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Ia rodei la N4Ç

La campanya electoral
La setmana passada informàvem

dels mítings o actes electorals pre-
vists i que en realitat foren els es-
mentats. El dimecres el Partit Po-
pular, amb Gabriel i Josep Cariellas,
Pilar Ferrer i Simó Barceló oferi-
ren la seva alternativa. Els populars
presentaren el partit com l'opció na-
cionalista per excellència, ressaltant
Ia seva bona gestió al front de les
comunitats on governen i denuncia-
ren —sobre tot el President Cabe-
lias— la prepotència del Govern So-
cialista i la seva manca de conside-
ració envers l'oposició.

El dijous, al restaurant de Can
Bono, Francesc Aguiló, Onofre Alba
i Alfred Mus d'«Unió Balear», feren
una tertúlia amb un grup reduït per
tal de donar a conèixer l'òptica po-

lítica d'aquest grup.

Dissabte a vespre, N'Andreu Riera
i N'Alexandre Forcades del Partit
Popular parlaren a l'escola de Por-
tocolom.

Dilluns d'aquesta setmana fou el
Partit Socialista qui exposa el pro-
grama als felanitxers. El nostre pai-

sa Miguel Oliver, En Francesc Triay

i Na Maria Terrades, parlaren més

aviat de la línia assumida pel Par-

tit Socialista en el Govern de l'Es-

tat si bé feren algunes allusions a

les acusacions que des del PP els

fan de prepotencia i arrogancia, sen-

se posar esment en que es una tac-

tica que practiquen ells mateixos a

altres nivells.

La «rnovida»
Tots els qui vivim en el poble i

tots els qui segueixen la seva acti-
vitat a través del setmanari estaran
d'acord que passam per una auten-
tica «movida» (i deixam el terme
sense traduir per evitar certes re-
percussions semàntiques no desitja-
des).

Tot se va iniciar amb la torrenta-
da que va anegar certes zones de
Portocolom; després va venir la ses-
sió municipal on es va decidir urba-
nitzar més de 800.000 metres qua-
drats i la campanya de mobilització
en contra del projecte, campanya
que no ha fet més que començar, i
ara hem tengut el sermó de la festa
de l'Angel per citar només unes fi-
tes notables.

—Es que durant aquestes setma-
nes n'han passades de tot color.

—Jo teniu raó; però fixau-vos que
hi ha, enmig de tot el cocòrum, un
factor ben positiu, i es que potser
com no havia ocorregut en molts
d'anys en aquest poble, la gent ha
tcngut ocasió (i l'ha aprofitada) de
manifestar-se davant unes qüestions
que l'afecten, tant en un sentit com
en l'altre, i sense deixar-se intimidar
per segons quina casta de pressions.

—Pressions?

—Sí, pressions; com poden esser
les telefonades de la dona del batle
als mitjans de comunicació i les
amenaces procedents de qualificats
elements del partit que comanda a
la Sala, entre altres.

—Potser la campanya electoral de
cara a les eleccions de diumenge
que ve haja pogut contribuir a en-
grescar el personal...

—No. Aquesta campanya possible-
ment ha estat la més freda de totes
les que hem presenciat d'ença d'ins-
taurada la democracia. Tothom dóna
per descomptat que se repetira el
triomf del PSOE, i els mítings no
havien tengut una assistència tan es-
cassa. El Partit Popular, tot i essent
el dominant a la nostra població, no
va esser capaç d'omplir la sala d'ac-
tes de la Casa de Cultura. Això dóna
una idea del poc entusiasme que ha
despertat la convocatòria.

—I ja que en parlau, ¿com va
anar, aquest míting?

—Va esser una cosa estranyíssima.
Si el míting s'hagués fet a Manacor,
o a Llucmajor o a Calvià, posem per
cas, hauria pogut semblar la cosa
més normal del món; per?) a Fela-

nitx, no se comprén que s'hi puguin
dir certes coses.

—I què varen dir? Explicau-vos
que ern teniu dins un foc.

—Varen començar dient que els
llocs on anaven millor les coses era
alla on governava el Partit Popular.
Per si això fos poc, varen despotri-
car en contra de les majories abso-
lutes i dels partits que quan tenen
Ia majoria no s'escolten ningú i no
fan cas de ningú. Varen afegir que
la prepotencia crea habit i que ne-
gar-se a fer comissions d'investigació
de determinades coses es poc demo-
cratic. 0 sia, punt per punt, just tot
quant ells fan a la Sala de Felanitx.
Haurien pogut afegir que manipular
les actes de les sessions, incomplir
sistemàticament els reglaments i in-
sultar per radio o per telèfon als
qui no comparteixen els seus punts
de vista també són actuacions in-
compatibles amb la democracia.

