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Ia urballitzuld del Camp Rcigî S'Alg2r math' E triabts

Greus amnions i insults al Bath?, i
Fiegidors del Partit Popular

Ia rodelia
Mai no s'havien registrat a una

plenària municipal els esvalots que
es produiren a la de dimecres de
la setmana passada, on una part de
públic que omplia la sala de ses-
sions, els accessos i fins i tot inten-
ta seguir el curs dels esdeveniments
des de fora de la casa consistorial,
dedicà greus insults al batle i als
regidors del Partit Popular, com a
protesta per l'admissió d'una alle-
gació presentada a les Normes Sub-
sidiàries, que suposa donar llum
verda a una nova urbanització dins
una Area de 800 mil metres qua-
drats, des de S'Algar a Ses Partions,
amb la inclusió d'un port esportiu
dins el Camp Roig.

Aquesta allegació, presentada per
Jose Burguera Vila en representació
de l'entitat «Inversiones del Este»,
sembla que es contraposa a l'acord
municipal pres per unanimitat el
mes d'octubre de l'any passat, arran
d'un decret del Govern Balear, de
suspensió del planejament urbanís-
tic a una ampla zona costera del
nostre terme i que precisament fou
ampliada a instàncies del nostre
Consistori a tota l'àrea no urbanit-
zada de la finca de Sa Punta.

El Batle, explica que el motiu de
l'admissió d'aquesta esmena
una contrapartida ofenda per rem-
presa «Inversiones del Este» que
suposarà la construcció d'una via
d'accés a la zona urbanitzada i el
compromis de subministrar 800 mil
litres diaris d'aigua per abastiment
de la part de Sa Capella.

Juntament amb aquesta allegació
se'n presentaven nou més que rebe-
ren un tractament molt distint, acti-
tud que va merèixer la desqualifica-
ció per part del Grup Socialista en
boca de Pere Massutí. El Batle res-
pongué que amb aquesta actitud
pretenia jugar la carta d'un turis-
me de qualitat. Tomeu Obrador ex-
posh un raonament, en el que de-
nuncià el que es passàs per damunt
un acord unànime de la corporació
tan lleugerament, apuntant que el
fet sols es podia atribuir a la idiOcia
o als diners, tot demanant: —Vos
han pagat per aquests serveis? Tam-
be denuncià amb tota mena de de-
talls una sèrie d'irregularitats ob-
servades en la qüestió de l'admis-
sió i tramitació de l'allegació, feta
fora de termini i informada per part
dels tècnics municipals amb una ce-
leritat inusual. I per últim desqua-
lificà els motius adduits pel Batle

com a justificants de l'admissió de
l'esmena —la construcció de la via
d'accés i el subministrament d'ai-
gua— dient que no era aquest el
procediment més adequat d'un ajun-
tament per a resoldre els seus pro-
blemes específics.

El públic, que portava pancartes
amb distintes inscripcions —«Sa
Punta verda. Es Camp roig. G.O.B.»,
«No teniu raó. No toqueu Es Rive-
tó», «Prou destrucció a Portoco-
lom», oP.•. Prou de porqueria»,
«S'Algar, deixau-lo com estA»...—
intervingué molt sovint amb clamo-
roses recriminacions o aplaudiments
—a l'oposició— i es reiteraren les
desqualificacions, aHusions a corrup-
ció i insults personals. Mentrestant
el Batle, considerant que el tema
estava prou debatut, intentà de po-
sar en bloc a votació les deu aile-

(Passa a la pew. 7)

l'escàndol I la reflexió

Els successos ocorreguts dia 20
darrer a la Sala, els suposam prou
coneguts de tothom perquè la prem-
sa, la radio i la televisió n'han do-
nat compte a bastament. Ara, una
secció com la nostra, que ha estat
durant anys tan preocupada pels te-
mes municipals no els pot passar
sense un comentari, que voldríem
que fos sere, imparcial i lúcid.

Es evident que amb la vetlada d'a-
quell dimecres la imatge del nostre
poble davant l'exterior se'n deu ha-
ver vist molt trastocada. Igualment
ha quedat malparada la imatge
d'una entitat com l'Ajuntament, que
nosaltres voldríem que fos exem-
plar en tots els aspectes.

Els fets ocorreguts són d'una gra-
vetat extrema. Que nosaltres recor-
dem, d'ençà que fou instaurada la
democràcia —i no parlem dels 25
anys (i busques) de pau—, no se

n'havien produit de consemblants, i
no ho deim per la gran afluencia de
públic que va assistir a la sessió,
aplaudint a estones .i protestant en
altres, perquè. ho consideram un fet
perfectament positiu. Ens referim a
unes contades persones que se va-
ren extralimitar en les seves ma-
nifestacions i també, ja hi arriba-
rem, a certes actituds provocadores
de part de dalt.

Quedi ben clar i manifest que no
vcim gens malament que el públic
vagi a les sessions i s'hi manifesti,
baldament no hi estiguem acostu-
mats. No enyoram gens les sessions
a porta tancada i d'esquena al poble
que vat-cm tenir durant quaranta
anys i que, potser, qualcú enyora.
Ara, no admerem tampoc l'insult ni
segons quines crispacions i exabrup-
tes.

Ara bé, a l'hora de cercar els res-
ponsables dels fets ocorreguts a
l'Ajuntament, nosaltres dissentim to-
talment del parer del Batle de Fe-
lanitx, que, en unes manifestacions
desafortunades davant Ràdio Na-
cional, imprbpies d'un Batle (per-
que un batle no ha d'insultar mai),
va voler carregar tota la culpa al
portaveu del grug «Coloms a la Sa-
la», que al nostre parer no ha fet
sinó posar en evidencia l'actuació
del grup majoritari, sempre valent-
se d'arguments perfectament rao-
nats. I no hi deu importar adver-
tir que, aquesta actuació, també nos-
altres l'hem controvertida moltes ve-
gades.

El Batle, per Ràdio Nacional, va
qualificar el senyor Obrador de
«buitre carroriero» (o cosa sem-
blant). Amb aquest precedent, ja no
s'hauria de sorprendre si alguns
exaltats no se comporten com a ca-
vallers.

La sessió del passat dia 20, que
tenia com a objecte primordial l'a-
provació d'una allegació presentada
per un tal senyor Burguera Vila, en
nom d'un holding on sembla que fi-
guren alts personatges del Govern
Balear i persones de molta empenta
econòmica vinculades al partit que
ens governa (o desgoverna) a la vi-
la, no havia d'haver estat convocada
quan només havien transcorregut
quinze dies dels desgraciats acci-
dents de Ca's Corso. La gent normal
estava prou sensibilitzada per con-
siderar tal convocatòria (per molt
que l'ordre del dia de la sessió dissi-
mulas els seus propòsits) com el que

(Continua en la F;g. 7)

Demà, beatificació de sor Francinaina Cirer
Demà diumenge, dia primer d'octubre, el papa Joan Pau II,

a Roma, beatificarà sor Francinaina Cirer, que nasqué a Sence-
lles el 1781 i hi morí el 1855.

Cal remarcar que, en l'espai d'un any, dos mallorquins: fra
Juniper Serra i sor Francinaina Cirer hauran estat proclamats
per l'Església models de virtuds evangèliques en grau heroic, i
per tant guies i exemples per al poble cristià.

Si la santetat de fra Juniper Serra té un caire epic innega-
ble, la de. sor Francinaina es casolana i a la mida dels vilatans
de l'entorn, per més que s'ha de dir que tots els sants tenen el
denominador comú del seu amor a Déu i al proïsme com a mo-
tivació única de la seva vida interior elevada al maxim. Es el
carisme rebut que es divers, i que els sants saben aprofitar, amb
Ia gràcia que Déu els dóna, per fer de la seva existència una
ininterrompuda tasca de servei a imitació del Crist que, com
diu Ell mateix, no va venir a ser servit, sinó a servir.

Sor Francinaina, dona que va néixer, viure i morir en el cor
geogràfic de la nostra pagesia, i que gairebé no sorti mai de la
vila nadiva, es un exponent típic de fins on pot arribar el dina-
misme d'un cristià o d'una cristiana humil al servei del Regne
del Cel. El recorregut vital d'aquella dona sencellera es d'una
simplicitat extremada, pens) d'una abundor astoradora, perquè
ella conrA el sementer del Senyor amb una esperança tan certa
i amb un afany tan continuat, que li fou omplida la mesura tan
a vessar que la collita i imaina de Déu! bastava per a tothom.

