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Setmanari d'interessos locals
Dipòsit Legal, P.M. 351-1959

Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» • FELANITX

Ia rodeila
El Club d'Atletisme Opel Felanitx

organitzà la primera carrera com-
binada de ciclisme i atletisme que
tingué iloc el passat diumenge dia
1 d'octubre a les 10'15 h. del matí.

La sortida es dona a Manacor, d'on
partiren 85 ciclistes que recorregue-
ren 13 km. fins arribar a la zona de
relleus situada al peu del Puig de
Sant Salvador, a la creu de pedra.

El fet que la distancia de 13 km.
era curta ocasioná que la carrera
fos més dinàmica on hi hagué una
gran lluita entre tots els corredors.

En els primers quilòmetres ja es
fraccionaren els ciclistes, formant-
se un grup d'una dotzena que es des-
penjaren dels altres. El primer en
arribar a la creu fou en Jaume Pou.

A partir d'aquí comença la prova
per als atletes, que les esperava una
pujada de 4'5 km., que fou molt rà-
pida degut a les curtes distancies
que hi havia entre els atletes.

Els primers equips classificats fo-
ren els formats pel ciclista ex-pro-
fessional Joan Caldentey i l'atleta
Antoni Riera, de Manacor. Seguits
en segon lloc per Jaume Riera, ex-
campió nacional «tras moto stayer»
i Llorenç Femenies, també de Mana-
cor, i l'equip tercer, el format per

Per dimecres dia 4 hi havia con-
vocada plenaria ordinaria de l'Ajun-
tament, l'ordre de la qual es nodria
majorment dels punts que queda-
ren pendents a la passada plenaria
extraordinaria. Així mateix cal des-
tacar-ne l'aprovació dels projectes
a incloure dins el Pla Extraordinari
d'Inversions i Millores d'Infraes-
tructura de les Zones Turístiques,
l'informe sobre la installació de dos
«pantalans» flotants a Portocolom i
l'enterat d'un conveni amb l'INEM
per a contribuir a remeiar en lo
possible els danys causats per les
recents inundacions.

I a petició dels regidors de l'opo-
sició per divendres dia 13 s'ha con-
vocat plenaria extraordinaria a les
11 del matí, sota el següent orde
del dia:

L—Creació d'una Comissió Muni-
cipal Especial Permanent, integrada
per un membre de tots els grups
politics presents a aquest Consisto-
ri, per tal d'estimular als Organis-
mes Oficials que tenen poder de-

dos joves de devuit anys, en David
Balaguer i Joan Josep Munar, que
sorprengueren a tothom.

Cal destacar sobretot la nombrosa
participació dels 170 esportistes, en-
tre els quals hi havia ciclistes pro-
fessionals, com en Miguel Ainat, de
l'equip B.H, l'olímpic Juan Carlos
Tomas, o el campió juvenil de Ba-
lears, N'Angel Recio i el campió
mundial en Guillem Timoner, entre
d'altres.

Pel que fa als atletes, destacarem
en Francesc Gomáriz, Antoni Riera,
Sebastià Adrover, Francisco Gonza-
lez, Valenti Novo i altres.

Tots els participants donaren molt
bona acollida a la primera convoca-
tória d'aquesta prova que esperam
es torni a repetir l'any que ve.

Al final hi hagé un obsequi per a
tots els participants, i un pernil per
als darrers classificats de cada ca-
tegoria, a més d'un obsequi especial
pel veterà Guillem Timoner que amb
el seu company Francesc Gomáriz,
aconseguiren la sisena posició.

A continuació es relacionen els
deu primers equips a la classificació
general:
I.—Joan Caldentey - Antoni Riera,

(Passa a la pagina 3)

cisori per a concedir ajudes econò-
miques als afectats per les pluges
torrencials de dia 6 de setembre de
1989.

2.—Creació d'una Comissió Con-
junta, Corporació Municipal-Cama-
ra Agraria, per tal d'encaminar les
sollicituts i recollida de dades dels
efectes de les pluges torrencials a
camins i a particulars del camp.

3.—Creació d'una Comissió Espe-
cial integrada per un membre de
cada grup politic present a l'Ajun-
tament per tal de controlar i repar-
tir les possibles ajudes econòmi-
ques.

4.—Creació d'una Comissió Espe-
cial, integrada per un membre de
cada grup politic present a aquest
Ajuntament per tal de demanar les
possibles responsabilitats per la
construcció del conjunt d'edificis
del complexe «Es Corso» i prendre
mesures perquè no es pugui repetir
la pèrdua de vides humanes.

Sembla que d'alguns d'aquests
punts ja no caldrà parlar-ne.

l'escàndol i la reflexió
II

El senyor Batle, dèiem la setmana
passada, s'hauria de dignar a donar
resposta raonada a les preguntes se-
güents:

— ¿Com es possible que l'Ajunta-
ment prengui en consideració una
proposta d'un determinat holding
especulador que va tenir entrada a
les oficines municipals dia 13 de se-
tembre si el termini de presentació
de propostes acabava el mes de
maig?

— ¿Per quines raons, el grup ma-
joritari revoca l'acord pres per una-
nimitat el 16 de maig del 88 pel que
solicitava que el Govern Balear de-
claràs no urbanitzable la zona del
Camp Roig i S'Algar?

— ¿Es conscient, el Batle, dels per-
judicis econòmics que se causaran a
Ia població de Portocolom, tant als
qui viven a les urbanitzacions de Sa
Punta com els qui van cada dia a
S'Arenal, amb la construcció d'una
carretera que, a causa de les modi-
ficacions que s'hauran de fer per
culpa del port esportiu, els obligarà
a fer uns quilómetres més cada dia,
només perquè uns senyors facin ne-
goci?

— ¿Creu, el Batle, que per dotar
d'aigua potable a la partde la Capella
i fer una carretera per anar a S'Are-
nal hi ha perquè autoritzar noves
urbanitzacions?

— ¿Hi ha precedents enlloc d'un
ajuntament disposat a fer expropia-
cions per després cedir a bon preu
a uns particulars els terrenys expro-
plats?

— ¿Com es posible que l'acord
pres per tots els grups «per evitar
que se disparin els interessos urba-
nitzadors» (això deia l'acord), al cap
d'un any, caigui sota les «pressions»
dels interessos urbanitzadors?

— ¿Creu, el Batle, que cap ciutadà
pugui admetre que aquest acord, tal
com va afirmar a la sessió del dia

20, millora el pla del 69 que també
declarava urbanitzable la zona, però
no preveia per res la monstruositat
del «port esportiu»?

— ¿Què hem de pensar d'uns tèc-
nics municipals, arquitectes i juris-
tes, que fan un informe desfavora-
ble a la urbanització i que al cap
d'un any el capgiren en sentit exac-
tament contrari?

— ¿Es possible que els fets ocor-
reguts a Ca's Corso no hagin obert
gens els ulls sobre els perills d'edi-
ficar a les torrenteres sense més ni
pus?

— ¿Per quines raons volen autorit-
zar les urbanitzacions de S'Algar i
Es Camp Roig i no s'autoritzen al-
tres urbanitzacions soHicitades, com
per exemple la de Cala Sa Nau?

— ¿Té seguretat, el Batle, que els
urbanitzadors podran facilitar
800.000 litres d'aigua potable a la
part de la Capella?

— ¿Sap, el Batle, que a les urba-
nitzacions de Sa Punta, els talls en
el subministrament d'aigua (que no
es potable) han estat, aquest estiu,
a l'ordre del dia?

— ¿Creu, el Batle, que Portocolom,
amb la degradació propiciada pels
successius ajuntaments, pot oferir
gens ni mica d'interès a gent d'alt po-
der adquisitiu?

— I finalment, ¿hi ha ningú que se
pugui prendre seriosament cap ini-
ciativa urbanística propiciada per
una gent que ha instaurat el caos,
Ia permisivitat i el favoritisme més
descarat durant deu interminables
anys?

Senyor Batle: la immensa majoria
dels assistents a la sessió plenaria
del passat 20 de setembre varem sor-
tir de la Sala acalorats i exaltats,
per?) amb una clara convicció: vos-
tès s'han venut descaradament, una
vegada més, a uns interessos con-
crets i particulars; vostès no són
gent sèria i responsable.

Pirotècnic

Plenàries Municipals

CENTRE CULTURAL DE FELANITX
Curs de Català

Inscripcions a l'Ajuntament (Antoni Cain')
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PREU DE SUBSCRIPCIO

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

SANTORAL

Diu. 8 St. Simeó
Dill. 9 St. Dionis
Dim. 10 St. Tomás de Vilanova
Dim. Il Sta. Soledat T. A.
Dij. 12 M. de Déu (kl Pilar
Div. 13 St. Ed uart
Dis. 14 St. Calixte, papa

LLUN A
Lluna plena dia 14

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-
die,: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13,15,45 i 19,30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15,45 i 20,30 h.

Palma - Felanitx des de la ca-
feteria Alcalá: Dies feiners, a
les 12,30 i 19 h. Diumenges i
festius, a les 20,30 h.