—Per ventura es que duen aquest
discurs preparat i l'amollen pertot
alla on van sense fixar-se que segons
a on pot resultar grotesc.

—No ho crec, perquè varen dir
altres coses que no s'aguanten dre-
tes enlloc, tant si es a la vila, com a
Ciutat, com a Sineu.

—Quines?
—Mirau: segons els oradors, la

gent vertaderament nacionalista ha
de votar el Partit Popular, quan tots
recordam que, a l'hora de votar l'es-
tatut d'autonomia, el Partit Popu-
lar, que aleshores es deia Alianza
Popular se va abstenir perquè ente-
nien que l'estatut anava massa en-
fora i que atemptava contra la sa-
grada unidad de la Patria. Tot això
s'ha de tenir en compte a l'hora de
votar.

—I el senyor Suárez, ¿no se troba
en una contradicció per l'estil?

—Be; la UCD en marcha, que ales-
hores era el seu partit i el dels qui
ens governen a la vila, va permetre
l'aprovació de l'estatut; però també
sorprén clue ara demani l'ampliació
de competencies quan el seu partit,
o sia la UCD, a Felanitx, com per tot
arreu, va impedir que tenguéssim la
quota més alta d'autonomia (segons
l'article 151) i ens haguéssim de con-
formar amb una autonomia de se-
gona.

—Crec que hem fuit del tema, que
era la «movida».
—Si, però les elccions semi diuMenge
i ja vendran més dissabtes.

Pirotècnic

Cano José Ceia, kobela
Miguel Pons

Ara que el camp es vesteix de groc de les olivardes i les garri-
gues del morat del safra salvatge, com un pòrtic de la propera tar-
dor, tots els medis de comunicació ens han ofrenat la dal-46a
que un gallec-mallorquí-adoptiu-illustre, Camilo Jose Cela, ha estat
guardonat amb el suec Premi Nobel, alta distinció de les lletres
universals. I ja era hora! han vingut a dir les persones que han
tingut ciri a la processó dels interrogats. No obstant algú encara
li ha fet retrets com si li plangués el premi. Sia com sia, el gallec-
mallorquí-adoptiu-illustre, Camilo Jose Cela, que darrerament ha
canviat els aires de La Bonanova pels altres de La Alcarria, es el
cinqué premi Nobel en castellano d'Espanya, perquè llavors hi ha
els altres en castellano d'Hispano-Amèrica.

Així mateix són molts els anys de vivència-permanència-ma-
llorquina de Camilo Jose Cela al Port de Pollença, El Terreno, son
Armadans, La Bonanova, ... Jo crec que els anys cinquanta foren
els anys més mallorquins de Camilo Jose Cela, quan a la seva llar
coincideixen Josep Maria Llompart, Encarnació Vinyes, Guillem
Sureda Molina, Llorenç Moyà, Jaume Vidal Alcover, Pau Forties,
Baltasar Porcel, jo mateix, Blai Bonet a vegades, i senyores i
senyors de tertúlia i d'escoltar. Són els anys de la naixença de
Papeles de Son Armadans, la revista mallorquina-madrilenya, vin-
cle d'unió de les llengües, lligam entre els escriptors que restaren
a terra dels guanyadors i els escriptors obligats a partir a terra
d'exili. Camilo Jose Cela tenia la illusió, minjançant la revista, de
servir honestamente a la verdad intelectual i estOica.

Juntament a Camilo José Cela i a les seves llars mallorquines,
personificades per Papeles, tants de llibres, tantes pintures, tantes
ceràmiques, tants de records, tantes hores agradables, tant de fa-
miliaritzar-se amb la paraula popular i culta de l'acadèmic d'ahir
i el Nobel d'avui, hi sura l'existència de Charo, molt i essencial per
a Camilo Jose Cela —l'escriptor— Papeles, maquina d'escriure,
i els amics dels inoblidables anys cinquantes, que componen una
petita història personalíssima de la Ciutat de Mallorques de llavors.

Cala Figuera, de Santanyí
Octubre 1989
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Semestral: 1.625 ptes.
Semestral a fora: 1.775 ptes.

SANTORAL

Diu. 29 St. Narcis
Dill. 30 St. Alonso Rodriguez
Dim. 31 St. Quintí
Dim. 1 Tots els Sants
Dij. 2 Fidels Difunts
Div. 3 St. Martí de Porres
Dis. 4 St. Carles Bororrneu

LLUNA
Lluna nova dia 29

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-
ció: 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
festius, a les 20,30 h.