En l'avinentesa de la beatificació de sor Francinaina, des
d'aquestes pàgines, ens volem unir a la joia de l'Església de Ma-
llorca, i volem fer arribar a les Germanes de la Caritat de Sant
Vicenç de Paül, que en el 1798 a Felanitx tengueren el seu bres-
sol, i que tants i tants de testimoniatges de solidaritat han donat
als germans sofrents, la nostra acció de  gràcies per la seva cons-
tant exemplaritat i la .nostra cordialíssima felicitació en el dia
gran en que una de les seves germanes es exalçada davant tota
l'Església universal.

•■■=113..
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PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral: 1.625 ptes.
Semestral a fora: 1.775 ptes.

sANToitAL

Diu. 1, Dedic. Seu Mallorca
Dill. 2, Sts. Angels Custodis
Dim. 3, St. Fcesc. de Bor.ja
Dim. 4, St. Feesc. d'Assis
Dij. 	 5, St. Placid
Div. 6, St. Bru
Diss. 7, M. de Déu del Roser

LLUNA

Quart creixent dia 8

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

Palma • Felanitx des de l'esta-
66: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13,15,45 1 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 -PortoorMom: Dies fei-
ners, a les 7, 9, 	 14,15, 17
h. Diumenges i festius, a les 7,
9, 12,30, 15,30, 17 	 h.

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

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:

Gayk-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Cat. Ticoulat
Francesc Piña
Gayb. -Melis

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines I Policia
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funerária Felanitx

580448-581144
Ambulàncies

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

r 

CLUB GIMNASTIC FELANITX
Inicia el Curs 1989-90, a partir del mes d'octubre,

amb les classes de:

—Gimnástica deportiva nins i nines
—Gimnàstica de manteniment
—lniciació a la gimnástica deportiva

nins i nines
Psicomotricitat i lniciació a la gimnástica
deportiva (nins i nines de 3 a 6 anys)

--Gimnasia deportiva niños y niñas
—Ginmasia de mantenimiento

Iniciación a la gimnasia deportiva
niños y niñas

--Psicomotricidad e Iniciación a la gimnasia
deportiva (niños y niñas de 3 a 6 aims)

Clases de INGLES
Empezarán el lunes 16 de octubre

Matrícula: 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.

ENGLISH SCHOOL
Teléfono 582668

FELANITX
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FELANITX

(Ve de la pagina (i)
ELS PePés VOLEN
«EMBLANQUINAR» LES SEVES
OBSCURES ACTUACIONS

Sr. Director:
L'altre dia vaig assistir a la ple-

naria extraordinaria en la que s'ha-
via de debatre el tema de fer urba-
nitzables uns terrenys que no ho
eren (Es Camp Roig, S'Alear, Sa
Punta ...). Mai m'havia sentit tan
impotent davant un desastre tan
gros; aquella gent semblava no te-
nir sentimens ni consciência. Voler-
se carregar. els únics indrets que
resten verds es una salvatjada. no-
més explicada per uns interessos
evidents; això queda Ines patent en-
cara si tenim en compte que el
Camp Roig es un pas d'aigua que
ens recorda Cas Corso.

La reacció de la gent ha estat del
tot normal; no parlaré dels inci-
dents de la plenaria perquè segur
que qualcú ho farà. Jo vull parlar
de les emblanquinades que varen
sorgir misteriosament a molts in-
drets de la Ciutat dissabte i espe-
cialment diumenge ben demati. Se-
nyor Batle: teniu por de que la gent
de Felanitx (i la d'Orellana) llegeixi
alguna cosa que no vos agrada? Per
qué? Diuen que la veritat fa mal i
deu ser aim') cl que vos passa a la
gent del PP. Es curie's que hi hagi
pintades que duen anys sense que
les hageu tapades i no deu ser per-
que els propietaris de les parets no
paguin els seus impostos. Per quê
unes sí i les altres no? Senzillament
no podeu suportar que la gent vagi

descobrint poc a poc de quin punt
vos calgau i quines onions de pes»
vos condueixen a actuar d'aquesta
manera.

Vaig sentir per la radio unes de-
claracions del Sr. Batle diguent que
el responsable dels incidents del dia
20 era cl portaveu de «Coloms a la
Sala». De la manera com ho digué
dona a entendre que ell era el res-
ponsable d'uns cartells publicitaris
escrits a ma que aparegueren el de-
matí; idò be, els cartells aparegue-
ren el vespre abans i la ma que els
havia escrit es la mateixa que ara
escriu aquesta carta. Per si vos in-
teressa vos dire que jo no he par-
lat mai amb el Sr. Bartomeu Obra-
dor, ni tan sols el conec. També puc
assegurar que no era a la manifesta-
ció que va arribar fins a ca vostra
perquè no li vaig veure. Jo no crec
que hi hagués cap agitador, almenys
a l'Oposició.

Atentament,
Un que pensa com molts

P.D.: Comprenc que no vos inte-
ressi en absolut, gent del Partido
Popular, però no estaria malament
instaliar megafonia a La Sala.

AJUNTAMENT DE FELANITX:
ZONA CATASTRÓFICA

Assistírem a la Plenaria de dime-
cres dia 20 de setembre perquè no
podíem creure que encara viu en el
record, el desastre de l'hotel Corso,
es convoqués en caracter urgen una
Plenaria per aprovar la requalifica-
cié de «Es Camp Roig» i urbanitzar
el poc que queda de verd al Port, i
fer-hi un port esportiu que conver-
tira «Es Rivetó», en un canal de pas
pels iots dels «niños de papa» de
fora poble. L'espectacle que vèrem
va esser espantós i entenem que la
gent s'indignés davan t . un senyor
que no responia a res del que se
qiiestionava, sols reacciona quan va
sentir xerrar d'una botiga i uns mi-
lions. Quan va fer les declaracions

a Radio Nacional esperàvem que clo-
nes una explicació del succeit a l'es-
mentada Plenaria, però que va fer?
Va institucionatlitzar l'insult, dient
que el senyor Obrador es «ave de ca-
rroña». Ens va dir a nosaltres «hi-
jos de papá» acusant-nos de tenir
casa en el Port, cotxe i llaüt, cosa
que molts de nosaltres no tenim.

Creim que el que es vol fer al
«Camp Roiga es la més gran aber-
rack) urbanística mai imaginada,
també ho trobam de l'Hotel Corso,
no oblidem que el Camp Roig es
troba al llit d'un torrent. Per ven-ir
tura en aquest Hit el senyor Batle
no hi dormiria tan tranquil com ho
fa al de ca-seva.

No entenem per què poden haver-
se d'expropiar terres per fer un ca-
mí que dugui a la nova urbanitza-
ció, ni per què s'ha d'obrir un canal
del Camp Roig a l'Algar i tot perquè
els quatre vius de Felanitx, i fins i
tot de fora poble i l'estranger en
treguin un bon profit. No ho justi-
fica oferir aigua corrent a la part
de Sa Capella, això fa anys que l'A-
juntament ho hauria d'haver fet.

Ens estranya que la sollicitud la
presentés n'Andreu Riera.

Per tot això, demanam que l'Ajun-
lament de Felanitx sia declarat zona
catastròfica i una explicació a tots
els damnificats de la Plenària de di-
mecres dia 20 de setembre.

Uns damnificats

OCASION, VENDO PUCH CONDOR
III como nueva. Doy facilidades
de pago. SILLA NIÑO para bici-
cleta.
Informes, Bar BOB'S, plaza Cas
Corso, Porto-Colom.

CLASES DE REPASO. Matemáticas
y Física y Química BUP y COU.
Informes, Pça. Arraval, 5 - Tel.
581424.



muntatge de les proves d'aptitud
per «triar» els músics de l'Orques-
tra i la gestic') deis visats de treball
dels professors estrangers que tre-
ballaran amb nosaltres. Vull dir
clue la problemàtica més greu Os la
referent a la burocracia, i sobretot
per un com jo que no hi estava
massa avesat. Però per altra banda
treballar amb gent com Lluís Re-
martínez, que té experiencia en
aquests camps de formació d'or-
questres, m'ha servit molt per re-
soldre les qüestions que s'han anat
plantejant. Tamlaé les diferents ins-
titucions ens han donat una ma en
molts de casos» .

