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La regeneraciti de Cala Marçal

Dillon la platja queti pràcticament restaurada ENI\v.

Ei	 peça clau fie ;a chaura

Els tour-operadors promEteren mantenir Hum clients
a Portocolom

Dijous de la setmana passada, en
plena tasca de regeneració de Cala
Marçal, els responsables dels esta-
bliments hotelers de Portocolom
—manco els de l'hotel de Cas Cor-
sa— es reuniren amb els informa-
dors per tal de donar-los compte
del curs del treball, iniciat tot just
d'haver ca m ¡nova t els estralls pro-
em its per la torrentada.
A «Las Palomas», el director d'a-

quest hotel Pere J. Seguí, junta-
ment amb Gemma Bibiloni, direc-
tora del «Cecilia Club», Sebastian
Urquía, del «Cala Marçal», Joan
Capó, del «Vistamar» i Miguel An-
toni Estarellas, l'«Estoril» i amb
Ia presència de Joan Miralles del
grup del «Cala Marçal» i Miguel
Fiol de «Porto Mar», donaren comp-
te de la reunió mantinguda el dia
anterior amb els representants dels
tour-operators europeus, als qui ex-
posaren els treballs duits a terme
per tal de deixar la platja en con-
dicions el més aviat possible. Els
tour-operadors valoraren positiva-
ment els esforços realitzats pels ho-
telers i es mostraren en general,
disposats a enviar clients a les zo-
nes afectades i en procés de recu-
peració immediata. Com sabran els
nostres lectors, els hotelers havien
sollicitat un termini de vuit dies
per arreglar les platges i llurs ins-
tallacions. Era molt important de
cara a la pròxima campanya oferir
una bona imatge a les agències
europees. La clausura de la tempo-
rada fora de joc equivalia a des-
penjar-se del carro rigorós i Ilene-
gadís de l'oferta turística.

A partir doncs del diumenge dia
10 s'inicià una vertadera marathó,
els primers hongos de la qual foren

El proper dimecres dia 27, a les
9,30 del vespre, a la Casa de Cultu-
ra i a càrrec de l'institució «Projec-
te home», tindrà Hoc una conferén-
cia-colloqui entorn al tema «La dro-
gadicció es pot curar». Algunes per-
sones responsables de «Projecte
home» exposaran la qüestió i con-
testaran totes les preguntes que
se'ls formuli.

a càrrec de voluntaris particulars
que durant tot el dia s'afanyaren
per adesar la platja i els seus vol-
tants. Els hotelers, arran d'aquesta
primera jornada, ens manifestaren
el seu agraïment més profund a to-
tes les persones que d'una forma
tan solidaria s'uniren a la causa,
així com també a l'Ajuntament i en
particular al batle Cosme Oliver
per recolzament que dona als tre-
balls en tot moment i per la valuo-
sa mediació davant els organismes
autonòmics.

Pel divendres dematí s'esperava
l'arribada del vaixell que havia d'a-
bocar arena al mig de la platja, on
restava una bassa d'aigua molt
grossa i profunda. Aquest vaixell,
tal com era previst, arriba però no
pogué iniciar la impulsió de sorra
fins entrada la fosca. L'operació
dura tot el dissabte i el diumenge
i el dilluns es pot dir que la platja
quedá restablerta.

Els holders, a preguntes dels in-
formadors, precisaren que els Ire-
balls es feien amb la cobertura fi-
nancera de la Federació d'Hostele-
ria de Mallorca i que desconeixien
Ia procedència de l'arena que porta-
va el vaixell.

El curs escolar
Dins un clima de normalitat abso-

luta s'iniciaren les classes als cen-
tres d'EGB del nostre terme, que
durant aquest mes s'impartiran en
règim de mitja jornada.

A partir de dia 2 d'octubre ja
s'adoptarà la jornada completa i
obriran les aules els instituts de
Batxillerat i Formació Professional.

El miércoles día 27, a las 9,30 de
Ia noche, en la Casa de Cultura, se
celebrará una conferencia-coloquio
sobre el tema «La drogadicción se
puede curar». Al final se contesta-
rán cuantas preguntas quieran for-
mularse en torno al tema.

CARITAS PARROQUIAL

A la segona quinzena de setem-
bre, enllestit l'estiu, juntament amb
el nou curs escolar, comença un
nou període de vida social i cultu-
ral que enguany, a la Vila, podria
tenir un significat singular. Ho dic
perquè la comissió rectora del Cen-
tre Cultural, constituida de fresc,
ens permet, després mesos de
rodatge, confiar que a partir d'ara
funcionara amb tota normalitat.

Si ho miram així, podem conside-
rar com una fita la representació de
l'obra de Goldmi L'hostalera, diu-
menge passat, a l'antic Cine Fela-
nitx. Entre aquesta sala, ara propie-
tat de l'Ajuntament, i el casal de
Can Prohens, podem tenir per cert
que, si la cultura falla a la nostra
població, no sera per manca de lo-
cals; tot sia dit, però, amb la re-
serva que després fare.

Encara de temps nostre, Felanitx
havia tengut una bona vida teatral.
Els més veils deuen recordar les
actuacions del tenor Ricardo May-
ral, de Maria Fernanda Ladrón de
Guevara, Társila Criado, Paco Mel-
gares... De temps més recents, ho
paga citar la representació d'El zoo
de cristal, de Tennessee Williams,
per la companyia de l'esplèndida
Pepita Serrador; La muralla, de Cal-
vo Sotelo, per la de Juan Beringola
i Vicente Soler, i Maribel y la ex-
traña familia, de Miguel Mihura,
ara no puc recordar per quins ac-
tors. Després hi havia les funcions
a càrrec d'aficionats, promogudes
per les societats culturals i recrea-
tives: La campana de la Almudaina,
de Palou i Coll; Eloisa está debajo
de un almendro i Cuatro corazones
con freno y marcha atrás, de Jardiel
Poncela; De mala raza, d'Echegaray;
Criminal de guerra, de Calvo Sotelo,
i sens dubte la més memorable, Un
ciutadà a matances, obra de tot un
equip. Naturalment, hi hem de su-
mar la companyia «Artis», que va
venir a representar a Felanitx quasi
tot el seu repertori.

Desaparegut l'escenari del Princi-
pal, ja només eren possibles les re-
presentacions al ras, en escenaris
desmutables, fossin a Sa Font o al
Parc Municipal, i això amb caracter
excepcional. (1) Ara, amb la presen-
tacio de L'hostalera, a càrrec del
grup «Estudi Zero», podria obrir-se
una nova época. Hauran de passar
anys, però, perquè se consolidi en-
tre nosaltres una activitat teatral
regular, que tanmateix no sera la
d'antany perquè els temps han can-
viat.

No faré una anàlisi de l'espectacle
que ha dat peu al meu comentari.
Basti dir que és un perfecte botó

Josep A. Grimalt
de mostra o paradigma de tots els
mancaments del teatre que avui se
fa a Mallorca (i potser a altres ban-
des). Se que els interessats no em
llegiran, per-6 no m'estaré de dir
que la primera regla que han d'ob-
servar tots els qui fan teatre" es la
de no interposar cap obstacle entre
la paraula (component essencial del
teatre) i l'espectador. Un d'aquests
obstacles pot esser una mala dicció.
La dicció de la majoria dels actors
del grup «Estudi Zero» es defectuo-
sa, començant per la primera actriu
(m'imagín que, fora de l'escena, ja
no deu parlar en català). El mal
s'agreuja quan l'actor, deliberada-
ment, estrafà la veu amb falsets, so
de cap de nas i altres recursos. Es
el cas del que interpreta el paper
de Marques de Forlimpopoli, el qual,
a més a més, el temps que parla,
pega contínuament cops damunt
l'entarimat amb cis tacons i amb la
punta del bastó. El resultat es que,
del text corresponent al seu papei,
se'n perd un vuitanta per cent.