Felanitx-Port000lom: 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:

Francesc Piña
Gayit-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Cat. Ticoulat
Francesc Pifia

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines i Policia
580051, 580080 1 580365
Sólo urgencias 582200
Funerària Felanitx

580448-581144
Ambulàncies

581715 - 580051 • 580080
Serve! mèdic d'urgències 580254
Gutudia Civil 	 580090
13ombers 	 581717
Servei de Grua, Tel. 581145

Declaracions de renda
i patrimoni

C/. Sol, 17 - 2n. 	 Tel. 582928 	 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.

Yáne'R
°mioniocm

Boutique DEAN
HORARIO DE INVIERNO:

MARTES A VIERNES: De 10 a 13 y de 17 a 20 horas.
SABADOS, CERRADO.
DOMINGOS Y LUNES: De 10 a 13 horas.

Nueva colección

- 5 0/0 residentes 	 Prendas a medida
C/. MIQUEL BORDOY, 13 	 FELANITX

Necesitamos para la temporada 1990
en complejo turístico de Cala(111r
RECEPCIONISTAS
CONSERJES
CAMAREROS
PISCIN EROS
AYUDANTES SERV. TECNICOS
DEPENDIENTAS
AUX. ADMINISTRATIVOS CON NOCIONES
MANEJO ORDENADOR

INFORMES: Llamar a los Teléfonos 643070 y 643085 en horas de
oficina.
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RESPOSTA A MONTI GALMES
DE HOLIDAY CENTER

Senyor Monti, és cer t que podeu
convidar tothom, però al dinar de
dia 28 d'agost que esmentau, a nos-
altres ens va convidar el batle de
Felanitx i per enlloc figurava el nom
del vostre establiment. No vos extra-
nyi aix6, ni que pensassim que si
convida a dinar cl Bade, pensem que
ho paga amb els diners de l'Ajunta-
ment i no que ho pagueu vosaltres,
que això si que sorprèn.

És cert que fa dos anys varem
venir a sopar, erem innocents i
creiem que tothom fa les coses per
no res. Com sabeu al nostre porta-
veu, «per casualitat» li va tocar un

viatge a Alemanya. Després sabè-
rem que cada any «tocava» un viat-
ge als de l'Ajuntament i cl nostre
portaveu no va realitzar aquest viat-
ge. Si us sap greu que venguessim
a sopar, i aquella vegada si que ereti
vosaltres que ens fèreu arribar el
convit, digau que valia el sopar i el
vos pagarem. Així i tot ens va saber
greu saber que a aquell sopar hi con-
vidaveu els provadors de l'Hotel,
no ens va agradar saber-nos proveï-
dors d'un Hotel.

I per acabar, es cert que no priva-
titzareu la platja. Les platges per
ara són paliques, però no negueu
que el Pla Parcial que presentareu
allunya els accessos públics a la plat-
ja i al nostre modo d'entendre això
es privatitzar la platja, perquè entre
l'accès nou i la platja, vosaltres hi
posau un solar edificable. Les vos-
tres metes no sabem quines són, pe-
r6 el Pla Parcial de que parlam su-
posarà per a vosaltres un estalvi con-
siderable de diners, si perdem el
plet que tenim posat a l'Ajuntament

per la seva aprovació. L'estalvi ven-
drà de no construir cls sistemes de
comunicació, la carreWa prevista al
Pla General i que per «easualitat»
exclogureu del PP (pla parcial) i
els dcl PP ( Partido Popular) vos
accept:Aron. Aquestes carreteres les
haurem de pagar el telanitxers, gra-
cies els PP que presentarcu i al PP
de Felanitx.

Aixa es tot i que quedi clar.
Coloms a la Sala

Senyor Director:
La carta que vareu publicar la set-

mana passada, signada per Monti
Galin6s, Director Gerente de Robin-
son Ilcteles de Espaiia S.A., no fa
mes que confirmar la impressió que
jo tenia respecte a l'«entesa» exis-
tent entre el nostre Ajuntament i l'or-
ganització esmentada.

El senyor Monti ha volgut fer el
que els afeccionats als toros en diuen
un «quite», però la cosa no acaba
de funcionar.

Senyor Monti: Potser que vostès,
Ia seva organització, pagas el dinar
del dia de Sant Agustí al que assis-
tiren l'ajuntament, el President del
Govern, els ex-baties, el President
del Conseil Insular, etc. i les seves
esposes. Si vostè ho diu, jo ho creu-
re. Però, ha de reconèixer, si més no,
que resulta sospitós que vostès pa-
guin i el Bade convidi. Perquè vostè,
senyor Monti, no va convidar ningú;
les invitacions al dinar anaven sig-
nades pel Batle.

Vostè fa la seva política, senyor,
i fa 116; pet-6 no semgla raonable que
vostè pagui els dinars que organit-
za l'Ajuntament. Encara que no ten-
gui l'intenció de, un dia o un altre,
presentar la corresponent factura.

N.