Dories res més per avui. El peri-
pie encetat per l'Orquestra amb el
concert de presentació d'aquesta
nit a l'Auditdrium marca l'inici d'u-
na nova epoca dins la Música ma-
llorquina. El futur de la Fundació
—esperances, illusions, idees i pro-
jectes— és prometedor. Es tracta
d'un organisme que feia falta per
canalitzar multitud de possibilitats
dins el camp musical a ca nos-
tra. Pens que la Música, Mallorca
i —per què no?— Felanitx estan
d'enhorabona. I estic segur que no
mancaran ocasions per reafirmar-
ho.

Biel Massot i Muntaner
POrtol, Tardor del 1989

Agraïment
La família Monserrat-Oliver

davant les nombroses mani-
festacions de condol rebucles
amb motiu de la mort de
Sebastia Mnnserrat ()liver i
en la impossibilitat de corres-
pondre-les a totes personal-
ment, ho vol fer per mitja
d'aquesta nota.

A tots, moltes gracies.

BUSCAMOS CARPINTERO que ten-
ga varios años de experiencia y
práctica en el montaje de yenta-
nas y puertas, así como de persia-
nas mallorquinas. El inicio del tra-
bajo sera lo más pronto posible.
Ofrecemos buen sueldo, además
de las usuales aportaciones socia-
les. Opcionamos por una colabora-
ción a largo tiempo.
TELEFONO 580093 de lunes a
viernes de 8 a 13 y de 16 a 19.

PROFESORA DIPLOMADA de COR-
TE y CONFECCION busca trabajo
fijo en ramo confección.
Informes, C/. Darder, 12 bajos.

CHICO BUSCA TRABAJO, como
v 	 electricista.

In formes, Tel. 576054 (a partir de
Ias 4 de la tarde).

SE DONEN CLASSES DE COMP-
TABILITAT a tots els nivells de
FP.
Informes en aquesta administra-

SE NECESITAN MECANICOS y
CHAPISTAS. Concesión oficial de
Marca.
Informes, Tel. 582889.

Bodas, banquetes.
Comuniones y fiestas en general.

Abierto todos los días

Para reservas llamar Tels.837034-658033
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DESFILE DE MODA INFANTIL Y JUVENIL
OTOÑO INVIERNO

Viernes día 6 de octubre a las
9'30 h. en el CINE FELANITX

COLABO RAN: Excmo. Ayuntamiento Felanitx
Floristeria Felanitx
SALVATGE :spectacles
Fotografia i decoració Pere ()liver
Pelliqueria Antonia Masearó.

C. de tia Phu:a, 12 	 Tel. :i81S21

FELANITX

DOcent, matemàtic, recercador,
músic, viatger... I ara, a més, gerent
de la Fundació Pública de les Ba-
tears per a la Música. Sobretot, in-
quiet. Així podria ser la carta de
presentació de Pere Estelrich i Mas-
sutí, felanitxer de soca-arrel, més
conegut entre vosaltres com a «Nou
sous». El let de la presentació de
l'Orquestra Sinifônica adscrita a la
Fundació que ell gerencia, avui dis-
sabte 30 de setembre, ens dóna peu
a parlar sobre aquest tema, de vital
importancia en el pervindre de la
Música a Mallorca.

REpassern, d'entrada, la gènesi i la
funció de la Fundació. Per que, per
a que i com?

—«Sens dubte hem de reconèixer
que un organisme capaç de fomen-
tar la Música es necessari a qualse-
vol societat. I dic fomentar en un
sentit ben ample. Fomentar vol dir
divulgar, promoure, fer... Així doncs
Ia Fundació ha sorgit amb aquest
repte, que no es poc. Dins aquesta
Fundació, la creació de l'Orquestra
Simfònica professional n'és fita pri-
mordial, per?) de cap manera abso-
luta. Ningú no dubta de la necessi-
tat d'una orquestra estable i profes-
sional, la qual ens permetrà portar
endavant aquest foment del qual
parlava abans.

Quant al «com?», la Fundación ha
estat fruit d'un pacte (i no m'agrada
el mot) Cultural entre el Govern de
Ia Comunitat Autónoma, l'Ajunta-

ment de Ciutat i el Conseil Insular
de Mallorca.»

Mirant el panorama musical ma-
llorquí, darrerament en auge, queda
clar que hi mancava una formació
orquestral estable; quines altres
activitats es duran a terme a par-
tir de la seva base?

—«Aquesta Orquestra, la nostra
Orquestra, sera un punt de partida.
Per si mateixa tendra una tasca a
realitzar, tendra una vida musical
pròpia. Però clar, el fet que instru-
mentistes de molt prestigi formin
part de la formació orquestral ens
permetrà la creació d'altres grups
de cambra més reduïts. De fet ja
iniciam els estudis per a la creació
d'una orquestra de cordes i d'un
grup de Música contemporània així
com la d'un quartet de cordes i d'un
quintet de vent.

Per altra banda la Fundació dona-
rà sortida a altres iniciatives musi-
cals. Puc anomenar per exemple un
concurs internacional de composi-
ció, una primera trobada de recer-
cadors musicals balears juntament
amb el Centre de Recerca i Docu-
mentació Histõrico-Musical de Ma-
llorca, l'edició d'enregistraments di-
versos...».

FA estona que una cosa així era
necessària. Per que no s'havia duit
a terme abans?

—«Sincerament no ho sé. En
aquest país no es fàcil agrupar es-
forços per tal d'aconseguir iniciati-

ves. El let és que tenim ara aquest
organisme i l'hcm de fer funcionar a

rendimcnt.»
SOL passar que les idees duites a

tt rme per determinats sectors, es-
cialment politics, signin rcipilljades
per altres grups. Quines són les ga-
ranties de continuïtat en el cas que
tractam?

—«Crec clue la resposta de la so-
cietat sera la millor garantia de con-
tinuïtat. Si donam el servei que
aquestes Hies necessiten, si aconse-
guim portar la Música per tot arreu,
si cls organismes públics i privats
tenen en la Fundació un punt on di-
rigir-se a l'hora de consultar qiies-
tions musicals... aleshores tenim ea-
rantitzada una ilarga vida.»

LA pregunta es obligada. Essent
Felanitx un lloc eminentment musi-
cal, es coneixerà des del poble que
hi hagui un fill seu al front d'un
organisme que té per funció promo-
cionar i potenciar la Música?

—01..a pregunta m'agrada ja que
em permetrà puntualitzar algunes
coses. En primer Hoc, la vila ja té
un organisme, que es el Patronat
local de Música, que funciona a bon
rendiment. A través d'ell la Funda-
ció ja ha portat a Felanitx alguns
concerts, com el Rèquiem de Mo-
zart i el recital del Quartet Bomsel.
També, el Patronat ha demanat l'Or-
questra per tancar la propera Set-
mana de Música. Ara be, l'Ajunta-
ment va tenir l'oportunitat de poder
comptar amb uns altres concerts
simfònics al llarg de la temporada
que ara comença. I dic «va tenir»
perquè aquesta oportunitat s'ha per-
duda i no entenc el perquè. Després
de les tormentes que ens ha afectat
a tots, el batle, sup& que recolzat

per tot el consistori, em comu-
nica la decisió de suprimir tres
funcions més per tal d'invertir els
diners en la reconstrucció. Perso-
nalment crec que s'ha confõs el te-
ma. Les dues coses són ben 136 com-
patibles. Pere) que vols que te di-
gui... seran altres pobles els que
sentiran «La Passió segons Sant
Joan» de BACH o «Les Estacions
de Haydn». Me sap greu que s'hagin
suprimit quan hi havia certa expec-
tació entre els aficionats felanit-
nitxers».

—SI haguessis de fer una valora-
ció de la problemàtica existent en
els set mesos que duis de rodatge,
quins punts destacaries?

—013e, els moments més difícils
han estat, i per aquest ordre, el

A l'entorn de les set notes

Un leanitxer al front d'una gran
empresa musical



informació

Viernes, 29 sábado 30, 9.30 noche y doming o 1 desde las 3.
Un fabuloso programa doble, de acción y aventuras. Charles Bronson en

Kinjite y La Noche del Tiburón
Viernes 6, sabado 7, 9.30 noche y doming o 8 desde las 3

La comedia del año, a la par que en los mejores cines de Palma.