L'escenografia es senzillíssima. El
mobiliari se redueix a dues cadires
i una taula. El grup, subjecte a la
tirania de la moda, renuncia a l'a-
tractiu de la cortina de boca. Potser
gràcies a tais limitacions ha estat
possible la representació a la sala
del Cine Felanitx: actualment, ja ho
he dit, no comptam amb cap sala
dotada d'escenari.

Ja sé que, ara com ara, es dema-
nar la lluna; però, com que no hi
podem perdre res, jo proposaria als
qui més hi puguin fer, que de tant
en tant pensassin en aquesta man-
ca. Si l'experiència de L'hostalera
s'ha de repetir, i volem que el tea-
tre formi part habitual del progra-
ma cultural, podria succeir que ha-
guéssim de renunciar a moltes opor-
tunitats per manca d'un escenari en
cendicions.

L'assistència de públic va esser
ben escassa. Per ventura en va fallar
Ia promoció, però en tot cas hem de
tenir en compte que el públic de
Felanitx, amb tants d'anys de no
haver-n'hi, ha perdut l'habit d'assis-
tir regularment al teatre. L'actuació
anual d'En Xesc Forteza i la funció
de Sa Font per Santa Margalida no
s'han de considerar regulars, per
raons que no hi deu importar ex-
plicar.

La conclusió d'aquest escrit hau-
ria d'esser la d'animar la comissió
del Centre Cultural a no desistir de
l'intent teatral i a plantejar-se efi-
caçment el problema apuntat. Em
conformaria de veure'l resolt, balda-
ment fos pocs dies abans de morir-
me.

Conferència col.loqui sobre la droga
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Semestral: 1.625 ptes.
Semestral a fora: 1.775 ptes.

SAN'TORAL

Diu. 24, M. de Deu de la
Mercê

Dill. 25, St. Cleolas
Dim. 26, Sts. Cosme i Damia
Dim. 27, St. Vicenç de Paül
Dij. 28, St. Wenceslau
Div. 29, Sts. Miguel, Gabriel
Diss. 30, St. Jeroni

LLUNA

Liuna nova dia 29

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

Palma - Felanitx des de l'esta
dó: 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
festius, a les 20,30 h.

Felanitx -Portocolom: 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:

Francesc Piña
Gay4-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Cat. Ticoulat
Francesc Piña

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines j Policia
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencies 582200
Funerhria Felanitx

580448-581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Serve' mèdic d'urgències 580254
Gukrdia Civil	 580090
Bombers	 581717
Servei de Grua, Tel, 581145

FELANITX
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DAVANT LES NORMES
SUBSIDIARIES

Sr. Director:
Vos agrairia que volguéssiu pu-

blicar les ratiles següents:
Arran de la tempestat del passat

dia 6, tothom pogué comprovar
com desgraciadament foren afecta-
des les cases de l'Avinguda dels Ta-
marells que limiten l'ampla pen-
dent que per l'indret de l'hort de

Ajuntament
de Felanitx
PLENARIA DE DIA 7 DE
SETEMBRE DE 1989

S'acorda per unanimitat apreciar
Ia urgència de la sessió.

Es dona compte dels quantiosos
danys ocasionats al municipi per
les inundacions de dia 6 de setem-
bre.

S'acordà sollicitar la declaració
de zona catastròfica consemblant
per aquest terme municipal.

CONTRIBUCION TERRITORIAL
URBANA Y
CONTRIBUCION TERRITORIAL
RUSTICA, CUOTA FIJA

Recibidos del Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria
del Ministerio de Economía y Ha-
cienda (registro de entrada n.° 2.847
de fecha 8-9-89), los padrones de Con-
tribución Territorial Urbana (alfabé-
tico de calles) y de Contribución Te-
rritorial Rústica, cuota fija, de este
Municipio, correspondientes al ejer-
cicio de 1989, se hace saber que es-
tan expuestos al público, a efectos
de reclamación, en las oficinas de
este Ayuntamiento desde la fecha de
su entrada, y ocho días hábiles más
a contar del siguiente al de la inser-
ción del presente anuncio en el se-
manario «FELANITX».

Felanitx, a 11 de septiembre de
1989.

El Alcalde,
Cosme Oliver Monserrat

Ca'n Alou baixa cap al Pla de Sa Sí-
nia a Portocolom.

He senti a dir que a les Normes
Subsidiaries que tramita el nostre
Ajuntament per tal de regular l'acti-
\ ilat uri)anística del terme, tota !a
franja de darrera aquestes cases es
qualifica de zona urbana.

Si això és ver, demanaria a l'A-
juntament que reconsideras agues-
ta qualificació, si es que realment
vetlla pels ciutadans.

Si darrera aquestes cases se'n
construeixcn d'altres, a la propera
torrentactzi, en comptes de ser ca-
torze o quinze eis edificis inundats,
seran molts mes, seran tots els que
vulguin cis regidors, (tots els regi-
dors que diran si amb la seva habi-
tual capadeta) de la majoria que
governa al nostre Ajuntament.

Atentament.
Andreu

CAS CORSO, ENCARA
Sr. Director del setmanari «FE-

LANITX »:
El Sr. Jose M.. Gonzalez Ortea,

enginyer de camins, canals i ports,
portaveu del grup parlamentari del
«Partido Popular» i president de la
Comissió d'Ordenació del Territori
i Medi Ambient i, conseqüentment
co-religionari, dels PePes del nostre
Ajuntament, a una entrevista ,que
fa Na Margalida Capella a «Ultima
Hora», opina de la forma següent
sobre l'hotel de Cas Corso:

«-Dirijámonos a Porto Colom,
¿el hecho de que el hotel «El Cor-
so» estuviera construido sobre la
desembocadura de un torrente fue
definitivo para la tragedia?
-Es peligroso, claro. Se había

previsto un desagüe pero, a mi jui-
cio, insuficiente. Se trata de tres
tubos de ochenta centímetros o un
metro de diámetro que en modo al-
guno pudieron dar salida a la riada
de la pasada semana. Pero es que
para la construcción de este hotel
no sólo se aprovechó el cauce del
torrente, sino que se excavó este
mismo cauce a fin de ubicar allí la
planta baja, lo cual es exponerse a
lo que ocurrió simplemente a conse-
cuencia de una lluvia fuerte, no era
necesaria un pluviosidad inusual
para producir este efecto. Y, para
remate, se construyó una pared de
bloques en la cabecera del cauce con
el fin de desviarlo y esta pared
actuó de presa que embalsó el agua
y, en un momento dado, la presión

fue tan grande que la rompió y se
dio una inundación repentina. Esta
es una opiniún personal clue 1:-. doy
como i ngen i ro. »

No cal afegir-hi res més.
Gracies Sr. Director.

M. Adro-ver

Sr. Director:
Com dos més dels nombrosos

afectats per les pluies del passat
dia 6 voldríem recriminar pública-
ment l'actuació del senyor batle i
dels regidors popular.

Aquests senyors que a l'hora d'a-
provar concessions de IIicncies per
edificar de qualsevol manera i a
qualsevol ¡loe demostren una pres-
sa i efectivitat allucinants, també
frissaren de convocar una Plenaria
extraordinaria un dia després de les
desastroses plujes. Però aquesta
reunió de l'Ajuntament no va ser
ni per donar a coneixer un progra-
ma de mides concretes a prendre,
ni per organitzar serveis d'emer-
gència, ni per establir tasques de
coordinació, ni tampoc per explicar
al poble -o al manco als altres re-
gidors- lo que s'havia pensat fer
a partir de llavors; no. els ciuta-
dans que hi érem presents quedh-
rem ben morts d'adonar-nos que la
plenaria només havía servit per a
prendre l'acord de sollicitar la de-
claració de «zona catastrófica» -a
veure si des de Madrid mos arre-
glen qualque cosa- i per rebutjar
la proposta d'iniciar una investiga-
ció sobre el tema HOTEL CORSO,
ja que això, pel senyor batle, es
«mesclar ous amb caragols».

