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Pluja catastròfica
Tres persons an perdut la vida a l'Hotel

Ca's Corso

ia rodella
A l'hora d'escriure aquesta nota

—dimecres a vespre— no sabem
ben bé quan arribara als nostres
lectors l'edició del setmanari, ja
que degut a la incomunicació so-
ferta per la nostra població, s'ha
retardat la tramesa d'originals a
les linotypies, així com la recepció
de galerades.

Sia quan sia però, el que podem
reflectir d'aquesta trista jornada
del dimecres es esgarrifós. Tres
persones mortes —Euladia Benna-
sar Bordoy de 42 anys, Carlos Igle-
sias Montesinos de 17 i Antonio Al-
colea Benaguer de 17— és el luc-
tuós encapçalament d'un balanç  ca-
tastròfic després d'unes hores de
pluja torrencial que ha assolat el
nostre terme i el dels pobles veins.
De 160 a 200 litres per metre qua-
drat, caiguts en un temps de dues
hores escasses, han produit estralls
per tot arreu. Les inundacions a
Felanitx, Portocolom, altres nuclis
de població i nombroses cases de
camp han estat només un caire de
la tragèdia, que a les zones baixes
de les poblacions i a magatzems i
comerços han revestit un dramatis-
me especial.

A partir de les 8 del matí a Fe-
lanitx i un xic més tard a Portoco-
lom, els carrers s'han convertit en
vertaders rius, arrossegant al seu
pas tota mena d'objectes, vehicles
i una gran quantitat de pedres i
terra que, un cop escolada l'aigua,
han quedat per tot arreu com a pe-
nyora de la fúria dels elements.

A Portocolam ha revestit un cai-
re patètic ja que a l'Hotel de Cas
Corso —construit enmig del Hit del
torrent— s'ha anegat la
planta inferior de l'establiment i
la rivada ha arrossegat la dona
Eulàlia Bennàsar i ofega els joves
Carlos Iglesias i Antonio Alcolea.
El torrent de Cas Corso i el del Pla
de Sa Sínia, que aboquen dins el
port, esborraren per unes hores els
limits de la mar i podruiren
grans perjudicis a les edificacions
termeneres. La destrossa d'embar-
cacions —la tempesta era acompa-
nyada d'una ventada molt forta—
ha estat també importantíssima i
nombrosos vehicles han estat Ilan-
çats a la mar per les aigües. A Cala
Marçal la torrentera ha arrossegat
gairebé totes les installacions de la
platja i també a S'Arenal.

A Felanitx ha resultat especial-
ment afectat el cementen, part de
la paret del qual s'ha enrunat.

Diguem per últim, que totes les
vies de comunicació han quedat
greument afectades i la nostra po-
blació fins passat migdia ha quedat
totalment aïllada, ja que s'han ha-
gut de retirar tones de residus a
molts indrets i a d'altres el ferme
de la carretera s'ha esfondrat.

La línia telefònica tambê ens ha
mantingut desconnectats amb certs
sectors.

Fins aquí un avanç apressat d'a-
questa jornada catastrófica, les
conseqüències de la qual seran
també dramatiques per a l'agricul-
tura. Més endavant tendrem ocasió
de parlar més concretament de tots
eis seus vessants i conseqüències,
ja que ser motiu —o ho hauria de
ser almanco— de profundes refle-
xions.

Tombats a la molsa

La cinquena columna
Per a qualsevol observador, imparcial o no, no deixa de ser una evi-

dència que les nacions oprimides de la URSS comencen a moure's, a re-
viscolar. Analitzar les causes dels moviments nacionalistes es una feina
complicada, pert, en el fons de totes elles està la lluita pel dret a la di-
ferència, a fer el seu camí sense intromisions alienes, a no deixar-se tre-
pitjar, ni uniformitzar, ni homologar.

D'entre tot el moviment nacionalista reactivat destaca, sens dubte, el
de les anomenades «regions baltiques» (Estônia, Letbnia, Lituania i Mol-
davia), incorporades a la URSS mitjançant el pacte entre Stalin i Hitler,
abans del començament de la II Gran Guerra. En tot el temps que dura
el domini soviètic d'aquests països, tan forta ha estat la sovietització com
Ia russificació, pert' així i tot la resistência s'ha mantingut i ara esdevé
cada dia més forta, constant i valenta. Ningú no sap corn pot acabar el
procés encetat, sobretot quan Gorbatxev es troba en el dilema de posar
en practica l'apertura política, mantenint la unitat —sagrada, com en els
millors temps del tsarisme— de la seva patria artificial, creada al voltant
del pal de paller que és Rússia.

Mentre Gorbatxev cerca la solució política ideal, els de la cinquena
columna ja comencen a actuar en els territoris no-russos que intenten
recuperar les seves senyes d'identitat nacionals. Així, per exemple, a Mol-
davia, els russos han començat una vaga de caracter politic, per oposar-se
al projecte de llei que convertira el moldau en llengua oficial en el seu
territori. Els no-moldaus no poden consentir passar a ser no-moldaus, ciu-
tadans diferents, en un territori que consideren seu, tot i que no ho
ni ho ha estat mai. No poden consentir la diferenciació lingüística en un
territori que ells colonitzaren no fa massa anys. Per què en el temps que
fa que la majoria dels no-moldaus viuen a Moldavia no han après la lien-
gua del país? Ah, misteri! Tal volta sigui perquè ningú no els l'ha exigit,
també pot ser per peresa, o per motius de diferenciació social, per tal
de no perdre els seus orígens lingüístics i no mesclar-se amb una socie-
tat que parla una llengua diferent, una llengua no-oficial a l'Estat Soviè-

(Passa a la pig. 5)

tubre, tendrem eleccions generals,
Ines tard se posaran en marxa les
televisions privades, inauguraran
un nou «hiper», l'Ajuntament re-
modelara el Mercat, la Casa de Cul-
tura haura entrat definitivament a
la situació de normalitat, etc.

—Digau, doncs, que sera gros.

—Bé, no sera el 92 pers ens acos-
tam al 90.

- dels «hipers» ha estat te-
ma de conversa, i nosaltres ii hau-
l-fern de dedicar una Rodella sence-
ra, com també haurem de parlar de
Ia remodelació del Mercat Munici-
pal, dos temes que van Riots.

—I de les eleccions?

—Les eleccions es un tema que
ens toca més d'enfora. Es més, sem-
bla que tot continuara igual; a l'Es-
tat i a la vila guanyaran, una vega-
da més, els mateixos.

—I de l'Ajuntament, què en di-
reu?

—L'Ajuntament mereixerà l'espai
que li correspon cada vegada que
sera oportú.

—Vós creis que a la Sala, les co-
ses s'arreglaran?

—Sincerament crec que no.

—Els socialistes i els coloms no
varen anar a dinar el dia de Sant
Agustí amb la majoria absoluta.

—Bé que varen fer. Es natural
que una gent que la treuen defora,
que no la deixen defensar-se, des-
prés si la conviden a dinar, no ac-
ceptin la invitació. Un dinar de
companyonia, o de germanor és in-
compatible amb la presència de qui
ni ens es company ni germa.

—Voleu dir que un dinar així és
impossible?

—És impertinent. És un invent
que no tenia tradició arrelada ni hi
havia cap motiu en absolut d'intro-
duir.

—Pert, enguany no hi ha hagut
homenatge.

—Gracies a Déu. Hauria estat
ploure damunt el banyat.

Pirotècnic

Ditilag quasi tardoral
—Jo no sé com es, però quan han

passat les festes de Sant Agustí pa-
reix que s'ha acabat l'estiu. Però
això no ens hauria de venir de nou
perquè de temps immemorial ens
diuen que «per Sant Agustí, s'hi-
vem ja es aquí», i que «es frare l'a-
paga.

—Potser que el frare l'apagui,
pelt, es evident que ja fa estona
que la monja no l'encén perquè el
troba encès.

—Hi ha gent que frissa que acabi
l'estiu.

—Sí, hi ha de tot. Per a mí l'es-
tiu es un temps ben agradable i no
en fris gens de veure'l acabat. Clar,
si es agradable es a causa de les va-
cances. Hem de convenir que per
fer feina, l'estiu es un desastre.

—En realitat, acabat l'estiu se
percep que un període nou comen-
ça i el d'enguany se presenta amb
moltes expectatives: a finals d'oc-
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral: 1.625 ptes.
Semestral a fora: 1.775 ptes.