Felanitx - Portneolom: Dies fei-
ners, a les 7, 9,	 14,15, 17
h. Diumenges i festius, a les 7,
9, 12,30, 	 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:

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

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

580448-581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei medic d'urgències 580254
Guardia Civil 	 5110090
Bombers 	 581717
Servei de Grua, Tel. 581145
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RESPOSTA A UNS JOVES QUE
PREDIQUEN EL QUE ELS DIUEN
1 NO SABEN EL QUE CREUEN

La vostra carta ens ha sorprés
gratament i deim això perqtet si sou
¡oves, heu de començar a fer les co-
,,es escoltant les dues parts. Escol-
tar nomes una part, pot esser ten-
denciós, sobretot si aquesta part té
una ideologia poc estable com es el
cas del Batle que en vuit anys ha
«canviat d'ideologia» sis vegades.

Deis que «dença hi ha Coloms la
gent ha tornat falsa». Això no es
exacte, dença que hi ha Coloms la
gent que fins aleshores passava per
honrada, ha resultat que els Co-
loms les ha destapat la careta hi ha
resultat que era mes falsa que un
duro «sevillano».

El que heu d'observar es que tots
els escrits que han sortit publicats
en contra nostre, es basen en les
declaracions insultants i difamatti-

ries dei Batte. Res del que va dir a
Radio Nacional ho pot provar per-
que to es fals, llevat d'allò de «bui-
tre carronyero» que no sabem si vol
dir res. L'informe dels policies mu-
nicipals enviat «per casualitat» a
«Ultima Hora» té una partida d'er-
rors d'identificació de gent que in-
valida la identificació dels aPIres i
a niés a aquell informe no es parla
d'insults, ni de violència, ni de Co-
loms a la Sala.

Ens agradaria molt que aparegués
un sol testimoni que digues que: eIs
Coloms dia 20 a vespre «fer= vio-
lencia», rescamparem fems», «vio-
lentarem les propietats dels PePes» ,..
Res d'això es cert, tot són aflucina-
cions de Batle que, esta tan avesat
a creure amb ceguesa el que lï ma-
nen els seus superiors que serra ca-
paç de signar que la Mare de Déu
nomia Joana. Recordau que no fa
gaire signa que a Felanitx el Centre
de Salut no el volíem?

Si haguèssim fet violència en con-
tra de les seves propietats, no pas-
seu ansia que ja ens huria duit al
Jugal. Per coses més petites tuda els.
(liners m'ailes.

Jovenets abans de pujar al carro
dels PePes, sospesau les dires parts

basau-vos amb proves mes fermes
que les declaracions d'un Batle que
massa vegades no ha dit la veritat.

Coloms a la Sala

CARTA ALS POLICIES
MUNICIPALS DE FELANITX
LUCAS VICENS I JOSE TORRES

Senyors Municipalls, si el Batle us
ordena anar a vigilar ca seva, ens
sembla molt be que cregueu, però
el que no heu de rer mai es firmar
un informe que no es veritat. Se-
gons l'informe firmat per vosaltres
dos i publicat a «Ultima Hora» de
dia 28 de setembre, entre la gent
que hi havia al carrer Porteria quan
hi anàreu, hi havia en Bartolomé
Vicens Massuti i Err Jaime Mestre
Barceló. Els signants d'aquest es-
crit erem al carrer de Sa Porteria
o estàvem amb en Bartomeu Vicens
Massuti i En Jaime Mestre Force'
(suposam que feien referencia a
aque,sts, norn§)- podem testificar
que no eren al carrer Porteria, erem
a Portocolom i Felanitx respectiva-
ment.

Ens sap greu que aquests senyors
identificassin a, un Regidor de Co-
loras a la Salla i a la seva esposa
no, quan ambdós estaven trenta pas-
ses mes avall del domicili del Bade.
Com tampoc es comprén que no
identificassin a un Regidor del PSOE
i que s'equivocassin amb les perso-
nes qui ha havia. Heu de saber que
sou funcionaris de l'Ajuntament per
això cstau al servei del poble i de
l'Ajuntament i no del Batle pels
pels seus assumptes particulars o de
partit. Hi ha alguns funcionaris que
confonen l'Ajuntament amb els del
PP i això es molt greu, com és greu
fer informes falsos.

Per això us demanam que rectifi-
queu l'informe i tregueu la Ilista de
gent que hi ha perquè hi ha massa
errors per esser creïble i si us de-
manen que faceu 'listes de perso-
nes, si no les identificau a totes i
n'estau ben segurs, no volgueu fer
llistes dictades. Gracies i vius.

Amics, familiars i presents al
domicili del Batle la nit

del 20 de setembre

(Passa a la pag.6)

BUSCO TRABAJO para todas las
mañanas.
Informes, Tel 576054, a partir de
las 4 de la tarde.

PARA NIÑOS DE 6» E.G.B., CLA-
SES DE INGLES (repaso, profun-
dización y aumento de_ nivel). Ini-
cio el 16 de octubre.
Informes, Tel 580004.

BAYO PSA

Empresa de Obras Públicas

para restauración carretera
FELANITX - PORTO COLOM

Precisa persona!. Buenas
condiciones económicas

y laborales

Inf.: Tel. 724105 - 724106 	 SR. PEREZ

ENGLISH SCHOOL
Teléfono 582668

FELANITX

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.



TOT PELL
Confeccionamos a su medida
prendas en piel

Fabricación propia
Bolsos, carteras, cinturones, maletas y
otros artículos para viaje.
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FELANITX
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1 a. Ciaella ef.

(Ve de la pdgina I)
33'47"7, Manacor.

2.—Jaurne Riera - 1.1orenç Feme-
nies, 34070, Manacor.

3.—David Balaguer - Joan Josep
Munar, 35179.

4.—Angel Gomi la - Joan Mayol,
3528"1, O! 1111)()-1

5.—Pere Borras - Miguel Nadal,
35320, Palina/Opel-Felanitx.

6.—Guillem Timoner - Francesc Go-
mariz, 36031, Felanitx/Mana-
cor.

7.—Bartotneu Arnengual - Jose Luis
Espinar, 36'22"O, Olimpo-Inca.

8.—J au me Putt - Sebastia Ad rover,
36'27"1, Manacor/Opel-Felanitx.

9.—Miquel Vidal - Manuel Muñoz,
36'35"1.

10.—Pujol - Antoni Febrer, 36'36"2.
Pel que fa als equips felanitxers,

foren els següents:
24.—Xavier Fuster - Miguel Céspe-

des, 37'50"1, Opel.
25.—Joan Sagrera - Gregorio Aceitu-

no 38'01"2, Independentes.
30.—Llorenç Bernabeu - Victoria

Martinez, 38'39"2, Independent/
Opel.

39.—Emilio Maya - Marti Antich,
40'46"4, Independent/Opel.

52.—Sebastià Huguet - Francesc Pá-
ramo, 43'27"6, Joan Capó.

56.—Guillem Oliver - Miguel Riera,
43'41"7, Independents.

57.—Ginés Hernandez - Andreu Pá-
ramo, 43'46"2, Joan Capó.

60.—Norberto Adrover - Llàtzer Ju-
lia, 45'18"3, Argentina/J. Capó.

63.—Miquel Soler - Joan Huguet,
45'45"4, Opel.

76.—Francesc Artigues - Joan Fulla-
na, 49'50"9, Independents.

77.—Joan A. Torralba - Jaume Roig,
52'31"1, Independents.

CLUB D'ATLETISME
OPEL FELANITX

SE NECESITA URGENTE UN PIN-
TOR de coches de primera, para
trabajar en Cala d'Or.
Tel. 576092 (noches a partir de
Ias 8).

SE NECESITAN ALBAÑILES.
Informes, Tels. 837157 y 837225.

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

DILLUNS
17.00: Música per tothom. i. Aiiacns
18.GO: Musicals de F.R. J.T. Mirs
19.30: Increible. J. Sánchez
20.60: Felanitx Exprés. M.A. Obradue

i J. Oliver
'z1.00: Bat, Bi, Hiru. A. Fio! i J. Obra-

dor
22.00: Basket. C. Sanchez
22.15: Sala de Concerts, Toni Roig

Pep OrtI
DIMECRES
16.30: Superdimecres. J.T. Miró
19.30: Sert.gall. J. Mestre
20.00: Maikelandies. Maikel
21.60: Fotofõbia per sistema. A. Fiol

J. Obrador
22.00: Visca la Música Clàssica. T. Roig

i P. OM
DIVENDRES
16.30: Musicals de F.R. J.T. Miró
18.30: Folga. J. Mestre
19.30: Matança de Texes. Salvà, Obra-

dor i Cerdà
20.30: Renou Jove.
21.00: Coses Nostres. M. M. Oliver i

G. Bordoy
22.00: Xerrim de camins i muntanyes.

T. Sabi'
22.30: Aerodinàmica.
DISSABTES
10.15: Visca la Música Clàssica. T. Roig

i P. Orfi
11.00: Sexus Màrtir. J. Mestre i MA.

Rosselló
12.00: Purgatori. P. Orfi i J. Obrador
13.00: Crònica Política. S. Massuti

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

VENDO SOLAR 200 m2. aprox. con
mas II in. de fachada, en C.
Son Pinar. 2.5()O.0(X) phis.
Informes: Tel. 580840

\MLR •

167.7 Mhz.
corivii,,

Tel. 5till1;0()

Viernes 6, sábado 7, 9 noche y domingo 8 desde las 3
Estrenamos la comedia del año, de gran actualidad en estos dias.
la pierdas.