Mos entusiasma saber que el nos-
tre baile encara conserva un ordre
de prioritats, evidentment ètiques,
mitjançant les que, dins un merder
de vides truncades, carreteres i ca-
mins desmantellats, cases enmerda-
des, cotxes espanyats i molt de fang
per tot, no va badar a l'hora de te-
lefonar a les redaccions dels diaris
demanant cópia de les fotos que li
havien fet devora la Reina Sofia.
Això se diu conservar el capet ben
clar!

Sols esperàvem que el trist resul-
tat de les plujes que ha suposat la
pèrdua de vides humanes, faria re-
plantejar al grup governant la seva

(Passa a la pàgina 7)

Ppdro mascaro °drover
va morir a Felanitx, el dia 12 de setembre de 1989 a l'edat dv 56 anys.

Al eel sia

I,a seva esposa Joana Bareel6; filla Bel, fill politic Anton i Matas; mare Bel; neta Maria 13e1;
germans Sehastia i .loselina; gentians polities; Iillol Onare Mascaró; nel)ots, eosins i eis altres
parents vos preguen que volgueu tenir-lo present en les vostres prega ties.

Casa mortuòria: C. Convent, 78



   

Agente en Felanitx de

ITAL SPORT
ALFA ROMEO

Hasta el 30 de septiembre les obsequia
al comprar un ALFA ROMEO 33, 1500

o 17001E, con un equipo de
AIRE ACONDICIONADO

Al comprar un coche nuevo le abonamos
100.000 ptas. por el viejo, sea cual sea

su estado.
Servicio permanente de GRUA
Compra-venta de automóviles

Mecánica -Chapistería y Pintura al horno

Juan Perelló Patti')
Via Argentina, 57 - Tel. 581260 FELANITX
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Que se'n vagin allà on no bi plou

Em confs parcumcr: culpable
de la catastrofe de l'hotel cle Cas
Corso. Crec que jo i tots aquells
que, com jo, no varem posar una
bomba quan era el moment de fer-
ho a les obres de 1'11010, tenim part
de culpa, uua culpa per omissió, en
els fets ocorreguts. Els ciutaclans
de Felanitx varcm consentir que
una sèric d'individus, àvids de fer
diners i diners per a cils i per a
ells, construïssin un edifici contra
totes Ics normes del sentit comú,
dc la lógica arquitectSnica/orogra-
fica i del bon gust; i que una altra
serie de senyors (algun d'ells coin-
cident amb els de la serie anterior),
ho trobassin acceptable.

Es poden comptar per dotzenes
les persones de Felanitx i Portoco-
lom que havien pronosticat . una
desgracia «en venir una torrenta-
da». Sobretot persones d'una certa
edat, a qui la saviesa dels anys
dóna prudència. M'han contat que
el Patró Esteve ja ho havia dit i
que un home s'havia dirigit als
constructors, durant les obres de
l'hotel, i els va dir que era «una
animalada». Entre els propietaris
de Cas Corso, els tècnics de la cons-
trucció i els responsables de la po-
lítica urbanística no n'hi ha hagut
cap que pensas que un edifici dins
el Hit d'un torrent podia causar
una catástrofe. Si els mirau els
ulls, hi veureu el signe $.

Hi ha algú que pugui explicar-me
que ha de tenir dins el cap i a la
consciência un arquitecte o un po-
litic que dóna el vist-i-plau a la
construcció d'un edifici dins una
torrentera?

Nicolau Barceló

La indignació i la rabia em des-
:)G1 - (i4L.i quail sent a dir coses com
la frase del Prcsicien 	 Cañellas:
«això no es ca nostra». Efectiva-
ment senyor Cafiedas, d'ena que
cis especuladors que vos recolzcn
s'han carregat Mallorca, aix:) ja
es ca nostra, c..s McDonald Island.
El batic Cosme Oliver, als especials
que els diaris cle Ciutat dedicaren
a Felanitx per les festcs de St isti,
posant cara pie
«la redacci6 NN. Subsidiaries

l'assignatura pendent de l'Ajun-
tament. de Felanitx». La teniu sus-
pesa de per vida a aquesta assigna-
tura i fa 10 anys que hi estau ma-
triculat. Pura frase de politic que
no sap que dir. Quins governants!
Són Os responsables de la política
urbanística, és a dir, de la destruc-
ció de Mallorca i de la seva riquesa
natural i mirau-los, ben arropats,
quines frases.

Els ecologiStes, entre els quals
m'incloc, sempre atacats de voler
Ia paralització económica i l'atur i
de ser catastrofistes, queden legiti-
mats com mai. A vegades hem uti-
litzat el terme «atemptat contra
la naturalesa o atemptat ecològic»
per qualificar certes urbanitza-
cions. Quanta raó! Cas Corso es un
atemptat ecològic amb víctimes.

L'actitud dels especuladors i dels
politics alhora de començar la re-
construcció del terme es escandalo-
sa. Totes les atencions al sector tu-
rístic, totes les primeres passes per
«regenerar les platges». Ei! Que no
heu vist l'hort de can Felip, per po-
sar un exemple, i les carreteres com

,.‘',Ian! El mes famós constructor
d tonne de Felanitx cercava

pc r trebailar a Cala Marçal
ti I cl i!; 0 , e a vospre, argumentant
« , ,2cossitals socials». Ai, si cl tour-

Thon no ens envia
més turistes al Port, caureu victi-
mes de la N'ostra pr)pia i cega cob-
dicia. NO haura servit de res que
alguns familiars del batle es ba

-ityassn dins . d'aigua roja de Cala
corn n Fraga a Palomares,

per demostrar que tot esta en ordre
i que els turistcs disfruten.

Un bon amic meu, amb interes-
sos a la zona cívica de Cas Corso,
hostaler i constructor, em deia un
clia jo ti expi-essava la neva
oposiciú a l'especulació urbanística
i a la cosntrucciú de la zona cívica
de Cas Corso: «al Port, li hem de
donar vida». Vida? Mort li heu do-
nat. Ja se que ell volia dir que «he
de guanyar més» i que no s'hauria
pensat mai... No hi ha disculpa.
Tenen nom i ilinatges aquests
constructors/especuladors i aquests
hostalers sense escrúpols, i també
en tenen els responsables de la po-
lítica urbanística. A més de nom i
llinatges, tenen més vots que els
altres. El desgavell urbanístic de
Felanitx i els que el mantenen min
els responsables de la catàstrofe de
Cas Corso, que, com tots sabem, ha
causat tres morts.

Hauran de passar 30 anys perquè
el terme de Felanitx recuperi la
seva riquesa del dia abans de les
inundacions. Passaran 30 anys i les
victimes no ressucitaran. Esperem
que 30 anys siguin suficients per
fer entendre a la gent que la des-
trucció urbanística de les costes de
Mallorca no ens farà més rics com
a poble. Això sí, alguns, molt po-
quets, se faran rics, pers la ma-
joria quedarem més pobres: no
tendrem diners, però tampoc no
tendrem aigua neta ni platges ne-
tes ni torrents per on pugui córrer
l'aigua. No basta ser propietari
d'un solar per fer-hi el que un vul-
gui. S'ha de reparar que no es per-
judiqui els altres, el conjunt dels
ciutadans. Una cosa: el solar es
seu, però el torrent no ho sera mai.
Es la venjança de la mare natura-
lesa.

El dia de les inundacions me
n'anava a Madrid. Em vaig fer tina

idea del desastre a Campos camí
de l'aeroport. L'enclema els charis
de Macirici parlaven de «tres muet-
tes en el termino de Puerto Colón ,>.
No cm x':.zig pucier contenir la ra-

perqu:2 sabia que l'hotel Cas
Corso esta clins cl !lit cl'un tel - rent,
i sabia que ai3O te uns responsa-
bles, si fa no fa els mateixos que
sense manies no deixen un sol es-
pai natural en nom ciels beneficis
econSm ics.