SAN'TOIIAL

Diu. 10 St. Nicolau de Tolentí
Dill. 11 St. Protus
Dim. 12 Mare de Déu de Lluc
Dim. 13 St. Joan Crisóstom
Dij. 14 Exalt , de la Creu
Div. 15 Mare Déu dels Dolors
Dis. 16 Sts. Corneli i Cebria

LLUNA

Lluna plena dia 15

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

Palma • Felanitx des de l'esta-
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 -Portoealom: Dies fei-
ners, a les 7, 9, 12, 14,15, 17 i 20
h. Diumenges i festius, a les 7,
9, 12,30, 15,30, 17 i 20 h.

Portocolom -Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7,30, 9,30, 12,30, 16,
17,30 i 20,30 h. Diumenges i fes-
tius, a les 7,30, 9,30, 13, 16, 18,15
i 20,30 h.

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

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

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

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

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

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

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

TELEFONS D'INTERtS
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
Servei de Grua, Tel, 581145

pere Joan Mestre Sunyeri
(DE SA CAMERA)

va morn . a Portocolom, dia 2 setembre de 1989, a Pedat de 67 nys,
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostólica.

Al cel sia
La seva espasa Felicitat Manzanares; fills Catalina, Cristõfol, Alfred i Pere; (ilia politica

Margalida Mestre; nets Joan, Aina, Pere i Felicitat; germans politics Trinitat Manzanares i
Teodor Smite fillola, nebots i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva anima
a 1)611.

Casa mortuòria: C. Reina Blanca de Sicilia (Sa Punta) Portocolom

lena Barceló; fillola Catalina Neus; padrins de fonts Joan Janine i Nlargalida; cosines Gabriela i Ca-
talina Blanco, tios i :titres parents vos preguen que volgueu tenir-lo present en les vostres
pregaries.

Els seus pares Antoni Adrover i Catalina Ramis; germa Joan; germana política M.  Magda-

va morir a Felanitx, víctima (Pun accident de circ ti lack), el dia 29 d'agost a 20 anys.

Ontoni Odrovev Ramis

Al cel sia

Casa mortuOria: C. Sant Miguel, 21

FELANITX

Ajuntament
de Felanitx
COMISSIÓ DE GOVERN
DE DIA 7-8-89

S'aprova l'aportació al Centre de
Gestió  Catastral i Cooperació Urba-
na, exercici de 1988, per un import
de 6.156.425 ptes.

S'aprova l'aportació de 1'1 % del
Servei de Prevenció i Extinció d'In-
cendis del CIM, exercici de 1989, per
un import de 5.016.128 ptes.

S'aprova la liquidació definitiva
dcl clavagueram i depuradora de
Cala Ferrera, per un import de
5.405.776 ptes.

S'aprova el pagament del 50 res-
tant del projecte del Vial del Polí-
gono 4, per un import de 467.476
ptes.

S'aprovaren els padrons d'exac-
cions municipals 1989.

S'accedí a varies sollicituds per a
la installació de casetes en el Parc
durant les festes.

S'informaren favorablement els
expedients de construcció de vivenda
rústica de Mairgalida Roig Grimait,
M.a Fulgência Elena Rosselló i Ka-
rin Preissler.

Se concedí llicència per a construe-
ció de vivenda rústica a Maria Adro-
ver Artigues (parcella 641, pol. 33)
amb una taxa de 148.890 ptes.

Se concediren Ilicêncies d'obra a
Julia Arrazola Martinez per a Edifi-

ci de 8 vivendes a solar 35 de Sa
Punta 2. a Fase, amb una taxa de
521. 705 ptes., a Sebastià Boyer An-
tich, per a una vivenda unifamiliar
a C/. Lepanto amb una taxa de
60.296 ptes. i a Margalida Elconor
Miró Huguet, per a una vivenda a
Cl. Nord, 18 amb una taxa de 117.102
ptes.

Obres menors: A Andreu Rodri-
guez Pizarro, Jose Sanchez, Salvador
Adrover Obrador, Anna Jutta Gra-
pengiesser i Francesc Fullana Ser-
vera.

UNA VEGADA MÊS EL CONDOL
Benvolgut Tomeu:
Et prec me concedesquis unes rat-

ites per a comentar un fet que ja
s'ha tractat altres vegades en agues-
ta mateixa secció, sobre el qual però
crec que es necessari insistir-hi. Es
tracta del show que s'organitza a
molts de funerals a l'hora de donar
el condo!.

L'altre dia, arran de la mort d'una
persona jove, allò va passar de mi-
da i em vaig fer aquestes conside-
racions:

— La gent que feia aquell renouer,
acompanyava i feia be a aquella fa-
mília desfeta pel dolor?

— Es donaven compte que estaven
dins una església i que per tant ha-
vien d'esser respectuosos?

Crec no posar cap fals testimoni
si dic que molta de la gent que hi
havia alla, només trepitja la parrò-
quia en ocasions semblants a l'es-
mentada i em va ocórrer una idea:
No es podria donar el condol damunt
et replà, abans o després de fa mis-
sa i així s'evitaria tot aquest reborn-
bon? També pens que a l'hivern o
quan plogués es podrien habilitar
els baixos del Mercat que en agues-
ta hora no s'utilitza i queda surran
de l'església. I és que, ben pensat
no estaria gens malament que l'A-
juntament cedís un local per un
(facie social», perquè hem de conve-
nir en que és ben hora de que dins
l'església no es donin espectacles
d'aquesta mena. Així acompanyarien
els familiars en les oracions,
aquells que vertaderament ho vol-
guessin fer.

C.
(Passa a la pagina 3)

SE VENDE SOLAR en Urbanización
La Fe. 1.000 m. cuadrados.
Informes, Tel. 575171.

CERCAM APRENENT per a taller
(1'artesania de mobles, major de
16 anys.
Informes, Tels. 580423 i 575703

SE VENDEN PISOS en Porto-Co-
lom, facilidades hasta 20 años.
Informes, Tel. 575683.



Programa de Ces Festes de Cas Cocos
DISSABTE, 9

18,00.—Partit de futbol alcvi entre els equips: Club Deportiu Felanitx -
Scs Selines, disputant-se on I tulcu donat per l'Ajuntament de Felanitx.

19,30.—Esclafit de coets i repicada dc campancs anunciant el cerca-
vila dels xeremiers, dimonis i capgrossos. Recoilida  de joies.

21,30.—Missa, Benedicciú dels Pancts i Veneraciú de la Reliquia del
Sant.

22,30.—Revetla popular, ball de bot per a tothom amenitzat pel grup
«Aixi Balla Manacor» i els «Xeremiers».

DIUMENGE, 10: FESTA DE SANT NICOLAU

10,00.—Repicada de campanes i cercavila amb els Xeremiers, dimonis
i capgrcssos.

20,30.—Missa solemne concelebrada. Presidira i dira el sermó Mn. Jo-
scp Oilers i Bujosa, Canonge Penitencier de la Seu de Mallorca.

A l'ofertori veneració dc la Relíquia de Sant Nicolau i cant dels Goigs.
Assistira la Corporaciú Municipal.
Despres de l'ofici se servira un vi español. Esta conviclat tot el poblc.
11,00.—Desfilada de les Majorets d'Es Port.
11,30.—Carreres de joies i la tradicional carrera del pollastre i de la

porcella.
16,45.—Partit de futbol benjamí entre els equips: Club Deportiu Fe-

lanitx - Ses Salines, disputant-se un trofeu donat per l'Ajuntament de
Felanitx.

18,00.—Partit de futbol corresponent a la lliga S.D. Cas Concos - Club
Deportiu Campos, disputant-se un trofeu donat per l'Ajuntament de Fe-
lanitx.

22,00.—Nit de música i ball. Actuaran: «TRIO LOS CAMBAES PARA-
GUAYOS» i AIRES SOLLERICS..

24,00.—Castell de focs d'artifici, traca de fi de testa.

NOTA: Tots els actes d'aquest programa s6n gratuits, exceptuant els
partits de futbol.

Tenim els ¡libres de text de 3er. de BUP, de COU
i 2n. FP1 i ler. FP2 Utdministratiusl

Motxilles
carteres de

collegial
Tota casta de complemets
i material escolar.
Com sempre el trobareu
a la

LLIBRERIA RAMON LLULL
del carrer Major, 25
Tel. 580160

Amb motiu de les noces d'En Bini i Na Carme
es convida a tota la població a un Vi Espanyol.

Demà diumenge dia 10, a les 12 h.
C. Campos, 27 (pis)

ESTAU TOTS CONVIDATS

cine princip 1
Viernes, 8 sábado 9, 930 noche y domingo 10 desde las 3.