Carib he encogido a los niños

Sister Sister
PROXIMOS ESTRENOS: «LAS AVENTURAS DEL BARON MUN-

CHASEN», «KARATE KID 3», «CI BORG», «ARMA LETAL 2» y «BATMAN».
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Andreu Riera convocà els informaders

El President Ca5ellas explica als
pagesos les ajudes als da;nnifi-
cats per les piuges

Dimarts passat el President Caile-
llas i el Conseiler d'Agricultura P.J.
Morey, feren un recorregut per 1a
zona de llevant amb la finalitat
d'explicar als pagesos la forma d'ac-
cedir a les ajudes destinades a
compensar en part les perdues pro-
duïdes en el sector agrari per les
darreres pluges.

El President i el Conseiler, que
venien de la zona de Manacor, s'ha-
vien de reunir amb els pagesos a la
finca Es Torrent i després havien
de continuar el seu periple cap a
S'Horta,

Felanitxers a Roma amb motiu de
Ia beatificació de Sor Francinaina
Cirer

Dimecres passat sortiren cap a
Roma, juntament amb molts d'al-
tres mallorquins un bon grapat de
felanitxers que viatgen a la Ciutat
Eterna per tal d'assistir als actes
'de beatifica5ió de la Venerable Sor
Francinaina Cirer. Aquesta primera
expedició féu el viatge amb vaixell
i autocar i. ahir divendres, dematí

horabaixa, sortien dos grups més,
via aèria per unir-se als primers.

Ens enteram de que són una sei-
xantena els 'felanitxers que seran a
:Roma demà amb motiu d'aquest
!joiós esdeveniment.

:Recollida de firmes
Diumenge passat els grups de l'o-

posició de l'Ajuntament PSOE i
«Coloms a la Sala» i el GOB ins-
tallaren dues taules a la placeta del
Mercat, a les quals recollien firmes
amb tres finalitats.

A un primer plec se demana la
no urbanització de S'Algar i el
Camp Roig, a un segon la no ober-
tura de l'hotel de Cas Corso en tant
que no sien subsanades les seves
deficiencies, i en el tercer es dema-
na la dimissió del Batle i tots els
Regidors del PP.

Aquests plecs sembla restaran
oberts encara demà- cliumenge a Fe-
lanitx i a Portocolom.

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

La Comissió encarregada de la
subscripció popular en favor dels
familiars de les victimes de l'hotel
Cas Corso ens ha facilitat la segona
relació de donatius, que es com se-
gueix:

XX 200 ptes.
COMISA, S.A. 50.000
XX 5.000
XX 6.000 	 0

J.A.B. 1.000
Juan Adrover Gardas 10.000
XX 10.000
J. Campos y J. Maya 1.000
Asoc. Tercera Edat

Campanet 	 200.000

Llar de la Tercera Edat - lnserso
CONFERLNCIA. — Dijous dia 5

d'octubre, a les 5 del capvespre, con-
ferencia a càrrec del Dr. Font Obra-
dor sobre el tema «Les aventures
dels mailorquins al Nou Món», pa-
trocinada per la Conselleria de
Cul tura.

EXCURSUS. — Dissabte dia 7 vi-
sita a «El Dorado: poblado del Oes-
te» (Magalluf). La sortida sera a les
8'30 de Portocolom i a les 9 de Fe-
lanitx. Preu, 2.000 ptes. adults i nins
1.000 ptes.

ACTIVITATS PERMANENTS. —
Dilluns dia 2 començarà el taller de
Repujat d'Estany. Dimarts dia 3 el
Taller de Llatra. Dimecres dia 4, el
curset de Tall i Confecció. I el di-
vendres dia 5, el de Dibuix i Pintura.
Preu d'inscripció per taller, 500 ptes.

Seccid rieligiosa
ESGL8SIA DE ST. ALFONS

FESTA DE L'ÀNGEL
DE LA GUARDA

El proper dissabte dia 7, se ce-
lebrarà la festa de l'Àngel de la
Guarda. A les 7 del capvespre hi hau-
ra missa cantada, que presidirà el
P. Gabriel Llompart, C. R., qui dirà
la homilia.

vida social
NAIXEMENT

Els esposos Mateu Maim() Oliver
i Margalida Vaguer Estelrich, han
vsta alegrada la seva llar amb el nai-
xement del seu primer fill, una nina
preciosa, que en el baptisme rebrà
el nom de Maria Magdalena.

Felicitam els novells pares.
o--

A Ciutat, N'Antônia Julia Bordoy,
esposa de N'Antoni Ensehat Font,
ha donat a llum el seu primer fill,
un nin que rebrà el nom de Jaume.

Enviam l'enhorabona als venturo-
sos pares.

BODA
Dissabte passat a migdia, a la par-

ròquia de Sant Miguel, s'uniren en
matrimoni els joves Antoni Sastre
Adrover i M.. Antbnia Mascaró Vi-
dal. Bend en nom de la
Santa Església Mn. Miguel Serra.

Apadrinaren els contraents els
seus pares respectius, D. Montser-
rat Sastre Rigo i D.0 Margalida Adro-
ver Mas; D. Pere Mascaró Sastre i
D.a Margalida Vidal Vidal.

Un cop acabada la cerimônia els
convidats es reuniren en un dinar
que fou servit a la barbacoa «La
Ponderosa».

Enviam la nostra més cordial fe-
licitació al nou matrimoni.

NECROLOGIQUES
El passat dia 21, entregà l'anima a

Déu a Felanitx, a l'edat de 73 anys,
després de veure's confortat amb

A darrera hora de la tarda de di-
marts dia 16, N'Andreu Riera, dipu-
tat al Parlament Balear pel Partit
Popular i President de la Comissió
d'Esports dels CIM, convoca a la
seu local del PP a una reunió infor-
mativa als corresponsaIs de premsa
de Felanitx. El motiu de la convo-
catória era el d'aclarir alguns con-
ceptes i sortir al pas d'algunes in-
formacions aparegudes a la premsa
amb motiu dels darrers esdeveni-
ments municipals relacionats amb
Ia urbanització de SAIgar i el Camp
Roig, així com també denunciar les
a menaces de que tut via estat objecte
últimament.

A. Riera confirmà que el 2-5-89
havia presentat una primera allega-
Cie) a l'Ajuntament relacionada amb

els sagraments, D. Sebastià Monser-
rat Oliver. E.p.d.

Enviam la nostra mes sentida con-
dolencia a la seva família i d'una
manera especial a la seva esposa
D. Maria Oliver, filla D. Antònia i
fill politic D. Francesc Bermejo.

o 
Dissabte pasat a la matinada dei-

xa d'existir sobtadament a Fela-
nitx, a l'edat de 81 anys, D.a Frances-
ca Grimait Adrover, viuda de Nico-
lau. Al cel sia.

Reiteram el nostre condol a la se-
va família i d'una manera especial
als seus fills D. Miguel i D. Rafel,
filla política D.a Ruxandra Nano i
germana D. a Antònia.

MOP

l'esmentada urbanització, però com
a simple portador i en grácia a .ma
amistat que l'uneix al signant, ja
que ell no té cap mena d'interessos
en aquest assumpte i sobre tot li
semblà repugnant el que se'l vol-
gués involucrar no tant per la seva
índole personal com per la condició ,

de diputat i el seu càrrec en el CIM.
Es queixa pels fets succeïts el

vespre del dia 20 i per l'aldartrit
que es munta davant el seu domi-
cili, i sobre tot per la presencia en,
aquests del regidor de I'Muntament
Bartomeu Obrador al qui assegurà
no haver molestat mai.

I per últim denuncid les amena,-
ces de que havia estat objecte mit-
jançant una cridada telefònica
una hora intempestiva de la nit.

Fins aquí oferim molt succinta-
ment les manifestacions que ens
féu Andreu Riera. El fet de tancar
l'edició poc després d'aquesta mi-
nk) ens impedeix de reflectir tot el
que ens manifestà. Si Déu vol am-
pliarem informaci6 a la propera
edició.

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

COM 	 !INCAS para reformat -

o terreno para construir easa.
Inf.: Tel. 575M 1

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
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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.