DESPUES DE LAS
INUNDACIONES

Con esta carta desearía dar la en-
horabuena a la Conselleria d'Agri-
cultura por el esfuerzo realizado por
sus colaboradores, que han arregla-
do eon rapidez y buenos trabajos
una infinidad de caminos rurales
(concretamente el camino de Binifar-
da), sin necesidad de papeles buro-
cráticos.

Espero que otros organismos to-
men nota sobre este tema y sirva
de ejemplo.

MIGUEL

N. de la R.: Aquesta carta apare-
gué amb les ratites barrejades a ¡'e-
dició del passat dia 11 d'octubre. La-
Mentam l'error.

VEND() SOLAR 200 m2. aprox. con
unis de II m. de fachada, en C.
Son Pinar. 2.500.000 phis.
n formes: Tel. ;580840

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.).

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

581467.



se wande PAMIRS de regadio,
a 2 km. de Felanitx.

Informes: CA. Mayor, 22

Tel. 5E0791

iNitt,00406.1040-64,#
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	Pable. alc, poble pobre (III)
	

Ei sant de la Provid&AB
fluerro de 1roi(1 i	 no Col pH's, que no yogi a Leta 	 Antoni Oliver

Cassandra era filla de Priam, rei
de Troia. A.pollo Ii uncedi el do
dc la profecia, per) Cassandra des-
denya el dáu, i aquest Ia puní a no
ser creguda niai. Predigu6 la des-
trucció de Troia. En el repartiment
del botí fou adjudicada a Agamem-
non. La (Iona (Vaguest els matit tots
dos a Argos.

Els troians entraren dins la ciu-
tat el gran cavall de fusta que els
grecs havien deixat a la porta, tot
confiant gui2 la retirada d'aquests
era deliniiiva. Dins la panxa del ca-
van hi hague bona part de l'exrcia
grec, que sorti del cavall durant la
nit, sorprenguá eIs troians i acaba
de destruir la ciutat.

El turisme dc qualitat, la urbanit-
zació d'alto .s. tanding, la millora (Ids
serveis, els Hoes de treball i tota la
diarrea pudenta dels promotors dc
noves urbanitzacions són, tot plc-
pt, un ea vall de Troia q polio dins
Ia panxa l'exercit de sempre, l'ene-
mic de iota la vida: especulació,
destrucció, pobresa, brutor, corrup-
eió..., que acabaran dc destruir el
Port.

Els ecologistes hem estat la Cas-
sandra d'aquesta histeria. La im-
mensa majoria de les morts ecolà-
gigues anunciades s'han complert.
Les profecies ecologisles d'aire
irrespirable, deforestaci6, a i g i e s
contaminades, accidents nuclears,
encalcntiment del planeta, desapari-
•ió d'espl.cics animals, la disi dels
rcsidus	 ja han ocorregut.
Pareixien llunyans i els ecologistes
ercn fins fa quatre dies acusats de
catastrofistes. Ara comença la car-
rera de les lamentacions.
A Felanitx, la situació es sem-

blant. A más dels problemes ecolò-
gics que patim els humans a escala
planetaria (sí, a Felanitx tambe ens
arriben!!), en tcnirn de propis, fruit
de la politica de les successives ma-
juries de dreta del nostre Ajunta-
mein. Tots els problemes ecològics
de Felanitx ja havien estat predi-
cats pcis ecologistes, no perque si-
guin unes persones especialment
dotades, sinó per unit I .:AC) molt más
simpli2: es x 'eia venir, eren uns pro-
blemes ecològics ben previsibles.
Anem cl'un en Uri.

Si leis el port esportiu, dins la
badia de Portocolom hi haura una
ca:astrol'e ecolódca. :la la tenim:
les ph:lifts marines i els animals
marins ja es moren víctimes de la
contaminació. Ara nomes hem (Ves-
peral - el dia que començaran a re-
bre les persones. I rebran grecs i
troians.

Si no respectau els espais natu-
rals necessaris, la naturalesa ens
passara factura. Ja passada:
Cas Corso. Els morts són gent tre-
balladora, no planificadora de polí-
tica urbanística.

Si permeteu Vespeculació urba-
nística al Port, creareu un caos al
sector turístic. Hi anam de cap:
más i más apartaments Hopis a un
preu que fa riure. Em voleu dir, se-
nyors que comandau a l'Ajuntament
i que comanau enquestes, que pot
oferir el Port al turisme dc qualitat
si no es S'Algar, Cala Brafi i altres
espais naturals?

Mentiders. Són uns mentiders.
Per que no heu clemanat a l'enques-
ta si volien l'aigua bruta i estar ma-
lalts? Els flocs de treball famosos
que heu de crear, com així són ne-
cessaris després de tants anys d'ur-
banitzacions i urbanitzacions? No
surten els comptes? Volíeu dir que
faríeu Hoc al cementen i pels treba-
lladors que moririen als vostres ho-
tels illegals? Potser no fri havíem
entes be. Com vos hem d'entendre
si no vos presentau a dollar expli-
cacions?