INAUGURACION DE LA TEMPORADA

Ríete y disfruta como hace tiempo no lo has hecho con los supercolosos
y chalados policías

Loca Academia de Policía 6

Maximum Overdrive
Dos fabulosos estrenos en un mismo programa

Viernes 15, sábado 16, 9'30 noche y Domingo 17 desde las 3

Papá Cadillac y Terror llama a su puerta

FELANITX

Des de dissabtc passat van de tes-
ta a Ca's Concos, tot i que avui i
demà sera el plat fort d'aquestes pa-
tronals de Sant Nicolau. En aquesta
mateixa edició trobareu el progra-
ma.

Ens volem fer ressò pet-6 d'uns
actes que obriren el cicle amb un
cert encuny cultural. En el marc
de l'hermOs temple parroquial i a
l'entremig d'un magnífic concert de
Ia Banda de Música de Felanitx, fou
prcsentat el Núm. 26 de la Co Ilec-
ció «Coses Nostres» que dirigeix en
Josep Grimait i Vidal. «Festes Patro-
nals de Ca's Concos d'Es Cavalier»
es el títol d'aquest opuscle que re-
colleix el sermó històric que pronun-
cia Mn. Cosme Bauçà per les festes
de Sant Nicolau de l'any 1919, i que
el nostre company Miguel Pons ha
p:sat ara en ortografia actual. El
llibret però, a més d'aquest value's
text, inclou una biografia de Mn.
Bauça així com la bibliografia com-
pleta del nostre historiador, amb-
dues enllestides per Miguel Pons.

La presentació d'aquest Ilibre fou
a càrrec de Mn. Pere Xamena, qui
ressalta la meritòria actitud de Mi-
guel Pons en la seva tasca d'apro-
ximació a la personalitat i obra de
Mn. Cosme Bauça.

L'edició es patrocinada pel Consell
Insular de Mallorca i l'autor la de-
dica «A la mernõria de l'amic Mos-
sen Gabriel Rebassa, qui es troba 136
a Felanitx, com jo mateix».

Diguem també que el nostre Ajun-
tament aprofita l'avinentesa per dis-
tingir a quatre persones per la cons-
tant conaboraci6 prestada a Ca's
Concos: Mn. Miguel Lladó Ayarte,
rector de la parròquia, En Joan
Mairn6 Vadell, En Miguel Pons i
Bonet i el dibuixant Jaume Vilar-
dell. Tot ells, amb llurs actituds
teraries o artistiques han cooperat
en la tasca de fer poble. La distin-
ei6 que els fou entregada pel Batte

Cosme Oliver i el . regidor Joan Mon-
set-rat, consisti en una placa on hi
resta gravat el reconeixement de
l'Ajuntament i de Ca's Concos pets
seus bons oficis.

Un públic nombrós rubrica amb
rciterats aplaudiments i mostres de
simpatia aquest acte.

La inauguració oficial de la alit-
minaeici del campanar, a càrrec
Batlc de Felanitx, tanca aquesta pri-
mera jornada de les testes patro-
nals de Ca's Concos. Cal assenyalar
que amb aquesta illuminació es pot
apreciar en tota la seva magnitud
l'encertada restauració de que fou
objecte l'any passat aquesta torre,
una de les més belles sens dubte del
nostre terme.

Cartes al director
(Ve de la pagina 2)

ELS IMBORNALS DE FELANITX
Sr. Director:
La setmana passada va ploure i

aquesta també. Visc a la part baixa
de Felanitx i ca nostra es va anegar
per una raó molt primaria, les
aigües del ploure de tot el poble
van per avail i per damunt els car-
rers, quan arriben a la part baixa
ja es un torrent que a vegades, la
setmana passada, té més de dos
pams de fondària. Això passa per-
que en «Sebastià de l'Hospici» fa
una partida d'anys que no escura
amb una cullera de mànec alt els
imbornals que hi ha als carrers i
quasi tots kin plens de greixina i
de tot.

Voldria demanar a l'Ajuntament
que s'ha de gastar no sé quina m-i
ilonada per posar «guapo» el Port,
que escuras els imbornals dels car-
rers de Felanitx i els felanitxers po-
dem tenir ca nostra presentable.

A.A.

Cas Concos en festa

Fou presentat el N°. 26 de la Col.lecció
«Coses Nostres»
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El Comte de Barcelona a
Portocolom

Dimecres de la setmana passada
a la tarda, el iot «Giralda» del Com-
te de Barcelona D. Joan de Borbón
entrà a Portocolom i amarra al
moll esportiu, on hi resta tota la
nit.

S'A.R. i acompanyants baixaren a
terra i àdhuc soparen a un restau-
rant de la zona.

No cal dir que iota la tarda tant
el vaixell com el seu regi propieta-
ri foren objecte de la curiositat de
Ia gent.

Llorenç Valverde, Catedràtic de
Ia Universitat de les II les Balears

En la seva edició del passat 25
d'agost el «Boletín Oficial del Esta-
do» (B.O.E.) feia pública una reso-
lució mitjançant la qual s'anomena
—en virtut d'un concurs de me-
rits— Catedràtic de la Universitat
de les flies Balears al nostre paisà i
bon amic En Llorenç Valverde, qui
segons especifica l'esmentada reso-
lució passara a desenvolupar les se-
ves tasques en el Departament de
Ciències Matemàtiques i Informàtica
de la dita Universitat.

En Llorenç Valverde es Llicenciat
en Matemàtiques per la Universitat
de Barcelona i Doctor en Informa-
tica per la Universitat Politècnica
'de Catalunya. Ocupava fins ara una
catedra, també dins l'àrea de co-
neixement de Ciencies de la Compu-
tació i Intelligencia Artificial, a
aquesta darrera Universitat, catedra
que va obtenir mitjançant concurs-
oposició la passada tardor, fet del
que també se'n va fer ressò aquest
setmanari.

Tot donant-li la nostra enhorabo-
na, ii desitjam que en el seu nou
clestí segueixi aconseguint totes les
fites a que ens té acostumats el seu
reconegut bon quefer.

El grup de Teatre «Picadis» guar-
donat a Consell

El grup de Teatre «Picaciís» de
S'Arenal de Llucmajor, que tingue-
rem oportunitat dc coneixer per les
dues representacions que feu a Son
Negre de l'obra «On anam?» de
Martí Mayo!, ha merescut el primer
premi en el II Certamen de Teatre
per aficionats i d'autors mallor-
quins, celebrai a Conseil sota els
auspicis ciel Conseil Insular de Ma-
llorca i l'Ajuntament d'aquesta po-
black).

Lambe Na Margalida Capella, in-
tegrant ciel grup, fou guardonada
amb el premi a la millor actriu. Com
recordareu, aquesta encarna el per-
sonatge Elisenda.

Foren nou els grups que se pre-
sentaren a concurs, i el de S'Arenal
—en cl qual treballa la nostra pai-
sana M. AntOnia Huguet— aconse-
guí emportar-se els primers guar-
dons.

La mês sincera enhorabona a tots
els seus components.

Pluviometria
A la fi, després de mesos i mesos

de secada, la nit del dijous al diven-
dres de la setmana passada caigué
la pluja abundosament. I fou tan
copiosa que al llarg de la nit se re-
gistraren uns 100 litres per metre
quadrat. Comença cap a les 11'30
amb uns ruixats molt forts que des-
bordaren els descurats sistemes de
reeollida d'aigües pluvials i l'aigua
envaí a molts indrets les cases per
mor de l'excessiva altura dels car-
rcrs i l'embussament dels imbornals.

Les carreteres també quedaren
inundades en alguns punts, sobre tot
on hi passen torrents, ja que
aquests, lluny de re-
bre ratenció deguda es troben, en
el millor dels casos plens de brutor,
si no s'han esborrat amb moviments
de terres i d'altres agressions.

Malgrat aquests problemes, la plu-
ja era més que necessària i haurà
beneficiat encara l'anyada de raïm.

Ara vos oferim les dades pluvio-
metriques del passat mes d'agost:

Dia 5, 0'5 litres
Dia 10, 3
Dia 26, 0'2 »
Dia 0, 11 »
Dia 31, 100
Total recollit durant el mes, 114'7

litres per metre quadrat.

Exposició «Rere les passes de
Bach» a la Casa de Cultura

Avui dissabte sera inaugurada a
la Casa de Cultura l'exposició «Re-
ra les passes de Bach», una mostra
realitzada pels nostres companys
Pere Estelrich i Gabriel 1assot a
partir del material arreplegat al
llarg del seu viatge, en companyia
del nostra paisa Antoni Vaguer, per
les ciutats i terres on va discèrrer
l'exis•ència ciel gran compositor ale-
many. Es una mostra que presenta
Ia Conselleria de Cultura del Go-
vern "alear, i restara muntada fins
cliumenge dia 17.