Gloses d'estiu

Deixau viure!
	 Cronicó Felanitxer

Front a S'Arenal d'Es Port, no
fa gaire anys, podieu trobar-hi al-
guns pops, donzelles, esparrais,...
Avui poca cosa queda. Qualque pop
que s'hi ha perdut, pet-6 prompte
una fitora, si no va viu, se'l farà
seu. L'altra dia, de pagcl-ts, les ai-
giies estaven molt reposades, no-
més aquest petit oneig que té sem-
pre la mar a les voreres com si mai
jugas a bastament. Feia calor i el
sol picava. Em vaig ficar dins l'ai-
gua i movia els braços nomes per
surar. En aquesta postura no va
trigar gaire a passar molt prop de
mi, a uns pams, un corb mari. Em
mira amb aquells ulls brillants, no
sé si dient-me que ell nadava mi-
llor que jo o senzillament que ell
també era alla. Vaig sortir-ne, i de
sobre les rogues veia aquell anima-
let que se capficava per agafar del
fons qualque herbeta o no sé què.
L'aigua era transparent i, al Ions,
pareixia que hi havia estesa una
xarxa de malla grossa feta tota de
fil de llum. Es movia com si un
vent invisible la fes onejar en un
dia clar i pie de llum. Aquell ani-
malet pareixia que se n'havia ado-
nat del meu interès cap a ell i un
pic i un altre se capficava i anava
fins al fons on pareixia que queda-
va emmallat dins la xarxa de llum.
El: que havia vist moites vegades
en reportatges per la televisió ho
veia ara, front a mi. Ni que dir-ho
com la realitat supera a aquestes
còpies que en podem fer mitjan-

Gabriel Julia

gant la tècnica. El corb mari entre
capficades i petites espolsades de
cap se n'anà separant de les rogues
i girant el cap vers mi. Me'n vaig
adonar que reja la feta d'aquella
que en uns moments ens haviem
compresos mútuament. De la boca
cl'Es Port venia una barca d'aques-
tes que ara duen el motor fora bor-
da. Duia una trajectòria que deixa-
va bastant a banda el meu novell i
admirat amic. Però uns deu metres
lluny del corb mari gira el timó i
es dirigi cap it.ell. Aquest se capfi-
ca dins l'aigua. Girada de timó i
capficada va ser tot u. Molt Hum',
al mig d'Es Port vaig veure de bell
nou cl corb marl, després d'un
temps que em va parèixer segles.
Una vegada més, no crec que fos
Ia primera, s'havia salvat d'una
persecució absurda.

Avui ens pareix absurda la guer-
ra de les GALAXIES i tot aim') que
de manera imaginaria ens conta vi-
vències d'altres mons. Pot ser que
dins un temps, jo que sé, però no
molt llunya, això que ara ens sem-
bla fantasia del cinema sigui reali-
tat. I aquests que faran guerres en-
tre mons, entre galaxies, es retirin
alguns moments per a descansar i
posin com a passatemps aquests re-
portatges que han fet Cousteau,
Rodriguez de la Fuente,... i tants
d'altres. I aquests guerrers galac-
tics pensaran: Si que ho eren ima-
ginatius els nostres avantpassats.

A PEND IX
per Ramon Rosselló

1568, 7 maig.—Cristòfol Maimá, clavan, en nom dels jurats ha pagat
130 lliures per un delme, per6 ara els oïdors de comptes no li volen pren-
dre en compte aquesta quantitat. (1c1 f. 118 )

1568, 6 febrer.—Des del Bisbat s'informa el Vicari de Felanitx que Ga-
briel Palau en nom dels altres preveres, reclama als jurats 8 lliures per
la caritat d'oir confessions. (ADM Lletres 1568-72 f. 5v)

1569, 21 abril.—EI lloctinent general comunica al batle i jurats de
Felanitx que ha nomenat capita de la vila Nicolau Truyols. (ARM LC 263
f. 183v)

1570, 11 febrer.—Des del Bisbat es mana al rector Antoni Martorell pa-
gui 12 Mures a l'escola pel seu salari. (ADM Lletrcs 1568-72 f. 154)

10 abril.—A instancia de Jaume Calcientey, brochador, des del Bisbat es
mana al Vicari de Felanitx faci pagar al dit brodador 18 Inures que li deuen
els obrers de la confraria del Corpus per una casulla. (Id f. 161v)

18 setembre.—D'altra banda mestre Pere Dessi, brodador, reclama als
jurats 130 Mures. (f. 196)

1574, 6 maig.—Antoni Roig colloca el seu fill Gabriel de 18 anys d'edat
amb Andreu Antic, blanquer de Ciutat perquè li ensenyi Fond durant 4
anys; cada any rebrà 3 lliures. (ARM Domingo Alenya A-396 f. 16)

SOL - JOVE
GRANS DESCOMPTES

PER LIQUIDACIÓ

en roba de dona

HIVERN-ESTIU



Sebastià Mortserrat Oliver
va morir a Felanitx, dia 21 de setembre de 1989, a Pedat de 73 anvs,

havent rebut els sants Sagraments i la Benedieek)

Al cel sia
La seva esposa Maria Oliver Adrover; filla Antimia; fill politic P'raneesc Bermejo; net

Francesc Daniel; germans, Bernadi i Dainiana (germana Trinitaria); li Ilota Magdalena NIonserrat;
germans polities, Francesc i Margalida Oliver; nebots, eosins i els altres parents, vos demanen
que encomaneu la seva anima a Den.

Casa mortiiiiria: C. Roig. 13

Francesca Grimait Eldrover
Vda. de NICOLAU

entrega l'anima a Déu a Felanitx, el dia 23 de setembre de 1989 a Pedal de 81 anys.

Al eel sia

Els seus fills Miguel i Rafel; lilla politica Ruxandra Nano; néts Rafel i Joan Pau; germana
Antônia, renC4 Miguel; eosins i els alines parents, vos preguen que volgueu tenir-la present en
les vostres pregaries.

Casa mortuòria: C. Zavella, 19-1er. - A

FELANITX

ENTORN ALS «COLOMS»
Senyor Director, moltes gracies

per publicar aquesta carta al Setma-
nari «FELANITX».

Mitjançant aquestes línies volem
expressar la nostra indignació con-
tra el Grup Coloms a la Sala i els
seus seguidors.

Estam d'acord en que tothom té
una ideologia i unes opinions i ha
de poder expressar-les Iliurement,
ho respectam i ho defensam.

Per suposam que vos n'haureu
adonat que des de que els Coloms
sortiren pel mig la gent felanitxera
ha tornat falsa, i sobre tot els se-
guidors dels Coloms, només fan pre-
dicar el que no creuen.

Només per donar-vos un exemple
ens referirem al tema de l'ecologis-
me. Qui Cs més ecologista, el que
va a peu, com nosaltres, o el que té
un parell de cotxes i motes que ti-
ren un bon fum? O es que podem
considerar ecologistes als Coloms
quan per fer gresca han d'anar pels
carrers de Felanitx escampant els
ferns?

A més, em pensava que els d'a-
questa ideologia també eren pacifis-
tes però ara ha resultat que els que
tiren les pedres i moven més
cia en el poble són ells.

La seva forma de fer política es
basa en aixecar els odis entre la
gent, punyir dins les ferides i aca-
bar la paciencia dels nostres gover-
nants.

Admiram la gent que diu la veri-
tat, no aquests aucellots que no te-
nen res que fer més que erigir-se
com a capitans de masses a les
quals han «menjat el coco». Gracies.

Uns joves que creuen
el que prediquen.

ACLARACIÓ
Sr. Director:
A l'article que em publicareu la

setmana passada, titulat El Teatre,
peça clau de la cultura, hi havia un
senyal d'atenció: 0(1)», que remetia
a una nota inexistent.

La culpa es tota meva perquè em
vaig descuidar de redactar-la. La co-
sa no tendria gens d'importància i
no ho pagaria tan sols retreure-ho,
si no fos perqt.0 em podria haver
llegit qualcú que ves en cl meu arti-
cle la preterició que la nota tracta-
va de salvar. Em referesc a les fun-
cions teatrals de «Sa Caixa», l'enyo-
rat local del carrer d'Es Call, la ma-
joria organitzades per entitats reli-
gioses (la Croada de l'Amor Diví,
l'Acció Catòlica, els collegis de mon-
ges, etc.). Ja hi vaig dedicar un ar-
ticle sencer fa un cert temps, lamen-
tant l'estat de l'edifici i clamant per
la seva recuperació com a centre
d'activitats culturals.

El temps ha demostrat que aquell
escrit no va servir absolutament de
res. Segons les darreres noticies
que n'he tengut, redifici ja es defi-
nitivament irrecuperable en aquest
sentit. El poble s'ho ha perdut. Pa-
ciencia.