No te
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Tots
Tot el partit politic inociern —coal tambe l'esglesia conciliar-- ha de

recõrrer moltissimes vegades per no dir sempre i ha de tenir com a base
del s.0 acuar la 1orça de la tolerancia i del clialeg. Es tracta d'un prin-
cipi de convivencia que creix, o hauria de creixer, a l'interior clel nostre
mún plural, d'un món que se sap de tots i no d'uns quants i es vist i vol-
gut des (l')ptiques diverses. La bona política ha de consistir en l'exercici
de la comprensió repetesc del clialeg democratic— per arribar a de-
cisions participades i compartides al nivell maxim possible. Del contrari
cs cau cn la intolerancia, l'arrogància i l'exclussivitat. Amb aqucsts dc-
[celes no es pot fer res dc bo en eis Governs, en les Administracions pi
en els Ajuntaments.

La intolerancia, és a dir, la capacitai d'imposar una veritat o una
clecissió mitjançant la coacció —de paraula i amb els fets— no ha des-
aparegut. Això és, estam encara en una especie dc dictadura, certament
no imposada pels votants sinó pels elegits. Quan aquell que te una ma-
joria, i per aquest fet se creu dispensat dc conversar, de dialogar, de
pactar, de concertar o de consensuar, vol dir que considera el diàleg i el
consens com un mal menor a evitar o a practicar només quan no li sigui
possible usar del poder absolut. Aquesta persona, personatge o esperit
es dictatorial. Els molts de vots no excusen ni justifiquen l'abús que pot
fer-se de les majories. El mal fet per molts no es manco mal, sinó un
mal més gros o amb més culpables. L'anomenat «poder» pot atribuir-se
tal volta s vots. Pere) la vertadera «autoritat» ve de les raons. En  això
ens hi jugam tots el ser persones i ciutadans, assenyats i lliures.

Els mecanismes del diàleg vertader i de la possible concertació son
fruits madurs de la democracia, del fet de ser-hi tots, el poble global.
El contrari es un exercici infantil ple de por o caciquil massell de menys-
preu.

La legimitat política o legal de comandar en sólitari ha d'exercir-se
mitjançant la legitimitat social, es a dir, comptant aril!, la realitat diver-
sa, amb els vots de tots els colors democratics, sine. és «democratura»
es a dir democracia dura o dictadura blana. Les eleccions, es cert, poden
servir per a modificar la corelació de forces politiques en el Parlament
o en l'Ajuntament, però mai per a menysprear o negar la diversitat de
les forces politiques àdhuc socials— que existeixen. No s'hauria de
confodre majoria electoral amb majoria social, el poble. Aquesta majo-
ria és més bàsica, es anterior èticament. L'orgull en el terreny politic es
un defecte que corca la collaboració i la participació del poble, la demo-
cracia mateixa. I això es molt seriós i ben perillós.

El contingut de la política consisteix en aconseguir una vida més fe-
liç per a tothom, major benestar, més justícia social, més possibilitats
de cultura, etc. Però també la política ha d'arribar a aquests objectius
per camins democràtics de . participació, de diàleg, de consens. Mal as-
sumpte quan hi ha cada dia vençuts i vencedors. L'autoritat dels qui co-
manden i l'autoritat de l'oposició ha de poder exercir-se, encara que sigui
—per cert ben poca cosa— per les propostes escoltades i els arguments
debatuts. Del contrari es romp i es corromp el joc democratic.

Afirmar o actuar així: «Som majoria, podem fer allò que volguem»,
es una aberració i una immoralitat. «Som l'oposició, direm no a tot», es
una estupidesa. Democracia no significa fer allò que un vulgui. Consis-
teix en fer all?) millor per a tothom i amb tothom.

Les decisions que han de ser assumides per tots —ni que sigui per
via d'impostos o de contribucions econòmiques— han de ser discutides
i decidides entre tots, directament o pels representants elegits. Tots. Es
cl camí.

Bartoineu Bennassar

cine principa
Cariño he encogido a los niños

Sister Sister
Miércoles 11, 9 noche y jueues 12 desde las 3 larde

Las Aventuras del Barón IIIIunchausen

Quien es Harry Crumb
Viernes, 13 sábado 1.1, 9 noche y domingo 15 desde las 3.

Pcxién estrenada en los mejores cincs de Palma.
co-nentarios.

K
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FELANITX

Les pintades
Hem de comprovar amb molt de

sentiment, la desviació que han
pres certes reivindicacions sorgides
arran de la discrepancia existent
entre un sector de la població i el
grup governant de l'ajuntament en
Ia miestió de la urbanització de S'Al-
gar i el Camp Roig i que s'han ma-
terialitzat en una aclaparadora pro-
liferació de «pintades» per tot arreu
de la població i la carretera del
Port

Aquestes pintades a mes d'ensult-
jar Ilastimosament façanes i senya-
litzacions són particularment exe-
crables pel to i el Ilenguatge que
reflecteixen, el qual per ell mateix
desqualifica i entorbeix qualsevol
intenció.

Han estat particularment repro-
bables les que aparegueren a prin-
cipis de setmana a les parets de
l'Institut, que pel seu caracter in-
juriós i personalitzant mereixen la
més enèrgica reprovació.

Arriben les primeres ajudes
estetals pels afectats per
les pluges

Dilluns passat, el Delegat del Go-
-vern Gerard Garcia, anuncia l'arriba-
da de les primeres ajudes estatals
per als afectats per les pluges tor-
renciais del passat dia 6 de setem-
bre. Sembla que els familiar de les
víctimes seran els que les rebran en
primer Hoc, així com també ague-
Res persones que sofriren grans

idanys en les seves vivendes i que
_presentaren els informes preceptius
, degudament avalats pels ajunta-
ments. Pei que fa a altres sectors,
donada la complexitat burocràtica,
es prevu que fins a finals de desem-
bre no s'hauran valorat els danys i
per tant les ajudes es torbaran en-
cara a arribar als seus destinataris.

Un premi a l'amistat, a títol
*turn per a Joan Nicolau

El dia 15 de setembre, a un restau-
rant dc Bendinat, els antics mem-
bres directius de la Federació Balear
de Basket —que exercircn llurs car-
recs des del 1958 al 1965—, conce-
diren per primera vegada, i en oca-
sió de complir-se 25 anys de la seva-
festa anyal, els «Premis a l'amistat».
Aquests premis foren concedits a tí-
tol póstum al nostre recordat paisà
Joan Nicolau Barceló i al jesuïta pa-
re Enric Ventura.

En Joan Nicolau treballà molt i
d'una manera totalment altruista
dins els cercles juvenils de Ciutat i
quan ho permeté l'avinentesa, deixa
testimoni del seu caracter actiu i in;

quiet a Felanitx mateix, el seu noble
nadiu, on la Croada de l'Amor Diví,
dins els distints camps d'acció, rebé
sovint el seu recolzament generós i
entusiasta. En el Patronat Social de
Sant Josep de Palma ell fou funda-
dor del «Club Baloncesto Molinaro
i la seva personalitat era molt con-
siderada dins els cercles del basket

balear.
Fou el seu germa Llorenç qui rebé

de mans de Miguel Ribot president
en aquelles saons— el «Premi a l'A-
mistat» i feu una acurada semblan-
ça del seu germa.

Ens congratulam de que la me-
mória de Joan Nicolau resti encara
tan nítida dins uns sectors del bàs-
quet balear.

Exposició de dibuixos i
aquerel.les

Ahir divendres, va quedar inau-
gurada a la sala d'art de «Sa Nos-
tra», una exposició de dibuixos i
aquerelles de Laurie Richards. La
temàtica de la mostra és el paisatge
mallorquí.

La mostra estarà muntada fins dia
15 i pot esser visitada de 18 a 21 h.
els dies feineres i d'll a 13 i de 18 a
21 h. els diumenges.

Conferència sobre el «Projecte
Home»

Dimecres de la setmana passada,
a la Casa Municipal de Cultura, Mn.
Bartomeu Català, director del «Pro-
jecte Home» a Mallorca, oferí una
xerrada entorn a aquesta institució
que té cura de la rehabilitació de
drogadictes.

El públic no era molt nombrós i
fou una llàstima perquè l'ocasió de
coneixer d'aprop tota la problemàti-
ca que sorgeix a l'entorn de la droga
i que ens afecta gairebé a tots com
a membres d'una societat que gene-
ra aquests «episodis», no podia es-
ser millor.

En Tomeu Català explicà com ho
fan tots plegats per aconseguir re-
cuperar la dignitat de la persona i
de quina manera ens hi podem fer
solidaris des de la nostra condició
personal.

La Coral cantarà a la Seu en
honor de la Beata Francinaina
Cirer

Demà diumenge, a les 8 del ves-
pre, a la Seu de Ciutat, la Coral de
Felanitx, juntament amb altres co-
rals pertanyents a la Federació de
Corals de Mallorca, intervendra en
el solemne acte d'acció de gracies
per la recent beatificació de Sor
Francinaina Cirer, primera d'una
serie de celebracions que tindran
Noe a diversos indrets de en
tant joiosa avinentesa.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
PROJECCIÓ. — Divendres dia 13,

a les 17'30 h., a la sala de TV, pro-
jecció del video «Campionat de bi-
liar artistic dc Copenhague (Dina-
marca) de l'any 1987». Repetició a les
21 h.

VACANCES D'INSERSO. — Totes
les persones interessades en partici-
par en qualque torn de vacances, po-
den passar per la Llar, on rebran
informació.

TROBADA COMARCAL. — Dissab-

te dia 21 hi haura una trobada de
Ia Comarca de Migjorn, amb missa
a Sant Salvador i dinar i ball a La
Ponderosa. Després s'assistirà a l'o-
bertura de la Llar de Ses Salines.
Preu, 800 ptes. Inscripcions a partir
dc dia 9 .