Nicolau Forteza, a la galeria
«Ansorena» de Madrid

Dimecres passat queda inaugura-
da a la Galeria d'Art Ansorena de
Madrid una exposició del nostre
paisà Nicolau Forteza.

Aquesta mostra sera precisament
el marc de la presentació el proper
dia 19, del ilibre «Nicolas Forteza»
del que n'es autor Gabriel Janer
Manila.

Ens congratulam d'aquesta nova
exposició de N. Forteza a Madrid,
que es la segona que presenta
aquesta prestigiosa galeria i la sise-
na a aquesta capital.

Confiam fer-nos ressò així matcix
del llibre de Janer Manila.

Sorteig «Paga extra» de
«Sa Nostra»

En el darrer sorteig «Paga extra»
realitzat per la -Caixa de Balears
«Sa Nostra», ha estat agraciada

amb 25.000 ptes. Joana Garcia Pe-
rez, del carrer de Ses Eres, 75.

Seccito Religiosa
ESGLleSIA DE ST. AGUST!
VESTA DE SANT NICOLAU

Demà diumenge, a les 6,45 del
capvespre rosari i a les 7 missa so-
lemne en honor de Sant Iicolau i
benedicció dels pancts.

ESGLleSIA DE ST. ALFONS
FESTA DE LA DOLOROSA

El dissabte dia 16 se celebrà la
festa de la Dolorosa. A les 6,40 del
capvespre se cantaran Vespres i se
celebrarà l'Eucaristia. Dirà la homi-
lia el P. Jordi Cassà, C.R.

Se recorda que la missa vesperti-
na dels diumenges se torna celebrar
a les 7 de la tarda.

vida social
DE VIATGE

Procedents de Badajoz i per tal
de passar uns dies al costat dels
seus familiars, es troben a Felanitx
el Dr. Alfonso Sederio i esposa
D. 3 Maria Josepa Masot.

PRIMERA COMM()
Diumenge passat, a la parròquia

de Sant Isidre de S'Horta, varen re-
bre per primera vegada l'Eucaris-
tia, les germanes Concepció i En-
cama Mudoy Duarte.

Rebin la nostra enhorabona, que
fcim extensiva als seus pares.

BODA
Dissabte passat horabaixa, al san-

tuari de Sant Salvador, s'uniren en

matrimoni, eIs joves Gregori Vadell
Juan i M.. Magdalena Adrovcr Va-
guer. Beneí l'enilaç i celebra l'Eu-
caristia, Mn. Pere Xamena.

Apadrinaren el nuvi, la SCVLI mare
D. ' Catalina Juan Vda. de Vaclell i
el seu padrí de fonts D. Miguel Oli-
ver Monserrat; i a la nuvia els seus
pares D. Joan Adrover Adrover i
D.. Francisca Vaguer Salort.

Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi Maria Artigues, Maria
Juan, Salvador Nfosquidit, Joan Mi-
guel Oliver i NI". N1agdalena Higo;

per la nuvia ho feren el seu
gerrna Llorenç, i els seus eosins Mi-
guel Lluís i Bartomeu Vaguer Fe-
rrer i Maria i Pilar Vaguer Escu-
dero.

Després de la cerimònia, els con-
vidats es reuniren en un sopar que
fou servit al Molí d'En Sopa.

Enviam la nostra mês cordial en-
horabona al novell matrimoni.

NECROLÓGICA
La matinada de dissabte descan-

sa en la pau de Déu a Portocolom,
a l'edat de 67 anys, havent rebut
els sagraments, D. Pere Joan Mes-
tre Sunyer, de Sa Camera. D.e.p.

Reiteram el nostre condol a la
seva esposa D.3 Felicitat Manzana-
res, als seus fills Catalina, Cristò-
fol, Alfred i Pere i als altres fami-
liars.

A 4 Km. de Cala Domingos VENDO
1 cuarterada, 7.103 m2. de suelo
rústico, magnífica vista al mar,
rodeada de pinar y montarias, lu-
gar muy tranquilo, camino asfalta-
do, muchos árboles: almendros,
algarrobos, naranjos y posibilidad
de construir legalmente vivienda
familiar. Precio, 2.500.000 ptas.
Informes, Tel. 552227.

informació ocal

Llibreria OLIVER
C. Miguel Bordoy, 19 - Tel. 580880

Tenim a la venda els
Ilibres D'EGB del

Col.legi «J. CAPO»

ler. de BUP
i ler. d'EFP 1

Material escolar,
carteres, etc.



FELANITX

Dir que l'Andreu te cara de bona
persona seria incloure'l dins aquest
grup de persones dessabelcles que
no fan ni desfan. Aix3 sí, no destor-
ben, i ja es qualque cosa. N'Andreu
es qualque cosa tries. I sobre tot per
a la seva dona que el te molt ge-
lós. Sí. No vol que ningú digui res
del seu bo d'Andreu. Perquè n'An-
dreu es, com us ho diré, estirat, alt,
ni gras, ni magre. Als seus cinquan-
ta anys, té tots els cabells de quan
-en tenia catorze i brillants, tant o
.més. Bé, per ventura, no tan estu-
fats. Ja us ho dic, n'Andreu es un
.home madur i plantós. Conserva la
gesticulació que el va començar a ca-
racteritzar als seus catorze anys. Uns
braços que s'aixequen i estenen, unes
mans obertes i uns dits llargs que
assenyalen o mig corben com si ta-
passen forats d'un flab-rot. El nostre
Andreu als seus tretze anys va re-
citar alla, a la Caixa del carrer del
Call, «Con diez cañones por ban-
da ...», i tot el públic d'empeus
féu mambelletes. Dories be, aquesta
poesia, aquelles manades i aquella
veil entre autoritaria i melosa va
enamorar una joveneta que avui es
la seva santa esposa. I dic santa per-
que duu totes les benediccions i per-
clue ho es. I sinó, mirau-la quan el
ho de n'Andreu parla, somriu i es-
colta. Perqu.'..! n'Andreu encara, quan
parla pareix que diu poesies. Als
catorze anys va passar de saltatau-
Jells a una botiga de roba. Uns cal-
eons de cama ilarga, camisa i cor-
bata fou el seu uniforme, i encara
ho es. Moites mares somiaven que
els seus minyons fossin com aquell
pollastret que de ma de l'amo en
Benet aprenia modes i formes de
tractar a aquelles dones que volien
un tros de roba per a fer una faldi-
lla , uns calçons, una camisa, per-
clue a aquell temps no hi havia aix3
que se'n diu PRÊT A PORTER.
Promte l'Andreu dominava la botiga
i l'amo, sense fills, el prengué per
fill de l'anima. Doncs 136, ja tenim
l'Andreu fet un dependent d'allò
que en diríem ales divertit. Podríeu
anar-hi amb una idea, però era pos-
sible que us la fes canviar perque a

poc a poc l'Andreu aprengué a no
escoltar. L'amo en Benet li dona el
mando, i les clientes disfrutaven que
e, un jove tan ben plantat els solu-
cionàs els problemes.

L'altre dia, de pagès, sopaven uns
quants amics i a l'hora del pastis
vingué el matrimoni Andreu, per-

ens coneixem del temps «Diez
cañones por banda ...». Eren i són
ben arribats entre nosaltres. En Bal-
tasar Gracián, aquell de «El Criti-
cón» i que per Mallorca degué per-
dre els papers quan va dir dels ma-
llorquins «ruidosos», si ens hagués
vists no hauria escrit el mateix. Tots
yam callar i l'Andreu ens va contar
que	 Exactament, no sé que. Cosa
de medalla, concurs, recital, «Lo pi
de Formentor» ... I es que jo dis-
frutava veient els ulls de les nos-
tres santes esposes com corrien da-
rrera aquells dits que s'obrien un
poc, anaven i venien com si volassin
ara planejant, suara enlairant-se
Però encara més. La seva muller, al
seu costat, amb una rialla de Mona
Lisa, no sabent si sofria o reia, vora
aquell home que pareixia que dins la
solitud d'un cementiri parlas i par-
las per a ell. Perquè aquesta
Ia clan de l'Andreu. Parla per a ell
i tant s'ha esforçat que ho fa fran-
cament be. I s'escolta i el plaer que
en sent nomes es comparable, com
us ho diria ... Sí, al plaer que sento
quan em trobo front a unes sopes
mallorquines on no hi fatten el horn,
els esclata-sangs i ... un bon tros de
rave.

Parla, Andreu, que certa música
quan sopo no em cau malament.

G.J.

SE VENDE ATICO, 4 dormitorios
dobles, 2 bafios y gran terraza,
cerca del Parque de la Torre en
Felanitx y también plaza de par-
king.
Informes, Tel. 581300 (horas de
oficina).