Josep A. Grimalt
(Passa a la pig. 2)

Bietari impersonal i
iransferible
17 d'agost

Vaig d'excursió a Randa. És un dia
assoleiat, un de tants d'aquest estiu
calorós. Potser les excursions a la
muntanya són més adequades quan
no fa tanta calor, per?) la veritat Cs
que tenia ganes de visitar el puig.
A Cura, fa una pila d'anys, potser
dotze, es va celebrar un acte politic
important que ara sols queda en el
record d'alguns. Alla celebra l'As-
semblea de Mallorca la presentació
d'un avantprojecte d'estatut d'auto-
nomia per a les nostres illes, quan
encara el mot autonomia no estava
descafeïnat, ni tenia el significat que
Ii donam ara. No va ser un acte mul-
titudinari, però sí que va ser emo-
tiu. Potser hagués pogut ser cl punt
de referencia de cap a on havia
d'anar la nostra autonomia. política,
però els partits politics majoritaris
anaren per un altre camí i l'acte que-
(la en un pur testimoni.

Hi ha hagut un eclipsi de Lluna i
jo no l'he pogut veure. M'he dor-
mit. Almenys he pogut veure les
imatges ofendes pel centre regional
de TVE i m'he conhortat quan he
sentit dir al presentador de l'infor-
matiu que el fenõmen no es pogué
\ 'cure amb nitidesa en molts Hoes
de l'illa de Mallorca, per causa dels
núvols.

Segons dades empresarials, la de-

manda turística del conjunt de les
nostres illes per a la temporada es-
tiuenca d'enguany, ha baixat en un
30 %. La crisi esta oberta. La crisi
ja esta servida, a no ser que algú hi
posi remei.

Sent dir que el govern espanyol
vol construir un nou hospital a Ciu-
tat. Bé, la idea Cs bona, pet-6 també
cal recordar que la xarxa sanitaria
de la Part Forana té greus deficien-
cies. Un hospital més, tanmateix, se-
ra ben rebut. El que no acab d'en-
tendre és que es condicioni la cons-
trucció del nou hospital a la desapa-
rició de l'Hospital General, adminis-
trat actualment pel Consell de Ma-
llorca. No es diu que tota pedra fa
paret? Aleshores per què s'ha de
crear un centre sanitari a canvi de
suprimir-ne un altre? No ho entenc.

A Ciutat l'aigua ja no es pot beu-
re. Surt salada de les aixetes. Una
conselleria del govern balear recor-
da que l'aigua ha de ser utilitzada
amb comptagotes, perquè quan s'a-
cabi, s'acabarà per a tothom. La pro-
paganda té raó, però no es una mi-
ca tard per posar-se a fer campa-
nyes de conscienciació ciutadana?
Les campanyes es fan abans de i
no quan estan a punt d'acabar-se
les reserves d'aigua de la serra, quan
Ia salinització esta arribant a limits
intolerables i quan en alguns Hoes
es pateixen restriccions. Si les coses
es fessin amb previsió probable-
ment els resultats serien mes posi-
tius.

Passeig, ja ben entrada la nit, pels

voltants de la plaça Gomila, en El
Terreno. Em surt al pas una allota
vestida d'andalusa i em dóna propa-
ganda d'una sala de festes on ballen
sevillanes. Em comenten que és un
local que té molt d'exit de pane.
Esper que per les mateixes cinc-
centes, a Sevilla, prop de la Giralda,
hi hagi una aHota vestida de pagesa
mallorquina repartint propaganda
d'un local, situat just a la vorera del
Guadalquivir, especialitzat en el ball
de bot.

M'acomiad de vosaltres per una
temporada. Aquest dietari ha acabat
el seu cicle estiuenc. Esperem que
amb la tardor arribin les pluges que
ens alliberin de la calor sufocant
d'aquest estiu.

Tal com diu un amic meu
Amb això i amb un bescuit,
fins detn4 a les vuit.

Salutacions.
Ramon Turmeda

CERCAM APRENENT 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.

INDUSTRIAS METALICAS G.M.
Se precisan operarios y aprendi-
ces.
Informes, Tel. 581901.
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Colons a la Sala
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ha estat el presentat pel Sr. Mora
a la Comissió, perque ell ha estat
qui ha fet el «negoci» quc avui ens
volen vendre, digue que urbanitzar

. això suposarà la construcció un
vial d'enllaç amb Sa Punta i 800.000
litres d'aigua potable diaria que
s'hauran de pagar. Hem de recor-
dar que els sistemes generals a un
PP són d'obligada construcció i, en-
cara no fa un any que el mateix
Sr. Mora i els altres del PP votaren
.que Holiday Center no fes els sis-
temes generals de Cala Ferrera i
que les corresponia fer (tins el PP
que presentaren. L'aigua que han de
bastir es pot aconseguir fent un pou
i recordam que el Batle la volia re-
galada i havien de ser un milió
litres diaris, segons diu l'acta de la
Comissió Informativa del mes
juliol. Si pensau que això 	resol-
dre els problemes de Felanitx, no
us bata tot el terme per urbanitzar.

ara nomes podem afegir una cosa
i que hem de recordar perquè sem-
bla que els del PP ja ho han obli-
dat, dia 6 d'aquest mes una torren-
lada va omplir els torrents, aquí on
Voleu fer aquesta urbanització es
un torrent i hi va passar mes d'un
metre i mig d'aigua perque no tenia
cap edifici que barrás cl pas de l'ai-
gua. No planejeu una altra llosa
mortal.

Creim que els arguments que
hem presernat són més que sufi-
cients per deixar el Camp Roig i
S'Algar no urbanitzable. Així ho va-
rem acordar el mes de maig, els tec-
nics ho han dit, no es pot canviar
un acord si no és d'ofici i la trami-
tació es plena d'embulls demos-
trats, sembla que el PP governi a
Felanitx, no per resoldre els proble-
mes dels felanitxers i atendre les
Seves necessitats, sembla que el PP
estigui a l'Ajuntament per afavorir
a algú en concret i aix) nomes pot
tenir clos motius, la idincia o els di-
ners. Us han pagat tcp.iest servei?».

QUE. VA PASSAR DIMECRES
A LA SALA?

Dimecres passat hi va haver molt
dc renou a La Sala. La gent va sa-
ber que a la sessió de dimecres es
VOiia ter urbanitzable S'Algar i Fs
Camp Roig per un conveni entre
el PP i els urbanitzadors.

La S;.ila estava estibada de gent,
periodistes, la televisió, gent gran,
gent jove, sobrelot gent jove. Ili ha-
via pancartes allusives al tema. Co-
ll -M -10 la sessió i ja als primers
punts c'e l'ordre del dia el públic
va poder assaborir l'estil ciels se-
nyors (i senyora) del PP. La relació
de decisions descoordinades del
Bade i Mora respecte a les inunda-
cions i el deixar de banda als °am-
nismes que coordinats haurien es-
Il molt eficaços, ja va mostrar de
quill punt es calcen els del PP. El
següent punt relatiu a la pujada
d'arbitris i la contesta del Sr. Teje-
dor amb un «i que?» a una discri-
minació en les taxes municipals va
fer crispar al públic. No es pot con-
testar amb aquesta arrogancia a
una pregunta, les decisions s'han de
justificar i per molta majoria que
sigui el PP no es poden fer les co-
ses perquè si, aquest és el seu error

quotidià, no prenen les decisions
amb fonament, les prenen «perque
si», «i que», «jo som el Batle»...

Perú el que el públic no va poder
admetre es que el PP aprovas d'ur-
banitzar S'Algar i Es Camp Roig
sense cap argument, en contra de
l'acord pres l'an:y passat per tots eis
Regidors, en contra ciels informes
tècnics i jurídics i en contra del
trist record de dia 6 d'aquest mes
a Cas Corso. Tant d'inters, cap ar-
gument i tanta urgencia creim que
va ser una provocació i ja s'ha dit
a la premsa dc Ciutat tota la collec-
ció d'adjectius calificatius que va-
ren fruir de la boca del públic as-
sistent. Estava clar que el Batle i
eis que li van clamera volien apro-
var que S'Algar i es Camp Roig si-
guin urbanitzables a qualsevol preu
i això no ho pot admetre ningú, si-
gui de la condició que sigui, llevat
ciels onze inefables pepes. La reac-
ció va ser normal, davant tanta
estupidesa i que aquesta pugui de-
cidir coses tan importants com
aquesta no queda altra sortida que
manifestar públicament el clesacord.
Es cert que tot el públic assistent
estava en contra, com es que no hi
havia ningú que hi estás a favor?

