
aceres i conduccions d'aigües i que
tocarien pagar els urbanitzadors,
amb l'aprovació dels pp, aim!) vol dir
que pretenen que ho paguem els so-
frits felanitxers. A això ho explica-
ren els del PSOE i COLOMS, pers
aquesta vegada no volgueren entrar
en raó i haurem d'acudir a més al-
tes instancies. Creim que els fela-
nitxers, no hem de pagar el que toca
pagar els urbanitzadors.

Ja ho veis, dos casos idèntics, re-
solts de manera diferent. No ente-
nem perquè al primer cas, sembla
que vulguin fer-ho així com toca. El
segon, igualment evident, el pp vol
deixar que faci el que està en con-
tra dels interessos dels felanitxers,
quina raó hi pot haver?

Nota.—E1 Congrès d'avui dissab-
te, es a les set i mitja de l'horabai-
xa, com devieu suposar.

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

ATLETISME

Magnífica l'organització, i bastant
nombrosa la participació, a aquesta
prova atlètica que ja ha arribat a la
10.a edició.

Hi participaren i destacaren un
bon grapat d'atletes felanitxers, la
majoria d'ells del Joan Capó. Entre
els resultats cal destacar les tres
victòries (Andreu Vicens, Lloren;
Páramo i M.a Antònia Crucera) que,
juntament amb els tres segons llocs
i dos tercers, donaren el triomf per
equips al Club Joan Capó a una clas-
sificació establerta per a les catego-
ries escolars.

CLASSIFICACIONS
MINI

Masculí: 1. Andreu Vicens, 2. Mar-
cos Diaz, 3. Miguel A. Fontanet, 6.
Carlos Valverde.

Femení: 2. M.. Antònia Soler, 3.
Maria Sanchez.
BENJAMI

Masculí: 1. Llorenç Páramo, An-
dreu Maimó, 8. Miguel A. Sanchez.

Femení: 4. Mari C. Valverde.
ALE VÍ

Masculí: 5. Juan V. Maties, 6. An-
dreu Páramo A., 7. Julia Vadell.

Femení: 6. Mari C. Adrover, 7.
Azucena Sanchez, 8. Isabel Collado.

INFANTIL
Masculí: 2. Raul Ferrer, 4. Andreu

Páramo N.
Femení: 10. Teresa Sanchez.

CADET
Masculí: 8. Ismael Ferrer.
Femení: 1. M.a Antònia Crucera.

JUVENIL
Masculí: 4. Mateu Obrador.

SENIORS
Masculí: 9. Paco Páramo (J. Ca-

pó), 12. Victoria Martinez (Opel Fe-
lanitx).

Femení: 4. Margalida Adrover.
VETERANS «B»

2. Sebastià Adrover (Opel Fela-
nitx).

Agraïment
La família Maura-Obrador,

davant les nombroses mani-
festacions de condol rebudes
amb motiu de la mort de Mi-
guel Maura Artigues i en la
impcssibilitat de correspondre-
les a totes personalitat, ho vol
fer per mitja d'aquesta nota.

A tots, moltes gracies.

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 MAYO AL 8 DE JUNIO

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

CALONGE: Ctra. Felanitx, 5 — Tel. 657393

V Semi-Marathon Fira de Maig - Campos