El botí ja cl vos heu repartit. No
permetrem que destruigueu Troia.
No veis que vosaltres també hi heu
de viure, inclosa la dona cl'Agamem-
non.

Nicolau Barceló

nnfetji1 SAMU,
• -FELANITX. C. Petal.

FELANITX, Pv.a. Constit.9
- -PORT-COLOM, Lepanto, 5

— COMEDORES

— DORMITORIOS

— MUEBLES COCINA
— MUEBLES TERRAZA

— CORTINAS, ETC.

TELEFONOS

580427 - 581801 - 575394

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

SE VENDEN APARTAMENTOS en
Urbanizaciún La Punta de Porto-
Colom. Facilidades.
Infamies, Tel. 575683.

SE FAN PRESSUPOSTS D'OBRA
per a constructors.
Informació, Tcl. 580927.

VENDO CHALET en Urbanizaciún
Sa Punta. Solar 1.090 m2.
Informes, Tel. 575326

Sant Caieta ás un home que arriba a la histõria després d'una llar-
ga excursiú per les profunditats de l'esperit. i que, quan ens agata de la
ma, ens condueix altra vegada cap a aguelles profunditats on s'hi con-
cria el futur i la grandesa de l'home.

Perõ es tan dolça la seva ma i tan clara la seva hum, que horn po-
di ia ben be romandre ambabaiat i conformar-se nedant en superfície.

Totes les coses de la terra duen cap a Déu, que ás el bessó de les
ceses. Perè ben entes que horn no es (Inc:di embarriolat en les coses.
Sant Caieta cis pare de providència, deim i repetim. Però el feim ben
petit i nininso quan creim que la seva providência s'esgota clonant-nos cl
pa i el treball. N'hi ha que no passen d'aquí. Darrera la visible provicFm-
cia material dcl pa i ciel treball ja famosos, s'hi amaga la providencia de
dar-nos ,a cada moment (le la vida, l'avinentesa cle descobrir un altre pa
i un altre treball, els qui alimenten de veritat la nostra vida rnes fonda:
La provicEmcia ens treballa per de clins d'una manera misteriosa. I la seva
obra consisteix en fer-nos veure cada vcgada mes clar que hem de saber
desconfiar de nosaltres mateixos i fiar-nos més de Deu. Això que es tan
evident, te aN'Lli unes conseqüències que cl sant, en el seu temps, ja va
esbrinar.

El sant de la providencia es va esforçar tota la vida per omplir de
Hum el cor de les coses. I quan aquestes coses són les realitats del mún
espiritual, interior -, horn corr el perill de quedar-se en la superfície —el
pa, del que parlavem suara—: Ës allà que avui en deim consumició de
sagratnents i acaramullament d'obres de pietat. N'hi ha que no passen
d'aquí. I creuen i pensen que en haver rebut els sagraments i fetes
unes bones obres, ja tenen la seu plena d'ous. Aix6 els tranquilitza i els
excusa de la tasca, sempre ben feixuga, de baixar als soterranis del seu
interior. Un teatí, que havia fet seva tota l'anima de sant Gaieta, el P. Lb-
re lic Scúpoli, ho cicia d'una forma definitiva en una obra profètica que
ell titulava Combat espiritual (enguany se celebren els quatre-cents anys
de la primera edició: Venecia 1589): «Les obres piadoses i els sagraments
no són mai un fi, son un mitja»: Si horn fa aquestes coses per complir,
com una obligació o com una rutina, fa retxes clins l'aigua. També les
coses nies santes poden romandre estèrils i bordes. Les coses són plenes
d'una presncia de Deu i riuen i canten remulles de festa i de claror. Si
hom sap desnuar-se de si mateix i embarcar-se cn l'aventura de la Pro-
•iclència, en descobreix cl sentit i el missatgc i es troba de cop i bolei
dins la ma clef Scnvor del eel, on hi niengen eis ocellets clue nu tend')
graner., on hi esclaten les roselles que no Iilen ni broden.

I d'aquest mún ocult de meravella n'es predicador i profeta el sant
de la providencia. La seva festa no pot ser mai una cxterioritat: Honrar-lo
a ell vol dir endinsar-nos a trobar-nos a nosaltres mateixos en el misteri
de hum que es el canarnas de la nostra vida humana.

AI cel sia

. 	 • T.

Rlapia Juan illanPesa
\':1 111(11i n I I :elan .] t s, dia 	 d'ocluhre de 198(.1, i 1*(‘dal de 78 anvs,

havonl rebut els saints Sagraincrits i la Ilenedieció .kpostólica.