I Ia reacció del Batle del dia se-
güent fent declaracions a Radio
Nacional, ho deixarem en mans
dels Tribunals, que siguin els jut-
ges que decidesquin sobre les falses
acusacions i insults del Batte de cap
al nostre portaveu, esta clar que
han perdut els papers.

La campanya iniciada diumenge
Fel GOB, el PSOE i COLOMS, .a.

laver de la no urbanització de SAI-
gar i Es Camp Roig, a favor de
l'apertura de Es Corso quan no
puguin repetir-se els fets alb ocor-
reguts i a favor de la climissió ciels
Regiciors ciel PP ha tengut una
acollida inesperada. Diumenge es
tornaran a recollir firmes i la set-
mana qui ve s'entregaran als Orga-
nismcs corresponents. A tots moltes
grades, diumenge publicarem els
resultats.

Item reeollit íntegrament les de-
elaracions feles pet 13atle a 11;ulio
Naeional d'Espanya t les Illes el ilia
21 i ('OIL lot  reproduir-les la sellout-
11:1 oiue Ve.

para eui-
dar nifios y trabajos donn;stieos.
In formes, Tel. 57600S y 581901.

SE TRASPASA B. 11-1IESTA [11.1N-
TU. MAYOR
Inf. (:. Mayor, 18 - Tel. 58012-1

ia rodella
(Ve de la pa;;ina I..

era: una descarada provocació.
Per si aixó fos poc, la magnífica

exposició ciel regidor ciels Coloms,
que denuncia perfectament les con-
tradiccions i sospitoses irregulari-
tats de l'actuació del grup majorita-
ri, va acabar . d'arroclonir la cosa.

No hem d'oblidar tampoc, que
S'Algar és el darrer reducte que la
Naturalesa conserva a Portocolom.
Això l'ha convertit en una espècie de
sírnbol i ja sabem la força que un
símbol pot cobrar.

Possiblement, perà, la indignació
del públic no responia exclusiva-
ment a això, sinó a tota una poll-
tica desventurada practicada al llarg
de den anys de la qual, l'aprovació
d'aquell recurs n'era la culminació.

Tots aquests extrems s'han de te-
nir en compte i valorar degudament.
Per altra part, la irritació dels re-
gidors del P.P. davant l'esvalot no
deixa de fer-nos sonriure als qui te-
nim un poc de memória. Quan se
va aprovar el primer «port espor-
tiu» Portocolom, la sala de ses-
sions de l'Ajuntament va esser ocu-
pada també per una concurrència,
molt obedient a una batuta, que
sense csser tan cletonant, no se va
privar de recórrer a l'insult, a l'a-
menaça i al sarcasme. Però aquella
vegada els regidors de la majoria,
alguns dels gnats encara seuen a la
-Sala, no se varen escandalitzar gens.
I (s que flavors, el esvalotadors cri-
daven a favor seu.

El senyor Batle, en Hoc de recór-
rer a clesqualificacions, s'hauria de
dignar donar resposta raonada a un
grapat de preguntes que estan en
boca de la gent.

Pirotècnic
(Continuara)

EXTBAN.IF:110S.

Oases individuates v eoleetivas.
(;arrel . des Proissos, 1, de 5 a 8 tar-
ok o Tel. 581150.

INTERESA COMPRAR lucios los
números del semanario «VELA-
NITX» del afio 1950.
Informes en esta Administración.

SE VENDEN APARTAMENTOS en
Urbanizaci6ii La Punta de Porto-
Colono. Facilidades.
Informes, Tel. 575683.

N'ENI)() S()I..\11 200 1112. aprox. eon
inns de 11 de fachada, en C.
Son Pinar. 2.500.000 plas.

I famines: Ici. 580810

6+;:. 	 -ri""S 3	 L .
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gacions prcsentades, cosa que no
accepta l'oposici6 i Tomeu Obrador,
per qüestió d'ordre, demana que el
punt es deixas a sobre la taula, pe--
1-6 cl Batle, prINia votació de la ur-
gencia, va sotmetre les allegacions
a aprovació per separat, sortint
aprovades per la majoria ciel grup
ciel P.P. En aquest moment una plu-
ja de monecles caigué a sobre l'es-
trat mentre ciel públic sorgien crits
de «venuts», «dobberer», «fasciste»
i d'altres epítets i el Batle, que re-
petidament j de bades havia cridat

l'ordre, suspengué la sessió per
15 minuts. Tot plegat, un especta-
cle depriment.

Encara es reemprengue la sessió .

per donar compte del dictamen so-
bre valoració de les parcelles a ex-
propiar pel futur vial del polígon 4,
per tal de desviar el transit del car-
rer del Convent, dictament que fou
aprovat per la majoria del P.P. Apro-
vat aquest punt, el Bade suspengué
4a sessió.
MANIFESTACIÓ

Bona part del públic no es disol-
gué un cop suspesa la plenaria, i es
dirigí en sorollosa manifestació als
domicilis ciel parlamentari Andreu
Riera, al del Batle —on deixaren
pintades i una creu cie fusta al por-
tal— i al del tinent batle Gabriel
Mora, enfrontant-se a un cotxe cie
la policia municipal que vigilava l'e-
volució dels manifestants

o 
Diguem per últim, que al principi

de la sessió s'havia aprovat per una-
nimitat una mock) urgent ciel PSOE,
per la qual s'insta al Ministeri d'O-
bres Públiques la delimitació ciels
torrents ciel terme, a la que el Billie
hi afegí la petició de que l'esmentat
organisme subsani les deficiencies
d'aquests. Tambe es dona compte de
les mesures adoplacies per l'alcaldia
davant les inundacions i Tomeu Te-
jedor dona la relació de les noves
ordenances fiscals i els augments
que experimentarien, que foren
ziprovades sols amb els vots del P.P.
Aquests clos punts Wren qiiestionats
per l'oposició i con lestats ja pel pú-
blic assistent.

INGLES BASIC() y ALENIAN a'to-
dos los 11'1N - rtes. Clases
y coke!'
Informes, C. des Proissos. -1, (le 5
8 tonic o al Tel. 581156.

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

.11■11iC 

CERC PERSONA per compartir
VIATGE A MANACOR en horari
intensiu.
Informes, Tel. 583390 (Xavier).

PRECISAMOS OFICIAL MECA-
NICO.
Informes, Talleres Citroen, Tel.
582862.

INTERCUINA informa
QUE POR REFORMA DE LA TIENDA SE LIQUIDAN ALGUNAS

COCINAS DE LA EXPOSICION (PRECIOS ECONOMICOS)

Vía Ernesto Mestre, 25
	

Tel. 580196
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I

4.■ • 4:1 .'■ .1E-9 —411AIALTs
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Nuestra sección comenta noti-
cias en un tono un tanto informal,
por eso no solemos ocuparnos de
cosas serias, si bien a veces no
queda otro remedio. Los JORDI GA-
VINA(S) no hemos podido pasar
por alto el pasado PLENO que tuvo
lugar lógicamente en la «Sala», des-
graciadamente.

Fue lamentable. Hubo una MANI-
FESTACION sin precedentes. Algu-
nos, hay, que reconocerlo, se pasa-
ron. Pero ¡ay! iluso de mi, que creía
que después de lo de «Cas Corso»,
el tema referente a urbanizaciones
en Porto-Colom tendría «un mereci-
do descanso», al menos por razones
éticas. Lo cierto es que aprobar esta
controvertida URBANIZAC1ON: «RI.
VETÓ», «CAMP ROIG», «ALGAR»
no ha hecho más que encrespar los
ánimos. Era echar leña al fuego. Ya
digo todos los manifestantes esta-
ban en contra del proyecto... Y yo
me pregunto ¿Dónde estaban los de
a favor?

• Lo cierto es que un futuro no
muy lejano dard razón a quien la
merece. Es cierto que según el Al-
calde COSME OLIVER, es una gran
inversión para la zona, que dará ca-
tegoría a PORTO-COLOM, puestos
de trabajo, turismo de lujo... Sobre
el papel todas las cosas son boni-
tas, pero muchas veces la realidad
es otra, baste recordar como han
degradado a nuestro mal amado
puerto las últimas construcciones
aprobadas en nuestra Alcaldía. Yo,
en esta ocasión, me lo habría pen-
sado mejor.