El cas és que Nolen seguir: volen
tornar obrir ràpidament l'hotel, vo-
len fer un nou port esportiu al Ri-
vctú, volen, volen... Això és el que
jo voldria, que volassin i que se
n'anassin alla on 110 Ili plou. Des
cl'aquestes pagines, dermal la dimi-
sió del batte de Felanitx i que se'n
vagin amb ell tots els responsables
de la seva política urbanística. Des
d'aquestes pagines, deman el tanca-
ment i la demolició dc l'hotel de Cas
Corso, en prevenció de noves catas-
tro tes. Des d'aquestes pagines, de-
man la paralització dels projectes
d'urbanització prevists dins el terme
dc Felanitx, fins que una planificació
urbanística adequada i realista nó
cstablesqui i reguli la construcció
necessària, a ales de prohibir l'es-
peculativa.

Des d'aquestes pagines, el meu
condol als familiars de les victimes
i la meva solidaritat als afectats per
les inundacions.

A 4 Km. de Cala Domingos VENDO
1 cuarterada, 7.103 m2. de suelo
rústico, magnífica vista al mar,
rodeada de pinar y montañas, lu-
gar muy tranquilo, camino asfalta-
do, muchos árboles: almendros,
algarrobos, naranjos y posibilidad
de construir legalmente vivienda
familiar. Precio, 2300.000 ptas.
Informes, Tel. 552227.

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

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

■■•••-••■•••■••■

cine prineipa  

Viernes 22, sábado 23, 9•30 noche y domingo 24 desde las 3
Los grandes éxitos del moment() actual van pasando por el Cine

Principal a la vez que en los mejores cines de Palma. Esta semana Kim
Bassi liguei' en

Mi novia es una extraterrestre

Hunter
Viernes, 29 sábado 30, 9.30 noche y domingo 1 desde las 3.

Charles Bronson en

Kinjite y La Noche del Tiburón
PROXIMOS ESTRENOS Carino he encogido a los nifios - Karate Kid Ill -
CYBORG — Arma Letal 2



Clases de INGLES
Empezarán el lunes 16 de octubre

Matricula: Lunes 9, de 10 a 13'30 h.
Martes 10, de 10 a 13'30 h.
Jueves 12, de 14'30 a 17 h.

Viernes 13, de 14'30 a 17 h.

Call1ME1
ENGLISH SCHOOL
Teléfono 582668

FELANITX  

ELANITX   

El grup de Teatre «Estudi Zero»
posa en escena «L'Hostalera» de
Goldoni

Diumenge passat el Centre Cultu-
ral de Felanitx aferí la primera
d'una serie de representacions tea-
trais que té previstes pel curs que
tot just començam.
El gru i) ciutadà de Teatre «Estudi

Zero» ens oferí una bona interpre-
tació de la que es tal volta l'obra
més representativa del comediògraf
italià Carlo Goldoni, considerat com
cl vertader reformador de la come-
dia italiana.

D'acord amb la seva epoca —egle
XVIII— i procedencia —recordem
que Goldoni es venecià—, la versió
que ens oferí «Estudi Zero» fou
molt respectuosa i encertada i tant
cl muntatge, molt condicionat per
l'escenari, com la interpretació dels
personatges pels actors, assoliren
un alt nivell.

Llàstima que el públic no fos gai-
re nombrós. Tant l'obra com el
grup «Estudi Zero» mereixen un
auditori mes complit. Es veu que
Ja gent encara no ha retornat de la
diaspora estiuenca.

El Govern Central declara la zona
devastada pel temporal «Zona
d'actuació especial»

En el Conseil de Ministres cele-
brat divendres de la setmana pas-
sada, el Govern de l'Estat aprova
un reial decret pel qual declara les
àrees del Llevant de Mallorca afec-
tades pel temporal «zona d'ac-
tuació especial».

La petició del Govern Aut3nom
arran d'aquests esdeveniments, era
de que fos declarada «Zona catestrò-
fica».

S'ha iniciat la investigació entorn
a l'assumpte de l'hotel de Cas
Corso

El jutjat de primera instancia i
instrucció de Manacor ha iniciat les
diligencies prèvies sobre cl cas de
l'hotel de Cas Corso per tal d'esca-
tir possibles responsabilitats penals
o criminals. El titular del jutjat Fer-
nando Niel() Martin, ha començat a
prendre declaracions a les persones
implicades entre les que figuren el
batle de Felanitx, alguns tècnics mu-
nicipals, els propietaris de l'hotel
i representants ciels treballadors.

La subscripció per les victimes
de l'hotel de Ca's Corso

La Comissiú encarregada de la
subscripció en favor ciels familiars
de les victimes de l'hotel Cas Corso
ens fa avinent que a la nota apare-
guda dissabte passai en aquest set-
manari hi ha una inexactitud, tota
vegada que aquesta Comissió no fou
nomenada per l'Ajuntament de Fe-
lanitx, sinó que aquesta sorgí de la
iniciativa d'uns particulars i no te
cap mena de vinculació amb l'enti-

tat municipal.
Oferim tot seguit la primera re-

lació de donatius rebuts:
Grup hotelers de Portocolom:

Joan Capó (Vistamar), Miguel Esta-
rellas (Estoril), José Gallego (Play-
monte), Antonio Suau (Aptos. Porto
Mar), Pedro J. Seguí (Las Palomas),
Gemma Bibiloni (Cecilia Club), Se-
bastián Urquía (Cala Marsal):

150.000 ptes.
X.X.	 2.000
X.X.	 200 »
Un vecino 	 500 »
X.X. 	 200 »
P.B. 	 5.000 »
X.X. 	 200 »
N.O.G. 	 6.400 »
I per últim, facilitam els números

de les comptes on es poden ingres-
sar els donatius: Banca March-Fe-
lanitx, Cta. 2638.011.4. B. Central,
Cta. 659-06-299. Bca. Catalana, Cta.
277-83. B. Credit Balear, Cta.
58.00.50/59-09-17. Sa Nostra, Cta.
58.16.16-58.10.68. B. Bilbao Vizcaya,
Cta. 1641-6. Banca March-Portoco-
lom, 847.011.8. Caixa Rural 33133-10.
B. Santander, Cta. 88.766. Banesto,
Cta. 89.359.24. La Caixa-Portocolom,
Cta. 2080-95. La Caixa-Felanitx, Cta.
19971-64. Credit Balear-Portocolom,
Cta. 3476-42.

Carlos Muñoz, Director de Duanes
del Mercat Comú

Amb satisfacció rebem la notícia
de que el senyor Carlos Muñoz ha
estat nomenat Director de Duanes
de tot el Mercat Conti:1.

Consideram a Carlos Muñoz fela-
nitxer d'adopció, ja que des de l'an:y
1955, en que vingué • a regentar la
Duana de Portocolom i gracies al
seu posterior matrimoni amb Na
Margalida Andreu —filla d'un fela-
nitxer tan conegut com fou Domin-
go  no ha deixat mai de
passar les seves vacances a Felanitx
juntament amb la seva família. Des
de fa alguns anys el matrimoni Mu-
ñoz resideix a Bruselles.

Ens alegram de que un càrrec tan
important sia per un compatriota i
clesitjam a Carlos Muñoz un gran
exit en les seves noves funcions.

La Banda de Música a Bunyola
Avui dissabte, a les 6,30 clel cap-

vespre. tinclra Hoc a l'església de
Bunyola, un concert en el que inter-
vendra la Banda de Música de Fe-
lanitx. A la primera part, la nostra

Banda —que ha estat convidada per
Ia Coral de Bunyola que dirigeix
Jaume Conti— interpretara obres
clel seu repertori i a la segona part,
conjuntament amb aquella Coral i
sota la direcciú de Felipe Manchón,
executaran les conegudes obres
«Nabucco», «Finlandia», «Don Gil
de Alcalà», «AHeluia» de «El Me-
sies» de Haendel i per últim «La
Bal engu e ra 0.