La se\ a germana Isabel; gernin politic Jaunt(' Caldclitev . ; lillola	 Consuclo .\1Ioza;
nehols Joana	 Caldenlev. Tomett i Jaimie llolger, eosins i els ;titres parents, vos demanen que
(neontancit la seva :tinny,' a 1)eit.

Casa mortuõria: Boca cl*En lioira, 20 (Ca Na lIel des (as)

•
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DIA 1 DE NOVEMBRE, FESTA DE TOTS SANTS
A les 11 del mati se resara cl Rosati.
El capvespre, a les 4'30, Missa cencelebrada. Cantara la Coral

de Felanitx.

DIA 2, COMMEMORACIÓ DELS FIDELS DIFUNTS
A les 11'30 ciel mati se resara el Rosati.
A les 12 Missa.
El capvespre, a les 4'30, Rosati i a les 5 Missa.
La Comunitat de Germans Fossors, convida tots els fidels a

aquests actes que seran aplicats en sufragi de tots els (Iliums.

[fine pr" a  

Viernes, 27 sábado 28, 9 noche y domingo 29 desde las 3.
La tercera parte, superior a las anteriores. No te la pierdas.

Guerrero Americana III

La Saga del Indomable
Dia 1 de noviembre miércoles, a las 3'30 de la tarde

Festival de Cine 	 3 Peliculas

Los Aristogatos - Quien engañó a Roger Habit
Los Bárbaros

Para el horario, consultar en taquilla.

Viernes 3, sábado 4, 9 noche y domingo 5 desde las 3
Fabuloso programa doble.

Su Coartada y Cabeza de pelotón

FELANITX

Una residência d'indus a
Felanitx

Aquests dies ha circula t la notícia
de que Felanitx podria acollir una
residência d'INSALUD especizilment
destinada a aquelles persones de la
tercera edat que necessiten una as-
sistência especial degut a les seves
disminucions físiques o al seu den-
cient estai.

Aquesta installació sembla que
s'ubicaria al solar que fa anys ofe-
rí l'Ajuntament per una residencia
d'ancians, al darrera del Parc Muni-
cipal, si be s'haurien d'adquirir al-
tres terrenys perquè la seva exten-
sió no es suficient, ampliació que
hauria d'afrontar el nostre Consis-
tori.

De fer-se aquesta residencia —ca-
paç per a unes 200 persones— su-
posaria una inversió de l'ordre dels
950 mitions de pessetes i podria ge-
nerar uns 190 !tocs de feina.

Concurs de Cans 1989
Diumenge passat se va celebrar,

amb molta assistência de públic i
nombrosa participació, el concurs
de earns que organitza la Societat
Canina de les Illes Balears a Fela-
nitx.

La participació va esser de 75
cxmplars i foren jutjats per un equip
presidit pel Sr. Albert Fernández,
desplaçat per aquesta ocasió de Va-
lência.

Les classificacions quedaren així:
Millor de raça espanyola: Ca de

Bestiar de Jaume Bennasar.
Millor cussó: Ca de Bestiar de

S. Ferrer Ferriol.
Millor ca jove: Lhassa Apso, de

Miguel del Pozo.
Millor ca de l'esposició: Doberman

del Sr. Antich.

Els cans de Felanitx quedaren en
general molt ben classificats. Els
n-les premiats foren:

Dogo alemany de Bernaclí Mon-
serrat.

Boxer de Gaieta Ibáñez.
Ca de Bestiar de Sebastià Mon-

serrat.
Ca Eivisenc d'Isabel Simó.
Pinxer Miniatura de José Sanchez.
Pointer d'Andreu Bennaser.

Tots ells quedaren en primera po-
sició del seus respectius grups.

Organitza la Societat Canina de
les Illes amb el Patrocini de l'Ajun-
tament de Felanitx i la collaboració
de Passerell, Animals de Companyia.

La Il Trobada de la Tercera Edat
de la Comarca de Migjorn

Unes nou-centes persones perta-
nyents al collectiu de la Tercera
Edat, se congragaren dissabte pas-
sat per tal de celebrar la II Troba-
da de la Tercera Edat de la Comar-
ca de Mitjorn. Procedien de les as-
sociacions de Ca's Concos, Alqueria
Blanca, Campos, Santanyí, Porreres,
Felanitx, Calonge, Portocolom i Es
Carritxó i el seu primer objectiu fou
una celebració Eucarística a Sant
Salvador, al llarg de la qual oferi-
ren els fruits de la seva terra.
Aquesta Eucaristia fou concelebracia
pels rectors de Felanitx, Campos,
Ca's Concos, Calonge i Alqueria
Blanca.