ACTIVITATS PERMANENTS. —
Continua oberta la matrícula per a
totes aquelles persones interessades
per les activitats que se despleguen
durant el curs.

Les excavacions de Can Maiol
Setmanes enrera anunciàvem que

se duria a terme, una campanya
d'excavacions als restes romans de
Can Maiol, per un equip del depar-
tament d'història de la Universitat
de les 111es Balears.

Avui hem de comunicar que el pro-
jecte no s'ha pogut realitzar tofa ve-
gada que les fortes pluges caigudes
a principis de setembre deixaren la
terra molt humida i no ha estat pos-
sible treballar-hi.

Sorteig «Paga extra» de
«Sa Nostra»

En el darrer sorteig «Paga extra
a pensionistes» de la Caixa de Ba-
lears «Sa Nostra», ha estat agra-
ciat Francesc Oliver Adrover del car-
rer de S'Abeurador, 29, amb 25.000
ptes.

La subscripció per les victimes
de hotel de Cas,.' Corso

XX	 50.000 ptes.
1.000

AU, BM 1.000 »
Del Supermercat Marcus-Shop

s'han rebut les quantitats que se-
gueixen, recaptades entre els seus
clients i personal:

XXX 500 ptes.
Jiirgen Dambrowsk 150	 »
Rudolf Kvieger 500	 »
Claudia Heine 125	 »
C. Torster 100	 »
Chris Ashtard 20
Joyce Willetls 100 	 »
Thomas Stamm 200
Antònia Prohens 200
Joslonshi Harald 1.000
Bjorn Safe 100
A.T. 30
Sdeleger Bibianne 500
Humbel Albert 500
M. Palm 200
M. & Mrs. Simpson 200
Misses Walter Green 100
Jorjio Peluquin 100
J. Hugess 230
M. New 200
H. Wiesmann 200
Empresa y

personal XX 11.000 	 »

Música clàssica a
Felanitx-Ràdio

El departament de música clàssi-
ca d'aquesta emisora vos informara
periòdicament de les activitats radi-
fòniques que té programades pel
curs 1989-90 que ara comença.

La revista «VISCA LA MUSICA
CLASSICA!», que ja va estar a les
ones la passada temporada, es radia-
ra els dimecres a les 22 hores en pri-
mera audició per repetir-se els dis-
sabtes a les 10'15 del mati.

Un altre dels nostres programes
sera «SALA DE CONCERTS» en el
que es radiaran les grans obres de
tots els temps, els dilluns a les 22'15.
Es precisament del contingut d'a-
quest espai del que tenim la intenció
d'informarvos regularment en agues-
tes pagines i per això aquí teniu la
relació de les primeres obres progra-
mades:

Mes d'octubre:
Dia 9: NOVENA SIMFONIA, «CO-

RAL» de L. V. Beethoven.
Dia 16: REQUIEM KV 626 de W. A.

Mozart.

Dia 23: CONCERT PER VIOLI EN
RE MAJOR de P.I. Tchaikovski.

Dia 30: MISSA EN SOL MENOR del
felanitxer Joan Auif.

Secció Religiosa
ESGLESIA DE ST. ALFONS

FESTA DE L'ANGEL DE LA
GUARDA

Avui se celebra la festa de l'Àngel
de la Guarda. A les 7 del capvespre
hi haura missa solemne cantada,
presidida pel P. Gabriel Llompart,
qui dirà la homilia.

Es convida tots els fidels.

MISSA  SUFRAG I
Avui dissabte, a les 8 del vespre,

a l'església de Sant Alfons se cele-
brara una Eucaristia en sufragi
d'Eulàlia Bennasar Bordoy que va
morir el passat dia 6 víctima de la
torrentada. Celebrara el P. Antoni
Oliver, C.R.

La família Oliver-Bennasar agrai-
ra la vostra assistència.

COMPRO FINCAS para reformai.
o terreno para construir casa.
Inf.: 'rel. 575601.

[informació

Botiga AL.LOTS
C. PROISSOS, 6

Tenemos a su disposición las nove-

dades de la temporada

Otoño-Invierno



Campo Municipal de Depones «SA MOLA» FELANITX
Comité Futbito FELANITX

LIGA FUTBITO 89-90
NACIDOS en 1973 y ANTERIORES
INSCRIBIR EQUIPOS HASTA 10 JUGADORES NO FEDERADOS
INSCRIPCIONES HASTA EL 31 DE OCTUBRE, EN EL CAMPO

MUNICIPAL DE DEPORTES 0 TELEFONO 58 22 64

PRIMER PREMIO: UN FIN DE SEMANA EN IBIZA

SEGUNDO PREMIO: UNA CENA EN UN RESTAURANTE PAL-
MESANO Y FIN DE VELADA EN LA DISCOTECA BCM DE
MAGALLUF

INSCRIPCION: GRATUITA
PATROCINA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE FELANITX
COLABORACION ESPECIAL: RENAULT FELANITX

PONBEROS11-_,
Bodas, banquetes.
Comuniones y fiestas en general.

Abierto todos los días

Para reservas llamar Tels.837034-658033

Goigs a Sant Josep Maria Tomasi
Clergue Regular i Cardenal del Mol de sant Silvestre

i sant Marti
El proper dijous, cija 12, sera el tercer aniversari de la cano-

nització del cardenal tea ti sant Josep Maria Tomasi. Per aquell
esdeveniment el nostre paisà mossèn Joan Roig i Monserrat escri-
vi uns goigs en honor al sant que, ara, ens complau publicar.

Puix l'amor us conferia
grau tan alt de santedat:
HUMIL SANT JOSEP MARIA,
COMPARTIU-NOS L'HERETAT.

Noble hereu de Lampedusa,
honorança d'Agrigent.
De petit Déu ja us abrusa
i en sereu fidel servent.
Tot Sicilia fulgia
de la N'ostra gran bondat...

Ja en la flor de la infantesa
—cada pobre us era Crist-
teniu sempre la ma estesa
per donar-la al qui esta trist.
Aneu contra correntia
d'un món frivol i afectat...

A quinze anys sentiu la crida
de Jesús, del seu camí,
que us encisa i us convida
d'entrar a l'Orde Teati.
Entre aquesta Clerecia
sou exemple d'abnegat...

Escolliu l'art del silenci
dins l'Escola de la Creu.
Delerós voleu que avenci
l'Home Nou que en vós forgeu.
Si en la fosca no moria
no reneix el gra de blat...

Oh el tresor de l'Escriptura,
veu de Deu al cor ardit
Els sants Pares, rebladura
del Segell de l'Esperit.
La Litúrgia irradia
l'esplendor de l'Increat...

Tres avencs de Saviesa
d'on pouareu goig i pau.
Tres fontanes de riquesa
que copseu al més alt grau
i us seran la garantia
d'un fecund apostolat...

Esmerceu temps i fatigues
als arxius, i amb tot l'amor
recerqueu les fonts antigues
que exhumeu amb nou fulgor.
Mante el nou la vigoria
si té arrels en el passat...

L'esperit vostre s'avança,
i preveu clar el futur.
Rebutgeu tota honorança
per restar en el viure obscur.
Però el Papa us agraïa
d'acceptar el cardenalat...

Escriviu planeres obres
que rd-an eis cors torbats.
Sou conhort d'orfes i pobres
i consol d'atribolats.
El malalt sent l'alegria
de la vostra Caritat...

Roma admira la Doctrina
que als fidels explaneu vós;
i la vida ja us declina,
pes d'un fruit tan uberós.
Quan el vostre cos moria
flori un ram de claredat...

Amb la vostra vida pia
va guanyar l'eternitat:
HUMIL SANT JOSEP MARIA
COMPARTIU-NOS L'HERETAT.

Joan Roig i Montserrat

INTERCUINA infonr3
QUE POR REFORMA DE LA TIENDA SE LIQUIDAN ALGUNAS

COCINAS DE LA EXPOSICION (PRECIOS ECONOMICOS)

Via Ernesto Mestre, 25	 Tel. 580196

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

FELANITX

BASQUET

j. CAPO - AUTO(;. (iIIINIALT, 48
LA GIA	 - SANT .10S1.:1), 71)

L'equip de Ciutat mostra la seva
condició de favorit pets primers
llocs de la categoria júnior. En el
primer temps ens superaren clara-
ment i en tots els aspectes. La seva
bona defensa els permeté la rcalitza-
ciel de molts de contratacs que dei-
xaren el marcador amb un 21-45 que
no necessita mes explicacions. La se-
gona part, amb el partit decidit, ja
va ser una altra cosa i les millors
accions defensives del Joan Capó te-
ren que cl parcial d'aquest periode
resultas favorable als locals per 27-
25. Damia Amengual, Mateu Julia i
Tomeu Maimú es repartiren quasi
tots els rebots aconseguits i foren els
Unies que arribaren a la desena de
punts.

TORNEIG DE CALONGE
El dissabte i cl diumenge tingué

lloc a Calonge el Torneig Quadran-
gular de bàsquet <J'estes de Sant
Miquel». L'organització fou excel-
lent i tingué moites atencions cap
els participants.

A la semifinal cl Joan CapO/Autoc.

Grimaltt s'enfronta als juvenils de
La Salle. Els felanitxers, amb les
absencies d'Amengual i P. J. Fullana
que reforçaven els júniors, foren su-
perats per 57-44.