Excavacions
A principis de la present setmana

s'havien de reemprendre les excava-
cions a l'assentament roma desco-
bert fa dos anys a la finca de Can
Maiol. Aquesta tasca, per a la qual
el nostre Ajuntament ha destinat
una subvenció, s'havia d'iniciar a
principis de setembre, però s'hagué
d'ajornar per mor de les pluges.

A properes edicions donarem no-
tícia del seu alcanc i resultats.

vida social
BODES DE PLATA

MATRIMONIALS
El passat dia 15. celebraren les

bodes de plata matrimonials, els es-
posos Miguel Bennásar Adrover i
Catalina Binimclis Roig.

Per tal motiu es reuniren junt
amb els seus familiars en una mis-
sa d'acció de gracies als peus de la
Verge de Sant Salvador.

A les nombroses felicitacions re-
budes pel matrimoni Bennasar-Bi-
nimelis en tan feliç avinentesa hi
unim la nostra més cordial.

NECROLOGIQUES
El passat dia 10 descansa en la

pau de Deu a Felanitx, a 72 anys i
després dc rebre els sagraments,

D. Cosme Veny Obrador (Oliver).
AI cd sia.

Enviam el nostre condol a la seva
família i d'una manera especial a
Ia seva esposa D." ApoliOnia Garcias
Gomila, fill D. Joan i filla política
D." Dolors Nieto.

o—
Dimarts dia 12 entrega l'anima a

Deu a Felanitx, a l'edat de 56 anys,
D. Pedro Mascaró Adrover. D.E.P.

Reiteram la nostra condolência a
la seva esposa D.a Joana Barceló,
filla Isabel, fill politic Antoni Ma-
tas, mare D.a Isabel i als altres fa-
miliars.

ALQUILO BAR - RESTAURANTE.
Sólo a profesionales, responsables.
Informes, Bar-Restaurante BOB'S,
plaza Cas Corso, Porto-Colom.

NECESITAMOS AYUDANTE para
reparto con camiones. Mayor de
18 años.
Informes, Tel. 582048 (de 21 a 22
horas). Preguntar por Villalonga.

SE NECESITA CHICA, auxiliar ad-
ministrativa, para trabajo en ofi-
cina.
Informes, Tel. 580053.

INTERESA COMPRAR todos los
números del semanario « PELA-
NITX» del año 1950.
Informes en esta Administración.

SE PRECISA APRENDIZ drit 16 a 20
años para sala de despiece. Tam-
bien CHICA de 16 a 20 años para
trabajo oficina.
Informes: Ramaders Agrupats,
Tel. 582069.

---
OCASION, VENDO MOTO CROS

PUCH Cóndor III y Suzuki Auto-
mática 75.
Informes, Bar Restaurante BOB'S,
Plaza Cas Corso Porto-Colom.

informa  clã

BOUTIQUE MA-BEL
les comunica que ya tiene a su

disposición la moda
OTOÑO - INVIERNO

con modelos exclusivos.
Liquidación total pantalones y

camisas caballero.
LES ESPERAMOS

C. de Sa Plaça, 1	 FELANITX
=P.



¡Además le sobrevaloramos su vehículo usado!

FELANITX

Cartes al director 	Castells de cartes
(Ve de la pàgina

irracional política urbanística en
contra dels interessos del noble i a
favor de respeculació.

Portocolom, setembre de 1989.
LLU1S FARRËS WÜNSCH

i CATERINA J. MASSUT1 SUREDA

DE1XAU FER ELS CARAGOLS,
QUE MIA PONEN

Sr. Director:
Hem sabut que, a una plenaria

extraordinaria, el batle i els seus
varen decidir no investigar les pos-
sibles responsabilitats que es po-
guessin derivar de la tragedia de
Ca's Corso quan el portaveu de Co-
loms a la Sala demana a la Plenaria
que es fes tal investigació. Segons
el batte, fer això seria mesclar ous
amb caragols.

Aix() ens fa recordar que, dia 2
d'agost, el grup del PP, a instancies
d'en Tejedor, va decidir manar que
s'obris una investigació per tal d'es-
brinar les responsabilitats que es
poguessin derivar a causa de la pu-
blicació d'una carta sobre política
nacional que algú havia enviat a un
diari signant amb el nom de Co-
loms. Recordam també que Coloms
varen demostrar que aquest collec-
tiu no era l'autor de la carta.

Horn ha repetit mil vegades que
les comparacions sempre són odio-
ses. Però en el nostre poble ens
duen directament a comprovar la
illOgica per la qual es guia el par-
tit que «governa»: un afer que no
tenia gens de transcen&ncia per a
Felanitx els motiva a bastament per
moure eel i terra, només amb la fi-
nalitat de perjudicar un cop més
els Coloms; en canvi, la mort de
tres persones del nostre terme es-
devinguda per culpa d'una inunda-
ció totalment previsible a causa
Ia desafortunadíssima ubicació i es-
tructura de l'«Hotel Corso» no ha
bastat per malmetre la impassibili-
tat dels (1(.1 PI). ¡,Es pot (.m111)11E:iv el
mal fet per aquella carta amb el
ruai causat per la imprucEmcia d'al-
guns?

Veritablement, enguany el bane
s'està cobrint de glória: a la tracii-
clonal mala gestic') quotidiana, hi
hem d'afegir l'afer de la seva opo-
sició a l'establiment d'un Centre de
Salut a Fe i, ara, en el ter-
mini (Vim Ines, cl fet d'iniciar una
investigació sobre una carta in-
transcendent i negar-la sobre les
causes que han provocat la p:•_trclua
d'unes hurnanes. Ja sabem,
perú, que el bath:. t unes hones
raons per no dimitir.

Dos caragolins

Es meus fills jugaven
amb un joc cie cartes
i uns castells alçaven
dignes d'admirar.
Hi vaig de puntetes,
vaig pegar bufada,
volaren ses cartes,
tot se va espenyar.

Es meus fills ploraven
després de sa tasca,
sa fabrica en runes
desfeta per mi.
Fills de sa meva anima
notau que es de vana
s'ambició humana
que plorau així.

Rei de lo creat,
Senyor de la terra,
ets homes alçam
s'immensa ciutat
i un buf de l'Altíssim
tot ho tira a terra
com castell de cartes.
Pura vanitat!

I ara podem afegir

Es nostres castells de cartes
s'aigua ja les se n'ha duits
i nos han fet tants d'embulls
que llàgrimes dels vostres ulls
mai n'havien sortit tantes.
Preguem que per altres bandes
no ocorri lo mateix,
perquè es mal de dur aquest feix
damunt ses nostres espatlles.

Miguel

BUÑUELOS. Se despachan cada do-
mingo en calle Eres, 35 y calle So-
ler, 12. Tel. 580683.

CLASES DE CORTE Y CONFEC-
CION. Sistema Marti. A partir del
2 de octubre en calle Bellpuig,
núm. 1, 2."-C. Tel. 580682.
Horario, cle 3 a 5 y de 5 a 7. Mar-
garita Nicolau Grimait.

COMPRARIA BOT DE FUSTA.
Informes, Tel. 582998.

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

CEIICANI APHENENT per a taller
d'artesania de !nobles, major de
16 anys.
Informes, Tels. 580423 i 575703

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

SE NECESSITA APRENENT DE
FUSTER.
Informació C/. Jaunie Vens', 17.

Patronat Local de Música

Escola de Música «Pare Aulí»
CURS 1989-90

MATRICULACIÓ: DEL 25 AL 29 DE SETEMBRE

COMENÇAMENT DE CLASSES: 2 D'OCTUBRE

ASIGNATURES: Solfeig i teoria de la música.