Als voltants de migdia l'expedició
recala a la barbacoa «La Pondero-
sa», on se servi el dinar, que fou
presidit pel president Gabriel Carie-
lias, el president del CIM Joan Ver-
ger, el vice-director provincial d'IN-
SERSO Josep Pastor, cl Delegat
d'Esports del CIM Andreu Riera, els
battes de Felanitx i Santanyí Srs.

Oliver i Adrover i el President de
la Federació mallorquina de la Ter-
cera Eclat Raki Socias.

La diada es dogue amb una visi-
ta a la nova llar dc la Tercera Edat
de Ses Salines, inaugurada el mateix
dia i a les installacions de «Botani-
cactus».

Possiblement pel marc s'inaugu-
rarà la Casa del Mar

El proper mes de març es pre-
veu com a data possible per a la
inauguració de la Casa del Mar que
es construeix a Portocolom a despe-
ses de l'Institut Social de la Marina.
Aquesta nova construcció, gracies a
un acord entre l'organisme esmen-
tat i l'INSALUD, a mês de les fina-
litats especifiques de la Casa ciel
Mar, assumira les funcions d'ambu-
latori i centre de salut. El manteni-
ment del centre sera a càrrec de
l'Institut Social de la Marina.

Pintura de A. Sanz i escultura
de Betty Burket a arts Raval»

Dissabte passat queda inaugurada
a la galeria «Arts Raval» una mos-
tra de pintura de l'artista madrileny
A. Sanz i d'obres de l'escultora i ce-
ramista Betty Burker.

Aquesta exposició restara munta-
da fins dia 13 de novembre i  es pot
visitar els dijous i divendres de 18'30
a 20'15 i els diumenges de 10'30 a
13 h.

Concert per a un paisatge
La Coordinadora «Penyal Roig»,

per a la defensa de Sa Punta, S'Al-
gar i es Camp Roig, anuncia per
demA disssahte a les 22 h. a la Casa
Mun. de Cultura, un concert a car-
rec de tres petits conjunts instru-
mentals.

Un duo de violoncels interpretara
l'Opus 126 de F. A. Kummer; un duo
de guitarra oferirà la «Pavana i ga-
llarda» de J. Jhonson i la «Sonata
n.0 2» de J. B. Shiffelholtz; i un Trio
classic (violoncel, flauta i clarinet)

també interpretará algunes composi-
dons.

El Cementen i
Sembla que aquests dies el Go-

vern Balear ha [et cl Iliurament, a
càrrec ciels deu mil milions habili-
tats per fer front a la destrossa pro-
cidida per les plujes ciel passat mes
de setembre, ciels fons necessaris
per a reconstruir la paret dels ce-
menteris de Felanitx i S'Horta, la
qual cosa fa preveure que prest es
podran iniciar aquestes obres.

Dia de Difunts
PARROQUIA DE SANT MIQUEL

A les 8 del vespre . Missa concele-
brada en sufragi de tots eis difunts
de la parròquia.

vida social
NAIXEMENT

Els esposos Pere Massutí Nicolau
i Miquela Ballester Adrover, han
vista augmentada la seva llar amb
el naixement ciel seu primer fill, un
nin que en cl baptisme rebrà el nom
de Bartomeu.

Felicitam ais novells pares.

NECROLÓGICA
Devendres de la setmana passada,

entrega l'anima a Deu a Felanitx, a
l'edat de 78 anys, després de rebre
els sagraments, D.a Maria Juan Man-
resa. D.e.p.

Enviam la nostra mes sentida con-
dolência a la seva família i d'una
manera especial a la seva germana
D.» Isabel i germa polític D. Jaume
Caldentey.

CHICA JOVEN con experiencia e in-
formes en trato al público, busca
empleo.
Informes, Tel. 580827.

CLASES DE TENIS
en Porto-Colom

Interesados dirigirse a:
BAR DIANA - Tel. 575824
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RESULTATS
Juvenils:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 54
CIDE, 	 84
Júniors:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 37
GESA ALCUDIA, 	56

Seniors:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 57
GRAFICAS BAHIA,	 50

COMENTARI
El passat cap de setmana es dis-

putaren tres partits a les installa-
cions de Sa Mola. El dissabte s'im-
posaren clarament els dos equips
visitants, mentres que el diumenge
els sèniors confirmaren el seu lide-
rat.

L'actuació dels JUVENILS va ser
ben defectuosa i, especialment, a la
La part (18-41). Imprecisions i ba-

Ions perduts a balquena, motivat tot
això per l'agressiva defensa del Cide.
En els locals se notaren massa les
absències de Pere J. Fullana i Rafel
Lladó. Una de les poques notes posi-
tives fou l'actuació del cadet César
Sanchez. Damia Amengual, amb 17
punts, se convertí en el millor anota-
dor. L'arbitratge de Mohamend en
aquest partit i en el de júniors fou
força discutit i amb motiu.