CERCAM COMPANY per a COM-
PARTIR PIS a Palma, durant el
curs que ve.
Informació, Tel. 837175.

Dietari impersonal i
transferible
25 de juliol

S'han commemorat els vint anys
de l'arribada de dos nordamericans
a la Lluna. Vint anys ja! Com passa
el temps! Record amb bastanta ni-
tidesa les imatges en blanc i negre
de la transmissió en directe —aim)
deien— que ens oferi la NASA. Fet
i fet quina utilitat se n'ha tret d'a-
quella conquesta? Diuen que ara
amb la distensió, els EUA desviaran
part del seu pressupost armamentis-
tic a nous projectes espacials. Bush
ha anunciat la seva intend() de posar
prest un home —nordamerica,
clar— a Mart. Es veu que té ganes
de passar a la Història.

Hem fet una excursió en barca a
sa platga des Caragol i ens hó hem
passat d'allò més be. Quina tranquil-
litat!, quin paisatge!, quina arena!,
quina aigua més neta! Llàstima dels
centenars —o potser milers— de
plastics de tots els colors, tamanys
i formes, que formaven un autèntic
cinturó de brutor a mitja mina de
la costa. Un enorme plastic negre
s'enganxa en l'hèlice i quasi atura el
motor de la barca. Esper que el
plastic biodegradable sigui prest una
realitat. Mentrestant em conforma-
ria que no es Ilançassin deixalles a
la mar.

Deix el cotxe aparcat prop de la
Seu, a Ciutat, a poca distancia de la
porta de Miramar. Falten pocs mi-
.nuts per a les dotze del migdia —ho-
ra legal— i el Sol fon l'asfalt. Molts
més cotxes acompanyen el meu en
un diumenge realment calorós, men-
tre la gent —turistes, en la seva ma-
jor part— va d'un costat a l'altre
fent fotos, mirant la badia o dirigint-
se a diferents llocs d'interès.

Ha passat una hora i torn a reco-
Ilir el cotxe, per tant ja es la una.
Em dispels a ficar la clau en el pany,
quan me n'adon que just al costat
del meu peu hi ha una xeringa en-
sagnada. Retir el peu amb una mica
de fàstic i de repulsió. Llavors me
n'adon que la xeringa no es troba
sola. A poca distància en distingesc
una altra, i una altra més enllà, fins
a quatre. Quatre xeringues! Unes
guantes persones, probablement qua-
tre a plena Hum del dia, sense cap
vergonya, han estat injectant-se al-
guna brutoreta a les venes i llavors
han Ilançat les xeringues usades a
terra. I si aquestes xeringues són
arreplegades per algun infant cu-
riós? Em pens que preocupa ben
poc als drogaaddictes que un infant
—o una persona de qualsevol edat—
pugui prendre mal per culpa d'una
de les seves xeringues usades. Em
puja la sang de rabia i impotència.

Al castell de Bellver fan una expo-
sick) d'instruments de tortura. L'ex-
posició sembla destinada també als
turistes que ens visiten, d'acord amb
els cartells que diuen Inquisition,
torture instruments. Es veu que no
produeix massa vergonya donar a co-
nèixer els instruments que la Inqui-
sició espanyola feia servir per aeon-
seguir declaracions dels sospitosos
que queien en les seves mans. Sem-
bla que l'exposició ha estat un exit
de públic. No m'estranya. Tot allò
que té un cert punt de morbositat

té, tarnlie, un cert atractiu. Si l'expo-
sició hagués estat dedicada a la nu-
mismàtica o a la ceràmica, ben se-
gur que l'assistència (le públic no
hagués estat tari massiva.

A Catalunya estan preocupats per-
què el calendari laboral els fa per-
(ire festes tradicionals i els n'impo-
sa d'altres que no estan gens arre-
lades en el poble. Vull pensar que
aqui el calendari laboral coincideix
totalment amb les festes tradicio-
nals mallorquines perquè ningú no
diu res. Deu ser això.

Us aconsell un llibre: «La perse-
cució política de la Llengua Cata-
lana», de Francesc Ferrer i Gironès,

• editat per Edicions 62. Me'l regala,
ja fa alguns anys, un amic, i m'ha
servit tant cie llibre de lectura com
de consulta.

RAMON TURMEDA

Ajuntament de Felanitx
ANUNCIO

Se hace público que las Listas
Electorales permanecerán expuestas
para cualquier consulta del dia 7
al 15 de septiembre ambos inclusi-
ve, en cuyo período se podran for-
mular las correspondientes recla-
maciones.

Se advierte al vecindario la nece-
sidad de su comprobación ya que
de dichas listas se deriva el poder
hacer uso del voto en las próximas
Elecciones Generales el día 29 de
octubre del corriente año.

Felanitx, a 4 de septiembre 1989.
El Alcalde:

Cosme Oliver Monserrat

Delegación de Sanidad
Aviso pare Felanitx y su
comarca

Debido a la posibilidad de pie las
cisternas y depósitos de agua se
havan eon la in inado por posibles fil-
traciones, etc. y en evitación de po-
sibles procesos diarreicos, se reco-
mienda:

1°- - Emplear agua de la red IVIu-
nicipal que esta debidamente clora-
da.

2"--• De no disponer de esta agua
consumir aguas envasadas.

3" • Afiadir a las cisternas media
botella de lejia como minim() por
eada 10 toneladas de agua y dejarla
reposar dos (lilts.

4" -- Si aun así, el agua no les me-
1'('('('

-

garantía no 1;1 consumn na
hervir y proceder a su analisis.

Felanitx, 7 de agosto de 1989.
El Delegado de San idad, Ga briel

Mora Vaguer.

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS.
Clases individuales y colectivas.
Carrer des Proissos, 4, de 5 a 8 tar-
de o Tel. 5811X.

SE NECESITA PERSONA para cui-
dar niños, de lunes a viernes, sólo
mañanas.
Informes en esta Administración.

SE VENDEN APARTAMENTOS en
Urbanización La Punta de Porto-
Colom. Facilidades.
Informes, Tel. 575683.

.t,

Gloses d'estiu

El Ban Andreu

La cinquenecolumna
(Ve de la pdgina I)

Vivien molt be els no-moldaus quan parlaven rus per diferenciar-se
dels moldaus. Ara aquesta diferencia s'ha posat en contra d'ells mateixos
i per aquí no volen passar, d'acord amb el seu dret —potser imperial—
de parlar la llengua dc l'imperi —abans tsarista, ara soviètic— a qual-
sevol Hoc ciel seu (Matzo Estat, de la seva dilatada Patria Russa.

El detall que el 40 % de la població de Moldavia no es moldava
molta importancia. Com saben que numericament tenen perduda una con-
sulta popular i que no tenen gaire: possibilitats cie ser defensats en el
Soviet Suprem de Moldavia, defensen els setts interessos lingüístics amb
vagues que, en al tres circumstancies, probablement no comptarien amb
tanta condescendencia per part del govern central soviètic.

Què hi fan russos i ucraïnians a Moldavia? Qui els envia a cercar?
Simplement són una eina de colonització lingüística i cultural de Russia.
Res més. Van ser desplaçats, la majoria mitjançant ofertes de tre-
ball. Ara comencen a fer la feina que justifica la seva presencia lluny de
ca seva: defensar els drets russos en una terra no-russa. Prest sortira en
defensa seva el govern central soviètic i les possibles reformes, timides
reformes, que es puguin fer a Moldavia en l'aspecte linguistic, quedaran
retallades, suspeses o, simplement, ignorades, per tal de garantir els drets
dels no-moldaus, de la cinquena columna.

Ramon Turmeda



Agraïment
La família Adrover-Ramis,

davant les nombroses mani-
testacions de condol rebudes
anib motiu de la mort ciel
jove Antoni Adrover i Ilaro¡s ¡
en la impossibilitat de corres-
pondre-les a totes personal-
ment, ho vol fer per mitja
d'aquesta nota.

A tots, moltes gràcies.

TENIS
UM Teruo «Lietiad ;de
Felallitx»
Pedro Covas,
el gran Triunfador

Un año mas, el Club Tenis Fela-
nitx, se ha hecho cargo de la or-
ganización del VIII Torneo «Ciudad
de Felanitx», que bajo el patrocinio
del Excmo. Ayuntamiento, se ha ve-
nido disputando desde el 16 de agos-
to al 2 de septiembre en el Campo
Municipal de Deportes «Sa Mola».