Instruments de Vent fusta.
Instruments de Vent metall.

Instruments de Percussió.

Guitarra . Ilaiit i bandúrria.

Música de Cambra.

PREINSCRIPCIO PER A CLASSES rIcARMONIA I FORMES
MUSICALS.

VEND() SOLAR 200 m2. aprox. con
mils de 11 in. de fachada, en C.
Son Pinar. 2.500.000 ptas.
Informes: Tel. 580840

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS.
Clases individuales y colectivas.
Carrer des Proissos, 4, de 5 a 8 tar-
de o Tel. 581156.

GERMANES DE LA CARITAT
Dimecres dia 27, les Germanes de

la Caritat celebraran la festa de
Sant Vicenç de Paül.

A les 8 del capvespre, a la pròpia
capella, missa concelebrada amb
homilia que dira Mn. Pere Xamena.

Hi quedau tots convidats.

Secció Religiosa

URGE JOVEN con nociones carpin-
teria, para montaje muebles coci-
na. (Carnet conducir)
In formes SA BOTIGUETA

INDUSTRIAS METALICAS G.M.
Se precisan operarios y aprendi-
ces.
Informes, Tel. 581901.

DIESEL A PRECIO
DE GASOLINA

EN SEPTIEMBRE, todos los modelos ESCORT u
ORION equipados con motor DIESEL se
los entregamos a precio de GASOLINA

150.000 pts
al comprar cualquier mo elo
ESCORT u ORION

NOTA: Los vehículos equipados con motor Diesel pueden
acogerse a los dos descuentos

INFÓRMATE EN:
	 MOTOR FELANITX, C.B.

Alonso Rodrigez, 5—Tel. 580331—Felanitx

INTERCUINA informa
QUE POR REFORMA DE LA TIENDA SE LIQUIDAN ALGUNAS

COCINAS DE LA EXPOSICION (PRECIOS ECONOMICOS)

Vía Ernesto Mestre, 25
	

Tel. 580196

en
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FELANITX

tcF /lutocares
•.	 Itortuma-	 •ta..

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Todavía colean —según Icemos
en la prensa— las consecuencias

«Pluja catastrófica» y especial-
mente ej tema referente a las tres
víctimas. Lúego está el grave asun-
to de los agricultores, tal vez el
más serio...

• ,10,•■■•■~"• Me pregun,yn a.,que yiene esto
de la «suscripckin kb-víctimas»
Ia urbanización «Cas Gorso». PuéS
yo tampoco •acabo le compren-
derlo.

• Hay que ver • el morbo de la
gente. Baste con ver la avidez de al-
gunos para ver las imágenes de te-
levisión sobre la catástrofe. Espe-
cialmente las que ofrecieron BER-
NAT O. RICART y TONI MORENO
por T.V.F. Un reportaje digno de
cualquier profesional que se precie.

• Pude saludar a JIMMY RIE-
RA, también me han dicho que está
por estos pagos S.M. «El SASTRE»
y el también amigo MIQUEL JULIA
(que lleva ya unos meseS'éntre no-
sotros y se recupera de una opera-
ción delicada de cataratas.), perso-
najes felanitxers que suelen salir en

esta sección relacionados con la
REPUBLICA DOMINICANA y se
encuentran a caballu entre Porto-
Colom y FelaniIx, lo mismito que
PEDRO «TWIST» que decidiú des-
de hace much() tiempo lo regresar
a las tierra caribefias, porque ha
encontrado la paz espiritual aquí,
entre «Sa Barraca» y el «Diana».
A todos ellos mis saludos cordiales,
aprovechando la ocasión, claro.

;¿Estos felaniixers quisieron sor-
tear al huracán «Hugo»?!

• Lo poco oportuno que sería
que MAIKEL llevara a termino su
antiguo proyecto cinematográfico
«A FORA PLOU, DINS FA GOTE-
RES». Un videohnovie que tiene in
mente desde hace más de tres años.

• Llama la atención que no se
haya hablado todavía del pasado ci-
clista de PEDRO MASCARO. Un
corredor que dio mucho que hablar
en su tiempo.

• Cabe significar el «oficio» de
ANTONIO MORENO al hacer la en-
trevista. a SUSANA . EGEA., .Según
pudimos ver por T.V.F. estuvo co-
mo nunca.

• Error lamentable el de los
que confeccionan el «DICCIONA-
RIO/GRAN ENCICLOPEDIA DE
MALLORCA». Se olvidaron del fe-
lanitxer ANTONIO BINIMELIS. Un
personaje importante que tuvo un
trágico final por tierras asiáticas.

• Da gusto ver, escuchar mejor,
que la radio —en este caso RADIO-
3— en el programa «DISCOPOLIS»
emita canciones de «INTERMINA-
BLES», ese conjunto felanitxer que
fue motivo de alabanzas... Yo pude
oir en directo .BLUES, BLES». Un
tema que en su momento me pasó
por alto, y que la verdad está la mar

de bien.
a Despws de las llLI iRS, con la

temporada de «es vermar» ilegaron
Ia incordiosas MOSCAS. Es una co-
secha pobre, la de la uva, que da
mucho clue pensar, pero esto es
otra cuestiún. En «S'AUBA» el pub
de JOAN vemos alguna persona pa-
leta en ris:re... ¡. Se esta preparan-
do Ot ro «Campeonato Mata-Mos-
cas»? Todo lo aparenta.

• El otro día pille en el caft
«CAN MOIX» al chispeante JAUME
CANET. el artista, afincado' en tie-
rras catalanas, concretamente en
GIRONA. Va a estar unas clos se-
manas entre nosotros para regresar
allí, donde sigue haciendo arte con
materiales diversos. ¡Hasta la pi-6-
xima!

• Estos días el C.D. FELANITX
viene dialogando con un DELANTE-
RO del C.D. ORELLANA. Un FI-
CHAJE que podría producirse
un momento a otro.

• En cl «CINE PRINCIPAL» te-
nemos de nuevo películas en pan-
talla grande. «MI NOVIA LA EX-
TRATERRESTRE» tiene a un gran
actor cómico como es DAN AKY-
ROYD y a • Ia impagable KIM BA-
SINGER, que además dc guapa ha
demostrado que es buena actriz. La
cinta es divertida y es un buen' pa-
satiempo. De complemento «HUN-
TER», un cazador con mala uva,
una película de acción realizada por
los mismos creadores de la serie
«Corrupción en Miami». La gente
quiere esto. ¡Que se le va a hacer!

• El amigo fotógrafo/jugador
SANTY/JAUME MONSERRAT ha
estampado su firma por la S.D.
CAS CONCOS, según me dice por
una cantidad respetable... ¡Qui-lo-

sa!
a Esta temporada se clan troleos

especiales a los jugadores del C.D.
FELAN rrx. El Primer() a la ME-
JOR PUNTUACION, don:u.lo por el
restaurante «MAR IVENT» de CALA
D'OR que dirige el ínclito JAUME,
y otro que brinda la firma «ITAL-
CREM» que dona al jugador que
mejor se comporte en los entrenos,
que está avalada en Felanitx por el
amigo JUAN VIDAL.

• El dominilo el C. D. FELA-
N ITX viaja a la otra costa de la
Isla para vérselas con el SOLLER.
Un partido importante para ambos
equipos que quk..da un tanto diluido
por el Mallorca - Madrid del «Luis
Sitjar». Arbitrará el Colegiado CA-
BALLERO ALVAREZ, un señor que
a veces no ve la pelota redonda, se-
gún crónicas. Luego ya opinarán
nuestros cronistas.