En el partit pels llocs tercer i
quart, el Joan Capó guanya al Com-
binat de Manacor format per juga-
dors senior. 1.:1 resultat va ser de 57-
-17. El partit (lets nostres jugadors
fou moll acceptable per part
de tots els seus components. Desta-
ca, en defensa i en atac, Rafel Lladó
(que ja fou el millor a la semifinal).
També ho feu molt be Pere Joan
Fullana pet recital d'assistències que
clona. Igualment Antoni Sierra per la
seva força i encert.

AQUESTA JORNADA
Tres equips mes es posaran en

marxa i tots ells jugaran a Felanitx.
El dissabte, els juvenils juguen con-
tra el Ramon Lluil i el diumenge se-
ran el Joventut Mariana (senior fe-
meni) i l'equip de Sa Pobla (senior
mascou) els contrincants.

Els júniors viatjaran fins a Cal-

LARRY CISTELLES

En el primer partit dels júniors,

CLAR DOMINI VISITANT



Eus plau comunicar-vcs que ja tenim
a la vostra disposició la moda

tardor - hivern en
calcat infantil i juvenil

C. Algo, 3
	

Tel. 5'81225

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

amb les classes de:

—Gimnàstica deportiva nins i nines
—Gimi.iistica de manteniment
—Iniciació a la gimnàstica deportiva

nins .i nines
—Psicomotricitat i Iniciació a la gimnàstica

deportiva (nins i nines de 3 a 6 anys)

Gimnasia deportiva niñosy niñas
—Gimnasia de mantenimiento
—Iniciación a Ia gimnasia deportiva

niños y niñas
--Psicomotricidad e Iniciación a Ia gimnasia

deportiva (niños y niñas de 3 a 6 años)

FELANITX

(Ve de la pàgina 2)
A LOS PINTORES
SIN LICENCIA FISCAL

Sr. Director:
Como natural y vecino de este pue-

blo creo que las cosas que yo pue-
da pensar tendrán la misma impor-
tancia (para mi) que la que puedan
dar a las suyas personas que jamas
han vivido aquí ni saben donde está
el pueblo de Felanitx.

Pero antes de nada diré que no
apruebo que se urbanice todo lo que
se dice que se va a urbanizar, y que
conste que yo y todas las personas
de nuestra empresa vivimos directa-
mente de ello, igual que todo este
montón de gente que cobra, sin ma-
tarse de trabajar, o mejor dicho,
sin hacer nada. Y que quede claro
que no lo digo por el que se pueda
ofender ya que somos lo suficiente
mayorcitos para saber quien traba-
ja y quien no.

Pero bien, lo que jamás habría
pensado, y que me ha indignado una
barbaridad —y mucho más cuando
veo la solidaridad que ha habido en
este pueblo con las desgracias que
Jas inundaciones han ocasionado,
incluso desgracias humanas que ja-
más se pueden recuperar— es que
esta mañana cuando he salido para
el trabajo he visto bastantes pinta-
klas por las calles, cosa que me pa-
rece horrorizante, porque en cierta

manera manchamos la fachada de
nuestro pueblo. Y mucho más cuan-
do he podido leer en una de elas
«Dimissió o mort».

Creo de la persona que pinta ésto:
— Primero. Es totalmente anor-

mal, porque no sabe lo que escribe,
ya que veo que de moral no tiene ni
idea.

— Segundo. Tal vez sólo es un
mandado y aquí están pecando los
dos, el anormal y el mandado.

— Tercero. Y en todo caso, si tan
oportuno ven hacer la pintada (pero
no ésta tan agresiva), que se la pon-
gan en su fachada si es que la tic-
nen.

Con todo esto pido que tengamos
un poco más de respeto con los de-
más y los demás lo tendrá con no-
sotros.

Y que conste que no soy de nin-

gún partido de los que cantan por
aquí.

Espero que la dirección de estas
pintadas las borre y no espere a que
lo haga el Ayuntamiento, ya que hay
sitios más dignos para poner anun-
cios (siempre que no sean tan inju-

riosos).
Si vosotros, los pintores, habéis

leido detenidamente esta carta y la
entendéis, llegará un día en que es-
taréis bien con los demás y con vo-
sotros mismos.

Miguel

4=1,
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DESAYUNE GRATIS
Café con leche, magdalenas o past
Por una compra superior a 1.000 pt

as.
as.

HORARIO: de 9 a 12



Declaracions de renda
i patrimoni    

URA
°wma5c)   EJr 

C/. Sol, 17 2n. 	 Tel. 582998 	 FELANITX

B. PIZA i B. VAQUER, Economistes, Membres de l'Organització
d'Economistes Assessors Fiscals

HORARI: De dilluns a divendres, de 9 a 13 i de 16 a 20 h.

Consulta de GINECOLOGIA
Dr. Arturo Gil Bretones

Col. 1902

Revisiones ginecológicas - Control de embarazo
- Planificación familiar y Ecografia

C. Call, 17 Tel. 555981 (mañana) y 583441 (tardes)

Lunes y viernes a partir de las 16 h.
(eonsulla previa

DIESEL A PRECIO
DE GASOLINA

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

¡Además le sobrevaloramos su vehículo usado!

en 150.000 pts
al comprar cualquier mo elo
ESCORT u ORION

FELANITX

Carta oberta...
(Ve de la pagina l0)

quitecte es perqu l'hi ofereixen i
-deu servir professionalment per
fer-la. Naturalment no deveu creure
que us ha de clemanar permis a vos-
altres dos?, perquè si fora per vos-
altres, que us agradaria veurer-lo
mort de fam, o al manco feis el
possible recomanant a tothom i so-
bretot a la gent que creis que tenen
les vostres idees que no acuclesquin
al seu despatx. Però justament anau
errats, eis ciel PP no sún tots de la
mateixa calanya que vosaltres, tenim
bons amics del PP que, el fet de no
compartir les mat eixes idees, no
ens atura gens de compartir una bo-
na amistat.

Per acabar no culpeu a la gent que
construeix a Hoes que trobau que
no s'ha de construir i el Pla Gene-
ral vigent ho permet. Si trobau aix6,
que no s'ha de construir a certs in-
drets, fa deu anys que esta en les
vostres mans canviar els paràmetres
urbanístics del terme i no ho heu
volgut fer, vosaltres sou els únics
culpables d'això, del que s'ha cons-
truït a Cala Marçal, a Cala Barba-
cana, i si això us provoca, can-
viau, perquè no heu estat capaços
de culpar a En Bartomeu Obrador
de fer les coses fora de la Ilei. Mi-
rau per on no podem dir el mateix
de tres Regidors del Consistori que
són del PP.

Les vostres declaracions són pr-
pies d'infantsd'infants que els han trobat fent
una dolentia i Felanitx necessita
gent responsable i no «polítics» que
dediquen tot el seu temps a insi il-
tar a En Bartomeu Obrador, cercant
culpables als seus errors i inepti-
tud. Estam empegueïts de tenir-vos
com a felanitxers. Dimitiu que esta
clar que no serviu per estar en un
carrec públic i molt menys per din-
gir-lo i sobretot, no volgueu justifi-
car els vostres actes insultant i di-
famant, no hi ha res que pugui esser
creïble.

A aixô ho signen els següents
membres de Coloms a la Sala per
clesclir les histèriques acusacions en
contra del nostrc Portaveu de part
dels dos elements nomenats a l'en-
capçalament d'aquest escrit.

Maria Obrador i Russel 16
( Regidora) i once membres nu..;s

de Colon's a la Sala

PRECISAMOS OF ICIA I. MECA-
NICO.
Informes, Talleres Citroen, Tel.
582862.

Ajuntament de Felanitx
CENSO DE AFECTADOS

VALORACION DE DAÑOS
OCASIONADOS POR LAS

LLUVIAS DE 1989

Al objeto de valorar los daños oca-
sionados por las lluvias de septiem-
bre, se ruega a todos los propieta-
rios de fincas rústicas afectadas por
las mismas, y que ya pasaron por
las oficinas de este Ayuntamiento a
dar cuenta, pasen nuevamente antes
del 10 de octubre, para firmar el im-
preso oficial editado por la Conse-
lleria de Agricultura y Pesca del Go-
vern Balear.

Felanitx, a 28 dc septiembre
1989.

El Alcalde,
Cosine Oliver Monserrat

muebles SAMU,
—FELANITX. C. Pelat. 81
—FELANITX, Pça. Constit.9
—PORT-COLOM, Lepanto, 5
— COMEDORES
— DORMITORIOS
— MUEBLES COCINA
— MUEBLES TERRAZA
— CORTINAS, ETC.

TELEFONOS
580427 - 581801 - 575394

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

URGE .10VE'N con nociones carpin-
teria, para inoillaje muebles ('oci-
na. (Carnet cond(Ieir)
Informes SA BOTIGUETA

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

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

SE 	 para ciii-
(tar nifios y trabajos
Inforines, Tcl. 571;0 ( 8y 581961.

vida social
NAIXEMENT

Els esposos Bartomeu Obrador
Adrover i Maria Ramis Vidal, han
vista augmentada la seva liar amb cl
neixement de la seva segona filla. La
nounada rebrà cl nom de Maria.

Fclicitam els venturosos pares.
PRIMERES COMUNIONS

Dissabte horabaixa, a la parrò-
quia de Sant Isidre de S'Horta, va
rebre per primera vegada l'Eucaris-
tia, el nin Miguel Angel Riera Vem'.