El torneo ha constado de siete
modalidades, cuyos resultados fina-
les han sido:

En INDIVIDUALES MASCULI-
NOS, Pedro Covas venció a Jaime
Mestre por 6-4 / 6-3. En INDIVI-
DUAL FEMENINO, Turita Boyer
venció a Cati Nadal por 6-3 / 7-5.
En DOBLES MASCULINOS, la pa-
reja formada por Gori Vicens y Pe-
dro Covas venció a la pareja Toni
Barceló y Jaime Mestre por 6-0 /
6-2. Y en DOBLES MIXTOS, Pedro
Covas y Cati Nadal, vencieron a Gori
Vicens y Turita Boyer por 6-4 / 6-4.

En las categorías inferiores (in-
fantil y alevín), los participantes
han disputado una liga, quedando
los resultados finales de la siguien-
te manera:

En INFANTILES, quedó en pri-
mer lugar Ivan Rodriguez, seguida
de Juan I. Albons. En ALEVINES
«A», venció Jaime Barceló,
do en segundo lugar Pedro J. Puja-
das y en ALEVINES «B», fue Ber-
nardo Bennássar el vencedor, segui-
do de Bartolomé Andreu.

La participación en el torneo ha
sido de unas 70 personas. Cabe des-
tacar la participación de Pedro Co-
vas, que se convirtió en cl gran
triunfador del torneo, participando
en las modalidades de Individual
masc., dobles masc. y mixtos, ven-
ciendo en las tres competiciones,
cosa que no ocurría desde el año
1982.

El torneo ha contado con la co-
laboración de Citroën (Concesiona-
rio P. Pou Felanitx); Codorniu (Di-
rección General Sr. Ordinas) y Sa
Nostra (delegación Felanitx).

G. Vicens

SI QUALCV LI INTERESSA COU-
PARTIR CAMINS A PALMA, cada
mati per estudiar al CAMPUS de
Ia carretera de Valldemossa, que
telefoni al 582132 a migdia o al
vespre i que demani p'En Toni.

11 	 Hot-m/27c7r7Ami-
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Planta y Oficinas: Ctra.:Felanitx-Porto Colom, Km. 7 - 	 575310
Apartado Correos, 37
FELANITX (Mallorca)

NECESITAMOS:
ChofersItIcamiOn

Trabajo temporal

Trabajo todo el año

Informes:
Apartado, 37

FELANITX

FELANITX

• Llegaron las ansiadas lluvias
y empezó !a temporada futbolera
en «Es Torrentó». El FELANITX y
el CADE PEGUERA brindaron un
buen espectaculo, con goles -de ex-
celente factura, los DOS ,de MUT
especialmente, el segundo también
digno de antología, del mismo pa-
trán de aquel que marcase el otro
domingo en el histórico partido
frente al Orellana. El resultado de
empate no es malo si nos atenemos
al contrario, uno de los más serios
aspirantes a alcanzar la 2.a División
B. Tres veces se han medido las
fuerzas el Felanitx y el Cade con
resultados siempre dc empate, en
ninguna ha habido —de momento—
ganador ni perdedor.

• El «Centre Cultural» ha mon-
tado estos días en la «CASA DE
CULTURA» una muestra del buen
hacer (pinturas y dibujos) del jo-
ven artista palmesano T 0.N I
GUASP. Desgraciadamente no les
pude informar a tiempo ,ya que el
catálogo me llegó a destiempo. Otra
vez sera.

• Tenía la primicia en la mano,
pC() me olvide. PALOMA RUIZ MA-
TEOS (la chica de la tarta), acorn-
pariada de su cónyuge alemán, ha
pasado unos días en CALA D'OR.
Me sirvieron hace ya algunas sema-
nas la información en bandeja pero
como a mi las noticias del corazón
me dejan indiferente me pasó por
alto la semana pasada. De todas for-
mas gracias Jaunie por el soplo.

• Me cuentan que su majestad
D. JUAN DE BORBON, padre del
REY, estuvo de pasada con_ su yate
en PORTO-COLOM. Aprovechó la
ocasión para comer en «SA SINTA)>,
que tras cierta «Carta al Director»
a este semanario ha conseguido una
gran propaganda gratuita, ya que
algtmos medios de comunicación se
han liccho eco de esta polémica
carta.

• Reproduzco de «BALEARES»
una nota (parcial) de PAU LULL
que me llena de indignación.

«El Consejo dc Ministros, en su
última reuni6ii. acordó un gasto de
veinte mil millolies de pesetas para
construir nuevos tramos de carre-
teras y mejorar algunos ya existen-
tes.

Las provincias clue Sc beneficia-
rán son: Avila (1.100 millones), Ba-
dajoz (1.700 millones), Burgos (1.600
millones), Castellón (1.100 millo-
nes), Lugo (4.600 millones), Malaga-
Costa del Sol (6.200 millones), etc.
Para nuestras Islas, ni un duro...

Afiado yo, que si es problemati-
co transitar por Mallorca en invier-
no, en verano es la monda, cuando

t"	 n 	 itt
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Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

el número de población se multipli-
ca. Los de Madriz quieren sólo di-

iSaS , pero les importa un comino
como no las apañamos. Y ahora pa-
ra poner la guinda al pastel traen
etarras... ¡Como falle el turismo,
veremos! ¡Hala, a votar, majadero!

• El «CINE PRINCIPAL,» tras
un largo período de vacaciones vuel-
ve este fin de semana a abrir sus
puertas. Para ello ha elegido dos
películas de reciente estreno. Se
trata de «LOCA ACADEMIA DE PO-
LICIA» 6.s entrega, que como siga
acompañándole el éxito la serie va
a ser el nunca acabar. Pasa que es-
tas películas de humor gustan al
personal que va al cine a distraer-
se y no pensar (uno también se pue-
de distraer pensando, puñeta). De
complemento «MAXIMUM CV ER-
DRIVE» la primera película que ha
dirigido el terrorífico escritor STE-
PHEN KING, y no ha elegido su
mejor novela precisamente. La cosa
va de un coche que da la impresión
de llevar el diablo dentro.

• VIDEOCLUB. — «BLUE IGUA-
NA». Director: John Lafin. Intérpre-
tes: Dylan McDermoth, Jessica Har-
per, James Russo. Productora:
CBS/Fox. Duración: 90 minutos. Ge-
nero: Thriller. SINOPSIS: Vince
Holloway es un detective heredero
de los heroes clásicos del cine ne-
gro. Malvive capturando criminales
de segunda o cumpliendo encargos
de tercera. Para salir de un apuro
Sc ve obligado a aceptar un trabajo
muy especial e insólito: hacerse con
20 millones de dólares fruto de una .
operación de tráfico de dtogas. CO-
MENTARIO: Extraña, original y
hasta cierto punto sorprendente pe-
lícula policiaca que hace una irre-

gular parodja de una historia típica
del género. Es un filme rimy insúli-
to que dividió la opinión de muchos
espectadores en diversos lestivales
internacionales.

• La lujosa revista «CASA VU
VA», que se edita en la CIUDAD
CONDAL, en la sección titulada
«Pintura» dedica toda una pagina al
artista felanitxer PERE BENNA-
SAR. Nos cuenta su trayectoria
da a entender que se trata de uno
de los que pegan fuerte en este mo-
mento. Nos alegra que nuestro ami-
go Pere empieze a sonar fuerte, ya
que su talento es innegable.

• Y el C.D. FELANITX se des-
plaza el domingo al campo de MA-
GANOVA, un equipo que ascendió
esta temporada, tras conseguir es-
calar rápidamente los peldaños que
le separaban de la 3.a división. Un
equipo que nos tiene intrigados ya
que no le hemos visto nunca en
acción. El equipo que dirige Rafel
RAMOS irá a cumplir el compromi-
so con el objetivo de puntuar. El
MAGANOVA perdió por la minima
el pasado domingo en CALA D'OR
(1-0). Por otra parte el C.D. FELA-
NITX recupera a FELIPE (tenía só-
lo un partido de suspensión); en
cambio siguen siendo bajas RAFEL
JUAN (todavía sancionado), y las
bajas por lesión de PROHENS,
COMPANY y M. RIERA. ¡Suerte!

• Recibo un sobre con fotogra-
fías de la «FIESTA DE PARQUE
MAR» (de la cual informamos la
pasada semana) y los saludos cor-
diales del director de este complejo
turístico, JAVIER GINER, agrade-
ciéndonos habernos hecho eco de
ella. Un abrazo.

JORDI GAVINA



EL BAILE DE LOS ENTRENADORES

CRESPI
—Hemos venido a ganar y

no hemos podido. No hemos
jugado bien, estoy enfadado,
tal vez porque el Felanitx nos
lo ha impedido. No lo entien-
do, hemos hecho el «stage» en
Suiza y hemos jugado algunos
partidos dc maravilla. Nuestra
meta es ascender, y para elk),
hay que ganar muchos parti-
dos.