J612DI GAVINA

Agraïment
La família Mascaró-Barceló,

davant les nombroses mani-
festacions de condo l rebudes
amb motiu de la mort de Pe-
dro Mascaró Adrover i en la
impossibilitat de correspon-
dre-les a totes personalment,
ho vol fer per mitja d'aquesta
nota.

A tots moltes gracies.

SE NECESITA SEÑORA para cui-
dar niños v trabajos donli".sticos.
In formes, ;I'd!. 576008 y 581961.

TOT INFORMATICA
Les comunicamos la REAPERTURA de muestro local situado

en la calle Sol, 3 (bajos) - Tel. 583436
* Ordenadores
* Impresoras
* Fax

* Programación estandard y a medida

* Mobiliario de oficina

* Suministros informáticos: cintas, etc

Servicio Técnico del PC's

NOTA: A partir del 1.° octubre organizamos cursillos de: Contabilidad por orde-
nador - Facturación y stocks por ordenador - Informática Básica.



CLINICA DENTAL
DR. JOSE LUIS BENNASAR

Medico-Dentista Col. 289

Nuevo horario de visitas de
martes a sábados
Horas convenidas

Tel 583121
	

C. Jaime I, 4.A.

Yo quier
preguntar

vendedores
de coches •
0 De qué me sirven a mí unas

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

aios

%."

FELANITX 	 ?
1•11■••01111ML	

Partido disputado en «Na Cape-
Ilera» (Manacor) a consecuencia de
Ias riadas. Empezó este exilio pro-
visional con malos augurios, un re-
sultado desi avorable, dos nevati-
vos... El Ayuntamiento de Manacor
no se clignú siquiera regar el campo.
Se armó !tal polvareda!...

FELANITX.– F).;rera (1),
(0), R. Juan (I), M. Adrover (1),
Lull (I), Barceló (0), Juli (2), Matías
(0), Mut (1), Pont (0) y Javi (0). Fe-
lipe en el min. 63 salió por Font y
Company (algo tocado todavía, pero
con ganas) suplió a Galmés. PUN-
TUACION VALIDA para el «TRO-
FEO MARIVENT».

Para el «TROFEO ITALCREM» se
dará próximamente a conocer a los
jugadores que fallen menos entre-
nos.

ARBITRO.—Domínguez Jerez. Pu-
do ser un buen arbitraje el suyo,
pero dejó practicar un juego dema-
siado duro. Tarjetas amarillas para
Doro, Barceló y Felix.

GOLES: m. 7, 1-0, saca una falta
Mut y Adrover, muy esquinado, Ian-
-za un chut con efecto al poste con-
trario, 1-1, m. 46, fallo defensivo que
Alfonso aprovecha a placer; 1-2, m.
58, balón que pierde la defensa, pa-

Vale

RAMOS
«Ha sido un partido un tanto

extraño. En la 1." parte, hemos
luchado, hemos trabajado bien
y no hemos adelantado. En la
2." hemos salido un tanto re-
lajados. Hemos encajado un
gol en el primer minuto que
nos ha dejado traspuestos,
luego el ha sido un fallo
garrafal. El Santa Ponça ha
apretado bastante más, sobre
todo en defensa. Nos ha fal-
tado contundencia atras, es
una cosa que VaM0S a tener
que trabajar mucho. Nuestro
equipo va a marcar goles, pero
de seguir así vamos a encajar
muchos. Hay que pulir cl cen-
tro del campo y la defensa. El
resultado no merece discusiOn,
es toti.ilmente just o . Nu pode-
mos dejar a los delanteros
contrarios tan sueltos.»

	. 1111M.M1, 	

se a Salvador que, tras bonita juga-
da en el area, eleva el balón por
encima del portero a la escuadra.

MANACOR.—Antes de empezar el
encuentro se guardó un minuto de
silencio por las tres conocidas vícti-
mas de «Cas Corso».

Un Felanitx con muchas bajas
corno las de Gallarclo, Riera y Pro-
hcris, se sumaba la de Vadell, puso
rnas voluntad que otra cosa, domi-
nando la partida. De ahí que se ade-
lantase en el marcador, el Santa
Ponça, que muy temeroso al prin-
cipio, adelantó ligeramente sus lí-
ricas, para crear algunos peligros en
esta primera parte ante el marco
de Parera. En la segunda parte, la
debilidad defensiva del Felanitx se
acentuó y de ahí el resultado. Hubo
algunas jugadas polémicas.

Un partido en el que cabe desta-
car el gran gol de Adrover, que co-
mo atacante falso, auténtico media
punta, estuvo bien, ya en plan defen-
sivo tuvo muchas lagunas, tal vez
por cansancio.

El próximo domingo se viaja al
«Valle de los Naranjos» un SO-
LLER-FELANITX que promete.

MAIKEL

FRONTERA
El entrenador Jaume Fronte-

ra nos dijo al final del encuen-
tro. .Ha sido un partido igua-
lado. Nosotros hemos tenido
más suerte. Pero el Santa
Ponça ha ganado por méritos
propios. El árbitro correcto.
He visto en las areas algunas
jugadas de posibles penalty's,
al menos a liii juicio

A Salvador lo he tenido que
cambial - por lesión.

Nosotros esta temporada as-
piramos a lo mejor.

I.a REGIONAL
CAS CONCOS, 3 - MARRATXI, 3

LI V/C7ORL1 SE ESCAPO
POR ARTE DE MAGIA

El Cas Concos realizó un excelen-
te pat - tido, dominando siempre la si-
tuación, llevando la iniciativa &bi-
d° sin duda al buen planteamiento
de Miguel Vilar. La parte fina-
lizó con el resultado de 2-1. Marca-
ron en este primer tiempo Fiol de
penalty y un bonito gol de Lull. Un
resultado que se aumentó en la rea-
nuclación merced a un gran gol dc
Biel Adrover, que volvió por sus an-
tiguos fueros. Pero al final los visi-
tantes tuvieron la diosa fortuna a SU

Livor, un corner y otra jugada des-
graciada se tradujo al f inal en una
injusta igualada. Lo que son las co-
sas del balompié.

El domingo si no ando desenca-
minado se juega fuera, PETRA -
CAS CONCOS.

2! REGIONAL
S'HORTA, 2 - STA. MARIA, 5

LOS VISITANTES ARROLLARON
Nada que oponer al triunfo visi-

tante. Fueron siempre superiores,
pese a los goles que marcó el S'Hor-
ta, el primer() de penalty Y el secun-
do oh riA de Aznar de bonita facto-
ra. Los visitantes ostentan cl lide-
rato, de ello cabe duda.

El domingo , si los datos son fia-
bles, .juegan en Manacor. BARRA-
CAR - S'HORTA.

JUVENILES
FELANITX, 1 - PETRA, 2

Partido jugado el pasado domingo
en Cas Concos, debido a las inun-

daciones sufridas el pasado día 6

en el campo de «Es Torrentó».

primera mitad del encuentro
I tie de clam dominio local, aunque
el equipo de Petra se adelantase en
el marcador. En el segundo tiempo,

el Felanitx consiguió cl gol del em-
pate de • la mano de Jaime Roig,

pero a pocos minutos del final, el
Petra marcó el segundo gol, hacién-
dose con los dos puntos.

Gori Vicens

FUTBOL

Mal ompazd la aventura de Maracor
FELANITX, 1 - SANTA PONÇA, 2

EL BAILE DE LOS ENTRENADORES

PINTURAS FELANITX, S. L.
LACADOS, BARNIZADOS Y PINTURA

EN GENERAL

Taller: Via Argentina, 21 - Tel. 583085

PRECISA Peones y Oficiales de 2. 8



Consulta de GINECOLOGIA
Dr. Arturo Gil Bretones

Col. 1902

Revisiones ginecológicas - Control de embarazo
- Planificación familiar y Ecografia

C. Call. 17 Tel. 554981 , 4matinna) y 5834-11 (tardes)
Lunes y viernes a partir de las 16 h.
(consulta previa cita).

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
en toda la gama de150.000 pt s •

más
turismos Renault.
Sin 	condi-
ciones  para ustedmenos. que truer su coche usado.