I cl sendema, al Santuari de Sant
Salvador la va rebre la nina Fran-
cisca Covas Maura.

Enviam la nostra més cordial fe-
licitació als nou-combregants, així
com als seus pares.

BODA
Dissabte passat horabaixa, a la

parròquia de Sant Isidre de S'Horta,
s'uniren en matrimoni cis joves An-

INFORMATE EN:

toni Canet Adrover i Paquita Sufier
Barcelú. Beneí i celebra l'Eu-
caristia el rector d'aquella església
Mn. Andreu Sbert.

Apadrinaren els nuvis els seus pa-
res respectius, D. Pere Quiet Barce-

i 1)". Nliquela .Adrover A(lrover,
I). Cristi)fol Sutler R a In o n i
D." Antonia Barceló Ferrer.

Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi, Joan Oliver, Josep Veny,
Miguel Barceló, Tomas Cito, Miguel
Antich i Miguel Soler; per la nuvia
ho feren, Esteve Santos, Nieves San-
chez, Antònia Suñer, Antònia Barce-
ló, Antònia Arbona i Margalida Gar-
cia.

Després de la cerimônia, els con-
vidais es rcunircn en un sopar que
fou servit en el Molí d'En Sopa de
Manacor.

Enviam la nostra més cordial feli-
citació als novells esposos.

CLASES DE ALEMAN a todos los
niveles. ESPASOI, PARA EX-
TRANJEROS.
informes, C. des Proissos. 4, de 5
8 tarde.

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

MOTOR FELANITX, C.B.
Alonso Rodriguez, 5-Tel. 580331 --Felanitx
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FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Dissabte passat el C.D. FELA-
NITX va perdre merescudament en-
front de l'ARENAL. Va jugar el pit-
jor partit de fa molt de temps. La
scgona part va esser penosa. Un par-
tit que se torna disputar en «Es
Torrentó» després de les inunda-
dons. El terreny de joc estava en
males condicions, la pilota i juga-
dors moltes vegades quedaven en-
callats dins la sorra. Diumenge que
ve prenen vol cap a les Pitïusses per
enfrontar-se al PORTMANY, un
equip que enguany també esta a les
hores baixes.

Esperem que es pugui treure qual-
que positiu, mos fa molta falta.

• El President MIQUEL OLI-
VER du mala sort aquest any. En-
cara té una cama a la «funerala».
Primer se va rompre la dreta o l'es-
querra, i després l'altrc, o viceversa.
Lo cert és que no dóna passa dreta,
darreramcnt. Esper que prest

aquesta mala ratxa!
• He de donar gracies a NICO-

LAU VALLS i XISCO OLIVER pels
details que han tengut amb mi. Al
primer també vull felicitar-lo per la
seva passada «onomàstica».

• LA FRASE DE LA SETMANA:
«No somos un partido de centro, ni
de izquierdas, ni de derechas ...».
La va dir M.a ANTONIA BARCALA,
candidata al congrés pel PARTIDO
RADICAL.

I l'«apostilla» de NADIR aparegu-
da en «EL DIA» 28/9/89. «Nosotros
somos nosotros*.

• Va resultar brillant la FESTA
que donaren a «LA PONDEROSA»
els amics JAUME RIERA i XISQUE-
TA VENY amb motiu de la primera
comunió de seu fill MIQUEL AN-
GEL. Posaren el fi de festa uns Pa-
Ilasos que feren un «show» que va
encantar la canalla.

Enhorabona!
• Aquesta setmana al cinema

«PRINCIPAL» tenim dues noves pel-
lícules. «CARIÑO, HE ENCOGIDO
A LOS NIÑOS». Es tracta d'una co-
media divertida que parodiant en
certa manera «El increíble hombre
menguante» vol entretenir. esta in-
terpretada per Rick Moranclis. La
cinta va acompanyacia d'un curt
metratge de «Roger Rabitt» titulat
«Dolor de barriga».

De complement tenim una produc-
ció de «terror» i «suspense». «SIS-
TER, SISTER». Por psicològica.

• Una prova de la mala Het de
cents medis 1 	, smun' -ació 1.
rem y _ire al 	 DIP 	 a la s ,

ta NP 	 ).	 repro(
• snt

S.'

«FN CORRESPONDENCIA: NO-
SOTROS PODRÍAMOS ENVIARLES
UN COLOM A LA SALA». Aquest
XISTE sortí a Ilum el passat di-
marts.

o Avui divendres (lia 6 a l'ex-ci-
ne «FELANITX», a les nou i mitja
del vespre, hi ha DESFILE DE MO-
DA INFANTIL I JUVENIL, amb vis-
tes a la TEMPORADA TARDOR-
HIVERN. Presenta la col•lecció la I ir-
ma «N INS I N INES». Collabora
«FLORISTERIA FELANITX», per-
ruqueria «ANTONIA MACARO», es-
pectacles «SALVATGE» i la decora-
ció i la fotografia corren a càrrec de
l'amic PERE OLIVER.

• El passat dissabte, a LLUC-
MAJOR, el grup de «rock» felanitxer
«MURDER IN THE BARN» va ac-
tuar a la Plaça amb bastant d'exit.
També actuaven altres conjunts
com «Juanito Percha y los colgaos».

• TELEVISIÓ FELANITXERA
cledica l'emissió de la passada set-
mana a la RODA DE PREMSA que
va donar el politic felanitxer AN-
DREU RIERA entorn a la més que
polemica	 0! URBANITZACIO
DE SA PUNTA». També toca en pro-
funditat el sempre terrible tema de
les DROGUES, donant bon compte
de la conferència que va tenir Hoc
a la «Sala de Cultura» sobre el
,,PROJECTE HOME».

També varem pc(ter veure dos re-
portatges mes, un damunt la darre-
ra «CALABRUIXADA» i l'altre de
«FIRA» on s'aprofita per recollir
firmes en favor i en contra de la
tan controvertida urbanització. Es-
pecialment era en contra.

• Hem de reconèixer que la nos-
tra televisió ha millorat moltíssim,
donant una informació bastant com-
pieta on no hi falten ni els sports,
ni I a festa que en Miguel «Miot»
va donar al «Parc Municipal» per
exemple, ni un programa d'arxiu da-
munt els esclatassangs ... etc. T.V.F.
comença a funcionar. Tal vegada
convendria comprar qualque disc
nou, perquè la música de fons sem-
pre es la mateixa, i això arriba a
cansar els que la veim cada dimarts
o dijous.

• El club esportiu FELANITX
te greus problemes amb els juga-
dors, només per culpa de les maid-
des lesions. L'altre dia va esser in-
tervingut quirúrgicament SAGRERA,
d'unes petites molèsties, JULI té
els aductors un pocs carregats i es
dubta davant el partit del PORT-
MANY de demà diumenge. Per una
altra banda COMPANY encara no
esta en les millors condicions per
jugar un partit complet. Segueixen
de baixa M. RIERA, PROHENS i
VADELL, amb una paraula l'infer-
meria estit plena. Esperam que tots
es recuperin lo més aviat millor pel

FUTBOL

Partido jugado de nuevo en «Es
Torrent6», tras las inundaciones. El
terreno de juego en malas condi-
ciones por mor cie la arena, lo clue
«falseaba» el rodaje del balón, ha-
ciendo muchos extranos.Algunos jti-
gaciores perdían el equilibrio, atra-
pados por las «arenas movedizas».

Poco público, lo que podría
decirse que se jug6 entre familia.
En las gradas algunos conatos cie
violencia entre locales y visitantes,
la cosa no pasó a mayores, algunos
insultos y algunas palabrotas y aquí
paz y allá gloria.

Antes de empezar se guardó
minuto de silencio por la muerte
cie la madre ciel directivo del C.D.
Felanitx Antonio Miró.

FELANIT: Otero (1), Matías (0),
Juan (0), Adrover (0), Lull (1), Bar-
celó (0), Juli (1), Pont (1), Mut (1),
Galmés (2) y Javi (0). Puntuación
válida para el trofeo «MARIVENT».

En el min. 66 Company (—) entró
por Galmés y en el min. 72 Gallar-
do (—) suplió a Javi.

ARBITRO: Sr. Dols Mir, muy
bien. Estaba designado en un prin-
cipio Bouza Vazquez, pero al pare-
cer hubo cambio de Colegiado a úl-
tima hora.

Enseñó en el min. 37 la roja di-
recta —expulsión definitiva— al ju-
gador visitante Maestre por agredir
sin balón a Juan del Felanitx.

Enseñó amarillas a Gallardo, Lull,
Mut, Adrover y Pons.

GOLES: (1-0). Min. 15.—E1 Fela-
nitx volcado en ataque. El portero
Pardo detiene varios disparos de
los delanteros merengues. Final-
mente Mut, de tacón, consigue que
la pelota entre lo justo. (1-1). Min.
69.—Falta que se bota de la izquier-
da sobre el punto de penalty la de-
fensa local muy pasiva y el portero
Otero se queda en su marco, apro-
vechando la indecisión Serra para

marcar de cabeza. (1-2). Min.
74.—Gran contragolpe del Arenal
por parte del extremo izquierda Ja-
vier, que ve desmarcado a Manolo,
que tiene la obligación de batir a
Otero. Una jugada de total despiste

1M 	 nostre equip.A EIVISSA hi ani
ra el nostre company GORI VI-
CENS que ens oferirà la correspo-
nent crònica la propera setmana.

• 1(16 res mes per avui, fins la
setmana que vé.