RAMOS
—Yo creo que merecirnos .

ganar. Aunque no me gusta
hablar de los drbitros debo re-
conocer que nos ha perjudica-
do casi siempre. Hemos juga-
do bastante bien, si tenemos
en cuenta las bajas que pade-
cemos... El domingo el Maga-
nova, equipo que es una in-
cógnita, 1111 desconocido, he
mandado un «espía» a Cala
d'Or para que ine informe so-
bre el. El domingo hay que ir
en busca cie positivos.

M.

SE NECESITA DEPENDIATA
para sábados y domingos en

mercado FELANiTX
Inf. J.L. Cánaves, S. L. Vía Ernest
Mestre, 57 - Tel. 580021

o quiero
preguntar

vendedores
de coches •

aios

FELANITX

Tar& gris. Discreta entrada. Se
entregó el «Trofeo La Cerámica» al
máximo goleador Jaume Mut por
mediación de la Sra. del presidente
Micaela Vadell. También se guardó
un m. de silencio por la trágica
muerte del jugador del C.D. Fela-
nitx Antonio Adrover Ramis.

C.D. FELANITX.—Parera (2) Gal-
més (2), Adrover (2), Sagrera (2),
Lull (2), D. Barceló (1), Juli (2), Ma-
tías (2), Mut (3), Pont (2) y Vadell
(2). En el min. 77 Gallardo (-) reem-
plazó a Sagrera.

ARBITRO: Dirigió la contienda
el colegiado Coll Pou, regular. En
algunos lances del encuentro bene-
fició al equipo visitante. Mostró tar-
jetas amarillas a Juli, Llu11, Diego,
Tudurí, Mut y Mas.

GOLES: (1-0) minuto 9: Diego en
semifallo marca tras aprovechar un
error defensivo, inaugurando el mar-
cador en «Es Torrentó». (1-1) minu-
to 18: Córner que toca de cabeza
Vadell y Mut en la boca del gol em-
palma. (2-1) minuto 22: Mut a lo
Pelé, bombeando desde lejos por en-
cima del portero visitante. (2-2) mi-
nuto 86: Mas en fuera de juego mar-
ca tras un centro chut de Tomas.

COMENTARIO: El Felanitx, con
muchas bajas, afrontaba el particle
con muchas preocupaciones, ya que
el Cade es teóricamente uno de los
equipos potentes, demostrándolo en
«Es Torrentó».

Por si la cosa no fuera ya compli-
cada «avant match», el Cade Pegue-

ra se adelantó en el marcador; pero
cl Felanitx supo sacar fuerzas de
flaqueza e igualar el marcador, a
traves de Mut que todavía no ha
perdido su buen olfato de gol. El se-
gundo gol que marcó fue muy ce-
lebrado por el público, ya que fue
de muy bella factura.

El Felanitx siguió empleándose a
fondo ante un Cacle que a toda cos-
ta quería llevarse algo positivo. En
Ia segunda parte adelantaron sus lí-
neas, mientras el Felanitx buscaba
el contragolpe, muchas veces abor-
tado por decisiones arbitrales. Cuan-
do el marcador parecía ya inamovi-
ble, llegó el gol del empate en una
jugada totalmente ilegal.

Vistos los méritos de los dos equi-
pos el resultado podría ser justo,
pero moralmente el triunfo corres-
pondió al cuadro local. El Felanitx
ha de afrontar sus próximos com-
promisos con las bajas de R. Juan,
Felipe, Miguel Riera, Company y
Prohens, los tres últimos todavía no
recuperados de sus lesiones.

La afición, pese al resultado, sa-
lió totalmente satisfecha de «Es
Torrentó», ya que se pudo ver un
encuentro muy disputado, ponién-
dose de manifiesto que el Felanitx
dispone de buenos elementos para
conseguir una buena clasificación
esta nueva temporada futbolística.

El próximo domingo el Felanitx
se desplaza al campo del MAGANO-
VA, equipo recién ascendido.

MAIKEL

Futhito
El pasado sábado dia 2, finalizó el

TORNEO FUTBITO 89, que se ve-
nía disputando desde el principio
de verano en el Campo Municipal de
Deportes. Las categorías participan-
tes eran la INFANTIL - JUVENIL y
SENIOR. Los resultados finales de
las clos categorías han sido:

En INFANTIL - JUVENIL, se ha
clasificado en primer lugar el equi-
po P.K. .BAR ETS ARCS» con 12
puntos, seguido dc LOS AFREN-
TAOS con 7 puntos, y quedando en
tercer lugar el equipo CHUNGUI-
TOS MAIDEN con 6 puntos. En es-
te torneo ban participado un total
de siete equipos. El MAXIMO GO-
LEADOR del torneo ha sido el juga-
dor del equipo P.K. «Bar ets Arcs»,
Mari no Talavante con 15 goles.

En SENIOR, participaron en el
torneo un total - de catorce equipos,
teniéndose que hacer dos grupos de
siete equipos, celebrando los dos pri-
meros clasificados de cada equipo
unas semifinales, quedando los re-
sultados finales de la siguiente for-
ma:

Campeón: AGUATEN; Subcam-
peón: Cons. PUIG-HUGNY; Tercer
clasificado: THE PAKS y en cuarto
lugar: BANCA MARCH.

El máximo goleador del torneo
ha sido el jugador VICTOR FERRA
del equipo Puig-Hugny con 22 go-
les.

La Organización

TRASPASO BAR en calle Quatre
Cantons, 12, con sala de billares.
Informes, Tel. 582453.

MIJAC Felanitx
Parròquia de St. Miguel

NO PODEM RENTAR-NOS LES
MANS DEL FUTUR DEL
NOSTRE MON I DELS

NOSTRES INFANTS
— Cal que facem avui un demà mi-

llor.
Quan et parlin dels altres no di-
guis mai no es el meu problema.
Quan no estiguin d'acord arnb .
tu, no diguis mai no val la pena
dialogar.
Quan et clemanin collaboració,
no digais mai ara no pue.
Quan es tracti dels teus deures,
no diguis mai no tenc temps.
Quan es tracta de les teves fal-
tes, no diguis mai no puc evitar-
ho:
Quan facis mal as de la lliber-
tat, no diguis mai no soc cap
nen petit.

PRINCIPI DE CURS 89-90
M.I.J.A.C.

INSCRIPCIONS: Dies 16 i 23 de
setembre, de 4 a 6 del capvespre.

LLOC: Xauxa (Rectoria).
EDATS: A partir de 5é d'E.G.B.
MATRICULA ANUAL, 1.500 ptes.
NO ES QUEDARA CAP AL.LOT

FORA PER FALTA DE RECURSOS
ECONOMICS.

NOTA: Pregam respecteu les da-
des d'inscripció.

SE 'NECESITA APRENDIZ ELEC-
TRICISTA, Mayor de 16 arios.
Infoimes: Eléctrica Mas-Nicolau,
C/. 	 12 - Tel. 581915.

—Sr FUTBOL

Buen resultado ante un gran equipo
FELAN1TX, 2 - Cade Peguera, 2

0 De qué me sirven a mí unas

6 condiciones especiales si
tengo que comprar el coche
que ellos me proponen y no
el que quiero yo



RENAULT
FELANITX - CALONGE
Tels. 5819 84 - 85 	 Tel. 65 73 93

SIEMPRE CON UD.

Una vez más Renault responde.
Y con toda su gama. Porque si compra ahora,
en Renault Felanitx -Calonge le ofrece entre

100.000 y150.000
pesetas de ahorro, según
el modelo que elija,
en toda la gama de150.000 its. turismos Renault.

Sin ma's condi-
ciones  para usted

(we traer su coche usado.
Y además,  si lo desea,  financiados.

Llame. 0 pásese por nuestras instalaciones.
Aproveche las condiciones de la que puede ser
Ia última gran oferta del ario.

FRANCISCO MANRESA, S. A.
Carrer Campos. Km. 05 - Tels. 58 19 84 - 58 19 85 - 07200 - FELANITX

Carretera de Felanitx, 5 - Teléfono 65 73 93 - 07669 - CALONGE (Santanyi)

De
100.000 a
menos.
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Es GripColoms a la Sala
DELS DINERS GASTATS L'ANY

PASSAT, EL SR. TEJEDOR
NO CONTESTA DE COM

ELS HAN GASTAT

La setmana passada es reuní la
comissió de comptes per estudiar
les reclamacions fetes al compte
1988, é.s a dir, a com es varen gastar
els diners públics l'any passat. El
PSOE i els COLOMS A LA SALA,
presentarem sengles reclamacions a
diferents despeses que creim fetes
irregularment. Normalment, es a dir,
als Ajuntaments normals, hi ha tin
informe de les reclamacions que el
fa l'Interventor i en el cas de tenir
assessor econòmic, que es el cas de
Felanitx i que cobra 100.006 pesse-
tes cada mes i molts de mésos no
assessora de res, tocaria havçr-hi un
informe de l'assessor assumit per
l'Interventor. Normalment, que no
vol dir que aixe, sigui normal o ra-
cional, el grup governant del PP fa
les coses de paraula, el Sr. Tejedor
va dir que l'assessor econòmic l'ha-
via informat «de paraula» que es
podien desestimar les reclamacions,
el representant del -nostre grup a la
Comissió li demana- si l'assessor as-
sumia la responsabilitat de l'infor-
me «de paraula» i li contesta el Sr.
Tejedor que si.