• El otro jueves tuve la oportu-
nidad de cenar con nuestro máximo
mandatario en «PARQUE MAR», fue
una cosa que estaba programada de
antemano. Sc tenía que hablar sólo
de las inundaciones y estaban con-
vocados algunos medios informati-
vos, pero fue obligatorio hablar de
este nuevo proyecto que incluye
¡otro puerto deportivo! con 450 ama-
rres. No me anduve con rodeos. Le
pregunte si es verdad que había
sido alguna vez objeto de soborno,
que según radio-calle había cobra-
do ocho millones de cierto cons-
tructor por acceder a conceder cier-
to permiso. Di jo tajantemente que
no. Que son calumnias que sabía
exactamente su procedencia y ori-
gen. Me juró que nunca había sido
manipulado, es más que quien se lo
había sacado de la manga o lo su-
piera de buenas fuentes lo dijera pú-
blicamente y lo rubricase con su
nombre y apellidos para que el to-
mase las consiguientes acciones ju-
diciales. A Cosme le ví herido, aco-
sado... Tal vez los acontecimientos
lo han desbordado, pero dio la im-

presión de hablar con conocimiento
de causa y de que buscaba lo me-
jor para nuestra Ciudad. Yo espero
y deseo que no se haya equivocado,
porque de lo contrario las conse-
cuencias serían irreparables.

• COSME OLIVER, molesto por
estar en cl «ojo del huracán», dijo
que toda la PRENSA le era desfa-
vorable y que había cierta manipu-
lación en los medios informativos,
pero esta semana han caído las pri-
meras lanzas a su favor. El pasado
martes PAU LLULL en «BALEA-
RES» en su sección «TERTULIA EN
LA PLAZA MAJOR» y en «DIARIO
MALLORCA» el felanitxer TONI
PIZA en «LA MOVIDA» hacían cla-
ros alegatos a su favor, no todo
iban a ser críticas. Nosotros no en-
tramos ni salimos ya que ellos son
profesionales de estos medios y no-
sotros simples colaboradores. Reztc-
ciones habrá, que duda cabe.

• Me dice uno de derechas de
toda la vida que por que los del
GOB no se manifiestan contra la
URBANIZACION de «LA MARINA»
de CALVIA, donde gobierna un Al-
calde socialista. Ya lo ve, también
lo escribimos, pese a que él dijo
que no nos atreveríamos. Lo cortes
no quita lo valiente. Estamos al
margen de partidos politicos y todo
tipo de agrupaciones.

• Lo triste y tal vez lo más gra-
ve es que cierto personaje opositor
recibió estos días amenazas por te-
léfono. ¡¿Hasta ahí hemos llegado?!

• El amigo JAUME RIERA y
FRANCISQUETA VENY tienen a
su hijo que hace la 1." Comunión.
El evento sera en la «BARBACOA
LA PONDEROSA» hay sábado. El
espabilado chaval se llama MIQUEL
ANGEL. Una fiesta que sin duda ser-
virá para reunir al famoso «EQUI-
PO-Ao, últimamente muy desunido
por mor de las múltiples obligacio-
nes que depara esta «post-moderni-
dad».

• Cuentan crónicas que el FE-
LANITX pudo haber ganado en SO-
LLER, pero el empate no está nada
mal. Falta que el próximo partido
a disputar en Felanitx frente al
ARENAL sea de signo «casero». Ar-
bitrará el colegiado BOUZA VAZ-
QUEZ. Sertí hoy sábado a las 4'30.
s Leo que en el «CALIPSO» en

PORTO-COLOM siguen las GALAS
JUVENILES, en algunas cuentan
con la animación del conjunto fela-
nitxer «CORK».

• En el «CINE PRINCIPAL» dos
películas más esta semana. Una de
aventuras como es «LA NOCHE DEL
TIBURON», que rescata del anoni-
mato al actor de color ANTONIO
FARGAS, donde se soba una vez más
el tan manido tema de tiburones
ávidos de sangre. «KINJITE» es una
de las últimas cintas que ha prota-
gonizado CHARLES BRONSON, una
película de acción y violencia que
toca cl tema, una vez mis, de la
trata de blancas y otras e-osas más
para dar interés al prodpr''o.

• El pasado sábado (lia 23 se
emitió por «ANTENA-3 , '1 primer
programa «M EMOR I ' DE UN
TIEMPO FELIZ». Un pr( ,,-ama que
se emitirá cada sábado n directo
a las dos de la tarde, ft inte una
cena de compañerismo 	 reunirá,
en alegría y cierta nos' via, a to-
das aquellas personas 	 en una

Un començament força prima-
renc, ja que no recordam que mai
Ia primera jornada de les competi-
cions regionals s'hagi jugat dins el
se tembre.

El Club Joan Capó, un any més,
comptarà amb la valuosa collabora-
ció de l'empresa «Autocares Gri-
malt», sempre amb l'esport.

El club felanitxer te enguany cinc
equips inscrits per tal de participar
en competicions oficials: quatre
masculins (cadets, juvenils, júniors
i seniors) i un femení (senior). Són
els mateixos de la temporada ante-
rior, amb l'excepció de la baixa de
les juvenils.

La campanya d'enguany es pre-
senta ben difícil i els rivals debits
pareix que no existiran, ja que tres
dels equips (cadets, juvenils i se-
niors masculins) han pujat de cate-
goria i ara jugaran en el grup dels
capdavanters. Per altra banda els
altres dos equips (júniors i seniors
femenines tendran com a principal

determinada etapa de su vida inte-
graron los diversos cursos o colec-
tivos estudiantiles de todos y cada
uno de los centros escolares, educa-
tivos de Bateares sin distinción de
sexos. El programa, no cabe decir-
lo, está dirigido por el amigo JOAN
PLA, «alma-mater» de la idea y del
libro «LAS ORLAS» que es claro ex-
ponente de lo que va la cosa.
I Y para finalizar la FRASE DE

LA SEMANA: «La sociedad es tan
especuladora que seria capaz, es un
decir, de urbanizar las Columnas de
Hércules, y de rellenar el Estrecho
de Gibraltar». «D.M.» 26/9/89. Fir-
mada por GUILLEM MATEU, ocea-
nógrafo y Profesor de Micropaleon-
tología Marina en la Universitat de
les Illes Balears.

JORDI GAVINA

entrebanc dues plantilles pcx: nu-
meroses, amb menys jugadors dels
necessaris.

Tant Jugadors com tècnics
ran de fer un bon esforç per poder
mantenir l'excellent trajectória ciel
bàsquet felanitxer d e 1 s darrers
anys.

Els entrenadors responsables ciels
equips seran els següents:

Xisco Gonzalez - Tõfol Ballester
(cadets), Jaume Binimelis ( juve-
nils), Joan Pons (júniors i sèniors
masculins) i Pere Mayol (seniors fe-
menines).

A l'hora de redactar aquesta in-
formació es coneix el calendari de
les ducs categories sèniors i dels
júniors. Aquests dies s'havia de fer
el dels juvenils, mentre que els ca-
dets encara estaran més o manco
un mes.

Els primers en començar seran
eis júniors que avui mateix reben
aquí «La Glòria-Sant Josep». Diu-
menge de la setmana que ve comen-
çaran a Felanitx tant serior fern.
(Juventud Mariana) com seniors
masc. (Sa Pobla).

AMISTOSOS
El .passat dissabte, en el Camps

d'Esports de Felanitx es celebraren
d o s partits d'entrenament amb
aquests resultats: Juvenil Joan Ca-
pó, 49 - Júnior Joan Capó, 60. I
dins la categoria sènior masc., Joan
Capó/Autoc. Grimalt, 112 - Espor-
les, 59.

TORNEIG DE CALONGE
Entre els dies 30 (dissabte) i 1

d'octubre (diumenge) se celebrarà
un torneig quadrangular a Calonge.
amb motiu de les Festes de Sant
Miguel. L'equip juvenil del Joan
Capó ha estat convidat a participar.
hi.

LARRY CISTELLES

f;c BASQUET

La 10.a cairpnyal del JEER CO At. 6rimalt
/Aquest cap detsetrrana comma la tempotada ES/SO 

Se precisa personal para
oficina y mecánicos

Información:
Taller PEUGEOT-TALBOT

Tel. 580703          

Ens plau ccmunicar-vos que ja tenim
a la vostra disposició la moda

tardor - hivern en
calcat infantil i juvenil  

C. Aigo, 	 'rel. 581295 