JORDI GAVINA, jnnior

por parte del Felanitx.
PEOR IMPOSIBLE

Si la primera parte fue anodina,
donde el Felanitx controló el par-
lido ante un Arenal ("Lie no demos-
tró nada, la segunda mitact fue es-
pan tosa.

El equipo visitante con un hom-
bre menos fue al con trataque, fue
una pesadilla. Los boquetes en de-
fensa del Felanitx eran tan grandes
cual «agujeros negros». Por contra
en ataque, sólo el batallar de Mut,
algo lesionado, era completamente
nulo. Fue una penosa segunda par-
te, menos mal que los visitantes no
materializaron todas las ocasiones
cie gol con que contaron. El plan-
teamiento del mister Ramos fue to-
talmente erróneo. Ya en un princi-
pio algunos jugadores felanitxers se
hacían merecedores al cambio.

Es cierto que el Felanitx tiene
muchas bajas, y eso debe notarse,
claro, pero lo cierto es que en el
banquillo había hombres que sin
hacer nada lo hubieron hecho mu-
cho mejor que los que estaban en
Ia «cancha».

También la sustitución de Galmes
fue equivocada, ya que era el único
que daba el callo. En suma, esta de-
rrota debe ser un toque de aten-
ción, todavía estamos a tiempo de
rectificar. La liga no ha hecho mils
que empezar.

El próximo domingo se viaja a
Ibiza para vérselas con el Port-
many, un equipo nada cómodo en
su feudo.

ANGEL

1.a REGIONAL
CAS CONCOS, 1 - BINISSALEM, 1

MALA PATA
El histórico Binissalem, club que

ha conocido mejores momentos en
su dilatada historia, vino al campo
(le «Es Cavalier» en busca de
aumentar su casillero de positivos.
En la primera parte dio sensación
de ser un buen equipo, pero en la
segunda se diluyó inexplicablemen-
te, quizás porque los hombres de
Miguel Vilar se centraron en el jue-
go, dominando absolutamente la si-
tuación. Las ocasiones de gol se su-
cedieron sobre el portal ciel meta
visitante, tuvo que ser el hábil Ros-
selló que de bonito remate consi-
guiera inaugurar el marcador (1-0).
Tuvieron mas ocasiones de gol los
del Cas Concos, pero falló la punti-
lla final. Por contra el Binissalem,
en la única jugada que supo trenzar
en esta segunda mitad consiguió el
gol ciel empate. Mala suerte.

El próximo domingo: Bunyola -
Cas Concos.

2. 6 REGIONAL
STIORTA, 2 - BARRACAR, 2

¡COLISTA!
Disponeinos	 eseasa inrorniacinn

(lc este r • tido dis ,,,itado en el
earn J
	 leonD-	 .1. lo • .e o

170(

Dc 	 1

¡Vaya partido, vaya!
Felanitx, I - Arenal, 2
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DEL 5 AL 25 DE OCTUBRE

'ORTANTES OPE
El/per

ti-111[0::EKVACIJOR!..
Yogur DANONE Sabores

pack. 8 u. 	 (23)184
Yogur CHAMBURCY Natural

pack. 8 u. 	 (21)168
TULIPAN 400 grs. 	 95
DONUTS pack. 4 u.	 88
Pan BIMBO Silueta

Familiar Fresco	 176
Galleta QUELY Cremosa y

Cor 450 grs. 	 169
NESCAFE Descafeinado 200 grs. 659
Café BONKA Molido Superior

Natural 250 grs.	 139
Chocolate LA CAMPANA

ELGORRIAGA 150 grs. 89
Sopas GaLLINA BLANCA Sobres 58
Legumbres LA ASTURIANA

Tarro Cristal 1 kg. 	 85
(Garbanzo, Alubia y Lenteja)

Patatilla ROSDOR
Ondulada 200 grs. 	 99

Aceituna Rellena
ROSSELLO 450 grs.	 88

Tomate Triturado
CIDACOS 1 kg. 	 75

Almeja CHILENA RO-140 D.S. 125
Berberechos TIC-TAC

RO-140 pack. 3 u.	 199
Atún e nAceite RIANXEIRA

RO-70 pack. 3 u.	 121
Salchicha OSCAR MAYER

Wierner 5 piezas 	 129
Salchicha ACUEDUCTO

lata 10 piezas	 119
Magdalena DULCESOL

Mini Gloria 	 99

Cerveza CALESBERG
1/4 pack. 6 u. 	 224

COCA COLA Botella 1'5 1. 	 119
(Tradicional, Light y
Sin Cafeina)

FANTA Naranja y Limón 1'500 115
Champán CODORNIU

Extra (semi - seco) 	 573
Champán DELAPIERRE Extra 297
Vino BACH Rosado botella 3/4 1. 298
Whisky BALLANTINES

botella 3/4 1. 	 1.165

—
•	 •    

Paleta II al Horno de
. OSCAR MAYER 	 595
Salami 110 y 120 ACUEDUCTO 699
Queso EL LABRADOR

Tierno de ACUEDUCTO	 850
Bola GARDENIA de

ACUEDUCTO 	 825
Chopped Pork de CAMPOFRIO 465
Chopped Pavo de CAMPOFRIO 575
Barra Edam Holandesa

COMERCIAL PIQUE 	 780
Queso Azul Danes

COMERCIAL PIQUE 	 785

L

Panini IGLO 200 grs. 	 149
(Champiñón, Jamón, Cebolla)

Patata IGLO Rodajas 750 grs. 125
Tarta FRIGO Whisky 685 grs. 450
Calamar a la Romana

LA COCINERA 400 grs.	 269
Hojaldre LA COCINERA 	 375
Canelones LA COCINERA	 309

(Atún y Carne)

Croquetas PESCANOVA 600 grs. 180
(Langostino y Pollo)

Merluza PESCANOVA
Delicias 250 grs. 	 149

Pollo FINDUS Empanado
320 grs.	 255

Vajillas FAIRY 1 I. 	249

MISTER PROPER 1'5 I. 	 209
Rollo Cocina COLHOGAR

2 rollos 	 116

Papel Higiénico SCOTTEX
4 rollos 	 139

Detergente GALGONIT 4 kg. 1.095

Laca CADONET 360 c.c. 	 395
(Cabello Normal, Graso y
Seco) Con obsequio Leche
Limpiadora 120 grs.

Champú ELSEVE 500 c.c.	 360
(Balsam, Frecuencia,
Hierbas y Proteínas)

ii-EAP[EirA

Lka	o 	
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Carta oberta a Cosme Oliver
Andrés Riera

Coloms a la Sala
TRANSCRIPCIÓ DE LES
DECLARACIONS FETES PEL
«BATLE» DE FELANITX
COSME OLIVER MONSERRAT
A RADIO NACIONAL D'ESPANYA
A LES ILLES BALEARS EL DIA
21 DE SETEMBRE DE 1989

«Ses opinions en democracia son
molt valides i jo les respect, ara jo
m'agradaria donar sa meva opinió
damunt sa sessió Plenaria que ahir
es va celebrar a s'Ajuntament. En
aquesta sessió estava convocada per
les vuit del vespre i a l'ordre del dia
hi havia 15 punts a discutir. Al ma-
teix clematí varen aparèixer a les
cartelleres uns pamflets sense firma
i escrits a ma que convocaven a la
gent a assistir a la sessió del Yes-
pre, a on s'havia de debatre en el
punt núm. 4 l'informe sobre les al-
legacions formulades damunt ses
Normes Subsidiaries de Planeja-
ment. Dins aquest informe hi figu-
rava la proposta favorable del nos-
tre grup Popular referent a la quali-
ficació com a urbanitzable dins uns
terrenys coneguts com es Camp
Roig, en el qual hi anava induït,
com ha dit el Regidor Bartomeu
Obrador, hi anava induït com a con-
dició indispensable per a la urba-
nització la construcció d'una dàr-
sena esportiva, diguem-li un Port
Esportiu, i aquest va ser el punt
conflictiu de la sessió i que s'aprovà
per majoria.

Els fets van succeir més o matico
de la següent manera. A lc set de
l'horabaixa, la guardia mtpicipal
m'informa que es preparava "(Ina ma-
nifestació amb pancartes del GOB
i es vejen pels carrers simpatitzants
del grup municipal Coloms a la Sa-
la. A les vuit comença la sessió. El
saló de sessions estava ple de sim-
patitzants, majoritàriament de Co-
loms a la Sala, amb pancartes de
protesta contra la urbanització.
Quan s'arriba al punt 4 es va desen-
cadena la polèmica perfectament or-
questada baix la batuta del cap de
Ilista de Coloms a la Sala, En Bar-
tomeu Obrador, al que vull acusar
públicament de ser el maxim res-
ponsable del descrèdit en que da-
vant iota Mallorca esta quçdant la
ciutat de Felanitx, el tal 13artomeu
Obrador, per mi es un agitador nat,
més que colom jo cl qualifie com
a «buitre», com a au de «carroña»
i que esta enrevoltat d'un grup de
«hijos de papá», mal educats, tots
ells molt ben situats, les seves ca-
ses majoritàriament estan situades
a primera linea de Portocolom, el
seu cotxo, el seu llaüt i que ara es
volen aixecar en defensors de la Na-
turalesa, es molt «guapo» això, quan
jo estic be els altres que es foin, a
mí que no me molestin, es molt
«guapo» això. Ara be res tenc que
dir que hi hagi posicions diferents.
Mc sembla molt bé i en democracia
això ha de ser. Lo que no puc tole-
rar és que aquests exigesquin tanta
clemocrilcia i no sabiguen l'aciou de
la democracia i vulgttin imposar els
seus criteris per la - fOrta bruta i a
base d'insults, desprestigiant les
Institucions legalment ! constituïdes.
Me sap molt de grcu que aquests
aconteixaments succeisquin i, repe-
tese, que faig responsable de tot el

succeït al grup Coloms a la Sala i
al seu cap de llista que, clesprús de
Ia sessió acompanya als agitadors
pels carrers de Felanitx, escampant
Ia «basura», insultant als Regidors,
als Guàrdies Municipals i inclús vio-
lentant les meves propietats meves
i dels Regidors del Partit Popular.»