Y además,  si lo desea,  financiados.

Llame. O pásese por nuestras instalaciones.
Aproveche las condiciones de la que puede ser
la última gran oferta del año.

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

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

De
100.000 a

FELANITX

Grup Municipal Socialista de FelanitxColoms a la Sala
ALTRA VEGADA
LES PLUGES I ES CORSO

La setmana passada anunciàvem
que havíem demanat un Pie Extra-
ordinari per organitzar una mica les
coses després del desastre. Els punts
ja diguerem que feien referencia a
Ia creació de quatre comissions con-
juntes de tots els grups politics pre-
sents a la Sala per poder: 1.—Fer
pressió davant els estaments pú-
blics perquè arribin les ajudes ne-
cessaries. 2.—Avaluar conjuntament
amb la Camera Agraria els danys a
fora vila. 3.—En cas d'arribar aju-
des, fer un seguiment del seu repar-
timent i 4.—Mirar si hi ha respon-
sabilitats en els fets SUCÇCitS a Es
Corso i en la seva tramitapió.

El fet que a l'hora de redactar
aquest escrit, dimecres al mati, no
s'hagi convocat el Ple, demostra una
actitud infantil que no creim que
tengui precedents ni meni , en lloc.
Les Plenàries, el Batle les ha de con-
vocar dins els quatre dies següents

a la seva sollicitud i als set encara
no ha dit res. La darrera petició,
com sabeu la va denegar amb argu-
ment sibillins, ara li han dit que
hi ha el silenci administratiu i ho
ha aplicat a uns temes prou impor-
tants com per fer el sord d'aquesta
manera. Els extrems de l'actitud
del PP escarrufen, són capaços de
presentar una moció urgent per acu-
sar-nos de terrorisme per una carta
que no &ern els autors i quan hi ha
hagut tantes perdues materials i hu-
manes, passa una setmana i no
en fan cas de la petició. Tot aim) es
lamentable i potser algú fins i tot
ho trobarà sospitós. Els motius
semblen evidents i seguirem insis-
tint. De moment el Jutge de Mana-
cor ha obert diligencies i ha citat a
declarar a diverses persones i al
Batle de Felanitx, aquest ha decla-
rat, segons diu la premsa de Ciutat,
que era un problema burocràtic. No
podem creure que els fets de dia 6
de setembre fossin un problema bu-
rocràtic, ens ho hauran de demos-
trar.

Després de les passades plujes tor-
rencials que ens han afectat a molts
de felanitxers d'una manera o d'una
altra i especialment a tres conciu-
tadans que han pagat amb la seva
pròpia vida ens veim obligats a de-
manar responsabilitats als qui per-
toqui, principalment perquè no tor-
ni costar vides humanes la repetició
de catàstrofes naturals. També vo-
lem contestar a alguns escrits de la
premsa local.

CONTESTA «A DESVIAR
EL TORRENT DE CAS CORSO...»

Hem !legit en aquest setmanari un
article, firmat pel Sr. L., que per un
caire ens ha fet justicia dient que
pràcticament hem estat l'únic grup
de l'oposició que aquests darrers
anys ens hem preocupat per la cons-
trucció del complex de Cas Corso;
i sense que mai els grups governants
ens hagin fet gens de cas.

Però per una altra part aquest
senyor ens fa una s-:mie de pregun-
tes, de les quals no acabam d'en-
tendre la intenció. En primer lloc el
nostre grup segueix estant a l'opo-
sició i per tant no té cap potestat
per decidir res i molt manco el des-
viar un torrent. Si serveix d'ajuda,
el nostre grup ja ha demanat a l'A-
juntament de Felanitx que exigesqui
al Ministeri d'Obres Públiques que
delimiti els llits dels torrents de tot
el nostre terme per evitar que de-
sastres com el de CaS Corso es re-
peteixin.

Quant a la desviació que es va
fer a Cas Corso qualsevol persona
pot encara veure que no hi va pas-
sar gens d'aigua per les quatre tube-
ries, entre altres coses, aquestes es-
taven ben tapades. El torrent va
passar pel llit que era ben seu, es
a dir, per dins l'hotel.
SUSCRIPCIO PER LES
FAMILIES DE LES VICTIMES

Hem vist que la Comissió de Go-
vern de l'Ajuntament de Felanitx
ha acordat obrir una subscripciú
popular a favor de les victimes de
l'Hotel Cas Corso. També sabem
que el Grup Governant l'únic que
ha fet en aquest cas es adherir-se
a la iniciativa d'uns particulars.
Només volem dir que aquesta ha
estat la reacció del Grup Governant
en tots els aspectes davant la ca-
tastrofe; i insistim que es el Grup
del PP ja que no ens ha deixat par-
ticipar en res als grups de l'oposi-
ció.

Nosaltres creim que hagués estat

més acertat que el Sr. Batle, el dia
següent a les inundacions hagués
obert un compte per posar en mar-
xa una subscripciú popular per aju-
dar a tots els afectats per la riada
i com es suposa estarien integrades
les families de les victimes. Un bat-
le d'un poble de la comarca ho ha
fet així.
ACCIONS PER EVITAR
LA NOVA OBERTURA
DE L'HOTEL CAS CORSO

Crcim que la majoria del poble
de Felanitx pensa que no es pot
tornar deixar obrir l'Hotel Cas
Corso amb les mateixes condicions
que tenia abans. El nostre Grup
municipal juntament amb el Grup
Coloms a la Sala el dia 13 de se-
tcmhr demanarem una Planaria
extraordinària urgen t per aclari r
aquest tema ja que el Grup del PP
no vol ni té intencions de parlar-
ne. Com sempre la contesta del
Sr. Batle ha estat denegar-nos
aquesta plenaria.

Volem explicar les raons que no-
saltres creim que motiven la no
obertura de l'Hotel:

En primer Hoe LA MANCA DE
SEGURETAT: tothom pot veure
que si l'Hotel s'obri amb les ma-
teixes condicions pot tornar passar
el mateix desastre un moment o un
altre; i com ja s'ha dit moltes ve-
gades les victimes mortals poden
ser moltes més. Com quasi tothom
ha vist amb cinta de video l'evacua-
ció de l'Hotel no semblava molt
normal.

En segon Hoc PER IRREGULA-
RITATS EN LES OBRES: el nos-
tre grup municipal fa anys que
demana informes ttl•cnics perquI.-
havíem detectat algunes irregulari-
tats. Aquests informes sempre ens
han estat denegats. Ara abans de
deixar obrir l'Hotel, creim que
l'Ajuntament té l'obligació de ma-
nar aquests informes. També amb
video s'ha vist clarament que la
zona esportiva no era tal,s1n(1 que
eren uns apartaments illegals; tam-
be algunes tendes de la plaça de
Cas Corso s'ha vist que tenien so-
terrani, quan aquests no existien
als projectes.

Per recolzar aquesta acció dema-
nam a tots els felanitxers que sig-
nin uns fulls que tendrem especial-
ment preparats el diumenge dia 24
de setembre a unes taules que po-
sarem al centre de Felanitx el GOB,
Colom a la Sala i Grup Municipal
Socialista.

AUTOCARES 1 J. CALDENTEY
LINEA FELANITX PORTO COLOM FELANITX

Horario que regirá a partir del 1 de octubre de 1989:
DIAS LABORABLES

Salidas de Felanitx: A las 7,00, 9,00, 14,15 y 17,00 horas.
Salidas de Porto Colom: A las 7,30, 9,30, 16,00 y 17,30 horas.

DOMINGOS
Salidas de Felanitx: A las 7,00, 9,00, 12,30 y 17,00 horas.
Salidas de Porto Colom: A las 7,30, 9,30, 13,00 y 18,15 horas.