Esta clar que el compte de 1988
està ple d'irregularitats. L'any pas-
sat es pagaren molts de diners en
Informes contraris d'Intervenció,
Depositaria i Secretaria i :t ambé es
gastaren diners en obresç, en ter-
renys que no son S61 - Uri* com
tamb6 es pagaren contractes cadu-

cats o gent que no estava contrac-
tada. Els diners públics i la seva ad-
ministració ha de ser una cosa trans-
parent i «el consell» del Sr. Tejedor
va ser que si ho volem aclarir anem
al Tribunal de Comptes. Aquesta Cs
la transparencia del PP, informes
preceptius inexistents, cis diners pú-
blics manejats de manera irrespon-
sable que podria arribar a la qua-
lificació de malversació de fons pú-
blics. Per3 el que demostra les ma-
ncres del PP, que encara recordam
el seu «programa electoral» on no
when participar en cap govern que
no fos participant tots els grups po-
litics i ara amaguen tot el que po-
den, perú mostren els peus seguit.
A les Comissions Informatives el
Tejedor no informa (le res, no diu
res, normalment el Secretari es qui
explica els punts de l'ordre del dia,
quan arriba la Plenaria el Sr. Teje-
dor diu que es remet a la Comissió
Informativa on no havia dit res i
això és tot, aiximateix a la darrera
va dir que amb nosaltres no es po-
dia parlar, deu saber que per par-
lar han de ser dos i que si a una
part l'expulsen, li diuen calla que no
tens la paraula, ara surts de l'ordre
del dia, ... resulta que només es pos-
sible el monòleg i que els monòlegs
solen acabar amb tractament psi-
quiàtric.

La setmana qui ve parlarem d'unes
declaracions que va fer el Sr. Batle
a un diari de Ciutat.

INGLES BASIC° y ALENIAN a to-
dos los niveles. Clases individuales
y colectivas.
Informes. C. des Proissos. 4, de 5
8 tarde o al Tel. 581156.

La grip, un dels problemes epide-
miol.6gics del nostre temps, pot ser
definit com una malaltia transmissi-
ble d'alt poder de difusió, de pre-
sentació hivernal, i recurrencia epi-
demica periòdica, amb brots epidè-
mics (molta de gent) cada 2-4 anys
i brots pandemics (molta de gent a
molts de llocs) cada 10-15 anys. Es
produïda per un virus que afecta fo-
namentalment a les vies respiratò-
ries superiors, provocant un quadre
clinic amb predomini de símptomes
generals (febre, mal de cap i ossos,
gi an cansament, desgana i inal es-
tar). Normalment es una malaltia
benigna i sense complicacions tret
de certs tipus dc «poblacions d'alt
risc» (veils, malalts de cor, diabe-
tics) pels que les complicacions po-
den ocasionar un considerable index
de mortalitat.

Des de finals del segle passat fins
ara s'han produït tres pandemies
importants: la de 1889-90, la de 19 18-
19 i la de 1957. La pandemia del
1918, anomenada equivocadament
«grip espanyola», ocasiona 20 mi-
lions de morts.

La importancia de la grip esta en
Ia seva elevada freqüència que, fins
i tot, pot produir una important al-
teració de la vida social, ja; que
afecta en poc temps molta de gent,
com passa en els brots pandèmics
que s'estenen a la totalitat o a
gran part del món. Així, l'any 1986,
es van declarar 4.556.036 casos de
grip, i se suposa que el nombre de
casos reals es encara un 18 % més
gran, ja que una part de les perso-
nes afectades no van al metge.

Des del punt de vista productiu,
la grip i les seves conseqüències re-
presenten una considerable pèrdua
económica. Si horn suposa que el
50 % dels casos són persones en
edat de fer feina i que la baixa la-
boral per aquesta causa acostuma
ésser d'una setmana, durant l'hivern
de 1984-85 es varen perdre, per cau-
sa de la grip, 60 milions d'hores de
treball, més o manco 25.000 milions
de pessetes, xifra que pot arribar als
50.000 mitions si es compta a més
amb la disminució de la productivi-
tat, despeses mediques, etc...

Per altra banda, les epidèmies de
grip produeixen cada any un incre-
ment de la mortalitat produïda, a
més de la neumonía pròpia del vi-
rus, per complicacions de malalties
de cor i pulmó que ja tenien abans
els pacients. A Espanya, la grip pro-
dueix unes 3.000 morts anuals. En-
tre el 80 i el 90 % de les morts atri-
buïdes a la grip es donen en per-
sones majors de 65 anys. Donat l'en-
velliment progressiu de la pirami-
de de població, el nombre de victi-
mes de la grip pot anar creixent sen-
siblement en els propers anys, llevat
de que la gent es vacuni molt més

Dc ut a la facilitat amb que can-
via el virus de la grip, cada any es
prepara una nova vacuna d'acord
amb els estudis que fa l'Organitza-
ció Mundial de la Salut, i per això
es molt important emprar cada any
Ia que toqui i no la que ja s'havia
fet servir un altre any, per be que
hagués anat.

Estudis recents sobre la població
afectada per la grip han determinat

que la vacunació antigripal es molt
necessaria pels membres ciels se-
güents collectius:

1.—Persones amb molt de risc de
tenir complicacions relacionades
amb la grip:

— Adults amb malalties cròni-
ques cle cor (angina de pit, infart,
insuficiencia cardiaca, etc.) o pulmo-
nars (asma, bronquitis crònica, etc.)
que necessitaren revissiú medica
periòdica o hospitalitzaciú l'any an-
terior.

— Residents d'hospicis, asils, cli-
niques de repos i craltres institu-
cions en les que hi pugui haver ma-
lats crònics de qualsevol eclat.

2.—Persones amb possibilitat cle
transmetre la grip a col-lectius d'alt
risc: metges, infermeres i d'altre
personal que tengui contacte fre-
qüent amb pacients d'alt risc.

3.—Persones amb risc moderat:
— Persones sanes majors de 65

anys.
— Adults amb malalties crliniques

metabOiques (inclosa la diabetis),
insuficiencia renal, anemia i inmu-
nodepressió que requeriren segui-
ment medic regular o foren hospi-
talitzats per alguna d'aquestes cau-
ses durant l'any anterior.

4.—Totes les persones que presten
serveis essencials a la comunitat:
mestres, bombers, policies, serveis
públics, etc...

5.—Tots els adults que vulguin re-
duïr la possibilitat de passar la grip.

Tot i que les vacunes actuals te-
nen poques reaccions adverses, se'n
poden donar de tres classes:

a) Reaccions locals. Surten ver-
mellors o durícies en el lloc de la
injecció durant 1-2 dies. No s'ha d'a-
plicar cap medicament.

b) Reaccions generalitzades: sem-
blants a una grip lieu. Un poquet de
febre, de mal estar i doloriment.
Acostuma a començar unes 6-12 ho-
res després de la vacunació i dura
1-2 dies. No s'ha de pendre cap me-
dicament.

c) Encara que molt rarament,
reacció alèrgica en forma d'erup-

cions, picor, faves, i símptomes res-
piratoris variats. Les persones amb
història de reaccions alèrgiques
greus per menjar ous, no s'han de
vacunar.

Avui en dia encara no hi ha medi-
caments efectius pel tractament de
Ia grip i del refredat. És ben segur
que els antibiòtics no són efectius
per tractar la grip i el seu ús pot
produir un efecte contrari. El més
important es el repós en el Ilit, bai-
xar la febre gradualment sense brus-
quetats, heure aigua i liquids a vo-
ler i no preocupar-se per la normal
pèclua de la gana ni pel cansament,
que poden durar fins a una setmana
després de passada la malaltia.

Miguel Vidal, nzetge

SE TilASPASA BAR RESTAUREN-
TE MAYOR.
Inf. C. Nlajor, 18 - 	 580121

SE DAN CLASES DE INGLES y de
ALEMAN y se hacen traducciones.

Inicio inmediato.
Informes, Tel. 580004.