No hi posam comentaris. Aixima-
teix no s'enten com així no va po-
sar una denúncia davant el Jutjat
per atemptat contra les seves pro-
pietats si dies abans va posar-ne
una a un ciutadà de Felanitx perquè
ell (el Batle) diu que li va dir
«boig». Angela!

LA BARRA DEL PP (PER
LES INUNDACION), ES MES
QUE LA D'EN BELMONTE

Com sabeu, dia 13 del mes passat
sollicitarem un Ple extraordinari
per encaminar les demandes, valo-
racions i responsabilitats de les
inundacions de dia 6. Com sabeu cl
Batle no va voler convocar el Ple
dins els quatre dies preceptius i
nosaltres ho duguèrem al Jutjat (ja
sabeu que en Cosme ens ho va reco-
manar). El Jutge li va enviar un te-
legrama dia 29 i En Cosme ens va
convocar el Ple dia 29 a la una i
mitja del migdia amb un paper sig-
nat seu amb un «error» de data. El
paper duia data de dia 28.

Els «errors» de data en els docu-
ments que signa el Batle es una es-
pecialitat que practica diàriament.
Malgrat moltíssimes vegades li hem
dit de numerar els documents de
l'Ajuntament, l'homenet troba que
no s'han de numerar: Corn s'arre-
glaria si no es podia «equivocar» a
l'hora de muntar els expedients si-
banns? Així i tot encara no li surt
massa be i fa ninades que no tencn
més explicació que la barra que pas-
segen els PPs.

Què podeu imaginar per quin dia
va convocar el Ple per nomenar les
Comissions encarregades de trami-
tar soHicituds, i demanar responsa-
bilitats per les inundacions? Sabeu
a quina hora vol celebrar el Ple? Les
respostes són: El pie el va convocar
per divendres dia 13 d'aquests mes
i l'hora, les onze del mati.

Crcim que queda ben clar que als
pps les llanega fort ferm la qües-
tió de les inundacions i de les res-
ponsabilitats. Amb tot i amb això hi
ha gent que vegent aquesta actitud,
comença a sospitar que pot ser be
que hi hagi culpes a redimir mescla-
des amb tanta barra.

NECESITAMOS OFICIALES ALBA-
RILES.
Llamar por las noches al Tel.

581467.

ES DONEN CLASSES DE REPAS
cl'E.G.B.
Informes, Tel. 582888.

CERCAM ADMINISTRATIU (A)
amb coneixements de comptabi-
litat i maneig d'ordinador.
Informació, Tel. 837192
(de 8 a 13 i de 15 a 17 h.).

ES DONEN CLASSES DE REPAS
DE COMPTABILITAT, a tots els
nivells cl'F.P. i MATEMATIQUES
de BUP i COU.
Informes en aquesta Administra-
ció.

Vaya partido...
(Viene de la pig. 8)

resultado está ahí y significa que el
S'Horta consiguió su primer punto
en lo que va de liga. Sin embargo
este punto conquistado representa
un negativo más que añadir a la
cuenta.

El S'Horta después de esta con-
frontación va.situado en último lu-
gar de la tabla de clasificación de
Segunda Regional. Un solo punto,
tres negativos, cinco goles a favor
y trece en contra, un partido empa-
tado y tres perdidos, cuando se Ile-
van cuatro jornadas. No es desde
luego un panorama demasiado alen-
tador.

El próximo domingo vuelve a ju-
gar en casa, en «Sa Lleona»:

S'HORTA - PLA NA TESA.
JUVENILES

FELANITX, 1 - POBLENSE,
Excelente el encuentro disputado

el pasado domingo en el «recons-
truido» campo de «Es Torrentó».

De este encuentro, cabe decir que
ha sido el mejor, de todos los que
llevan disputados hasta el momen-
to. Durante los noventa minutos de
juego, cl Felanitx, luchó y dominó,
aunque sólo pudo conseguir un gol
a pesar de las muchas oportunida-
des de que dispuso para conseguir
marcar más goles. El gol fue mar-
cado por Gori Juan en el segundo
tiempo.
BENJAMINES

SANTANYI, 5 - FELANITX, 2
No tuvieron demasiada suerte el

pasado sábado los pupilos de P.J.
Vaguer en el municipal de Santa-
nyí, donde el equipo local le enclisó
cinco goles, a pesar de jugar un
buen partido por parte de ambos
equipos. El Felanitx consiguió mar-
car dos goles, cuyos autores fueron
Vzdentín y Tomeu.

Cori Vicens

grill) Colons a la Sala ens ha transines

dustrial, xarxes d'aigua, Centre de
Salut, descontrol dels serveis

cicsgavell urbanístic...
En un principi acceptarem cl dià-

leg i varem creure amb les vostres
paraules de «govern de tots», des-
prés queda clar que volíeu manejar-
ho tot sense escoltar cap de les nos-
tres suggerències i per tres vegades
hem intentat el dialeg i les tres ve-
gades n'hern sortit escaklats. Per
parlar han de ser dos i un tot sol
que calla pot semblar boig.

No repetirem les acusacions que
sempre ens heu fet de tenir la culpa
de tots els problemes que no heu sa-
but o volgut resoldre. Però cl que
ja ens va mostrar de que anàveu i
que cosa sou, va ser l'actitud de di-
famació personal de cap a En Bar-
tomeu Obrador, portaveu de Co-
loms a la Sala, que vàreu prendre
des de l'Ajuntament boicotejant la
seva feina professional. L'atac no era
de cap a ell sinó de cap els ciuta-
dans que li confiaven els seus ser-
veis. El «joc brut» com molt be es
va definir aquesta «estrategia» de-
notà la baixa condició dels seus prac-
ticants membres del PP. No cal dir
que aquest pressumpte abús de po-
der esta en mans del Defensor del
Poble i de. la Comissió de Peticions
del Parlament Balear que ha remès
Ia petició al Ministeri Fiscal. Pere)
encara no us va bastar la vilesa i
malgrat tot no aconseguireu els fins
perseguits de matar professional-
ment a En Bartomeu. Ja només us
quedava la difamació i el culpar-lo
de tots els mals de Felanitx i fins i
tot de violentar les vostres propie-
tats, com també opinar sobre la se-
va ideologia, que ja es dir, sobretot
per la claretat ideològica que pot
tenir un que ha canviat sis vegades
de partit en vuit anys.

El que teniu vosaltres són mals-
antecedents, tothom sap que En
Cosme Oliver massa vegades no dn."
Ia veritat i d'això en tcnin actes no-
tarials i fets documentats que ho
testifiquen. De N'Andrés Riera tot-
horn sap quin es el seu tarannà per-
sonal i els seus antecedents són co-
neguts ja a tota Mallorca i fins i tot
els alts earn:es ciel PP , que en una
conversa amb gent ciel nostre gnip
i parlant ciels promotors del «joc
brut» esmentat: N'Andrés Riera i
En Bartolomé Tejedor, ens va expli-
car com a N'Andrés Riera no cl pre-
sentaren a les Ilistes electorals de•
Felanitx perquè tothom cl coneix i
el PP no haguès tret cap vot.

La rabieta infantil que heu pro-
tagonitzat tots dos per no haver sa-
but dur cl tema de s'Algar amb dig-
nitat, ha donat com a resultat les
falses acusacions en contra d'En
Bartomcli Obrador. Res del clue lieu
dit d'insults als Regidors, als Muni-
cipals, violència a les vostres pro-
pietats, escampar ferns, res és cert.
1. el que ja s delirant és «acusar-
lo de dirigir una obra», pen) què
és aix6? Ouè trobau que no ha de
fer feina? Si accepta fer feina d'ar-

Witssa (I /a /U/. 7)

regidora Maria Obrador del
el segiien1 escril.

A conseqiiencia de les declara-
cions fetes per Cosme Oliver i An-
dres Riera, es va reunir el Congres
de Coloms i redacta la següent:

Les vostres declaracions, «batle»
Cosme Oliver a Radio Nacional
cl'Espanya dia 22 d'aquest mes i la
vostra «roda de premsa» Andres Rie-
ra, president de la Comissió d'Es-
ports del CIM de dia 26 ja passen
int":s enllà l'imaginable. La vostra
política compartida de desgovern
de l'Ajuntament de Felanitx, l'hem
rebatuda amb contundencia perquè
hem cregut que l'Ajuntament no es
una botigueta pels amies, i els di-
ners públics són massa importants
com per manejar-los de qualsevol
manera que, segons nosaltres, arri-
ba a la malversació. Les decisions
que heu pres aquests dos anys no
poden esser més desastroses i no
sabem de cap problema de Felanitx
que s'hagi resolt, al contrari, els
problemes són més grossos que fa
deu anys i alguns són irreversibles:
revisió del Pla General, Polígon In-