Els JUNIORS tornaren fer un par-
tit en el que se repetiren les quali-
tats i defectes dels altres dies. En-
tre les coses bones podem destacar
la defensa que fa que, fins ara, si-
guin un dels equips que menys pocs
punts ha rebut, i el gran esperit de
lluita; el major defecte Cs la poca
efectivitat atacant (menys de 50
punts de mitjana). Mostra d'aquesta
nullitat ofensiva la tenim en aquest
partit en que només s'anotaren 37

punts i en que a la segona part ne-
cessi :aren mes de 8 minuts per mou-
ro el marcador.

El partit contra el Gesa Alcúdia
tingue una primera part bastant ani-
veilada (23-29) en front d'un comple-
tissim contrari, seriós aspirant als
primers Hoes. En el segon període,
ben prest queda tot decidit, amb un
0-13 inicial. Bernardi, nul en atac,
fou el millor rebotejador; Tomeu
Maim& cl maxim anotador amb 10
punts, però amb percentatgcs molt
fluixos; i, tal vegada els qui más
rendiment donaren, J. C. Maimó i el
base Antoni Obrador.

Hem parlat de l'arbitre del dissab-
te i tain be s'lla de fer referncia als
del diumenge, la parella Cladera-
Vilar del partit dels StNIORS. No
dubtam de la seva honestedat, però
queda ben demostrat que necessiten
molt d'aprenentatge encara. Aquest
partit J. Capó/Autoc. Grimait - Grá-
ficas Bahia, sense ser res de l'altre
món, mantingué l'interès des del pri-
mer fins al darrer moment. En con-
junt., l'actuació de l'equip felanitxer
fou completa i el seu domini cons-
tant, amb excepció dels primers mi-

nuts (5-10). En cl descans s'arriba a
un 28-21 i a la 2." part l'avantatge
assoli un maxim de 14 punts (49-35,
52-48). Antoni Oliver (17 punts, 13
rebots), M. S. Pere116 (12 punts, 12
balons recuperats), Amengual (12
punts, 14 rebots) i P. S. Bared& fo-
ren els mes complets.

AQUESTA JORNADA
També començarà la competició

pels cadets. Els quatre equips ju-
guen fora de Felanitx. Els rivals se-
ran els següents: Sant Agustí (ca-
dets), La GIOria (juvenils), Pollença
(júniors) i Gesa Alcúdia (seniors).

LARRY CISTELLES

SE NECESSITA OFICIAL La o
de fuster.
Informació: C/. Cosme Veny, 17

BUSCO PISO 0 CASA sin muebles
para alquilar en Porto-Colom. Par-
te Eduana.
Informes, Tel. 580614

VENDO VESPA negra. PM-8730 AY.
Sólo 2.000 Km.
Informes, Tel. 580806

BA SQUET
............

Foradada de Juvenils i Júniors
i nou èxit dels sèniors

ES CORRAL DE TURTITX
Hors i verdesca

PER TOTS SANTS ENCARREGAU LES VOSTRES FLORS

Carrer Quatre Cantons, 16	 FELANITX

CENTRE CULTURAL DE FELANITX
Cursos de Llengua i Cultura Catalana

Inscripcions a l'Ajuntament (Antoni Cap6)

Els cursos començaran a principis de novembre.
L'horari i el contingut dels cursos s'establiran d'acord
amb els alumnes inscrits i els seus coneixements.

hiper Br- e _rx

DESAYUNE GRATIS
Café con leche, ma 	 I lastas.
Por una compra superior a 1.000 ptas.

HORARIO: de D a 12
MiNi11410=116. 11STIrt.... fa.

gdalenas;
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Crema COLACAO 1 sabor
220 g. 	 89

Crema COLACAO 2 sabores
220 g.

Arroz SIGNO 1 Kg.

Foiegras APIS 100 g.
pack. 3 u.

Ketchup PRIMA + Mostaza
pack. 3 u.

Tomate CIDACOS
Triturado 1/2 Kg.

Patatilla MATUTANO
(Bravas, fritas, jamón,
onduladas, brasa)

119

111,LEL 26 OCTU HE AL 3 DE NOVEMBRE

IN1PORW TES
41W

fwelanitx!viper

79

895
Queso i mahonés

LA PAY ESA

	(--

345

200

Pizza FINDUS
(Atún 4 estaciones)

Nórdicos FINDUS 240 g.
"Busque este distintivo>'
beneficiese de precios
realmente interesantes"

ys)Due,

"IForerta

TvarmEnu\
Salchichas REVILLA Frankfurt 65

Salchichas REVILLA Viena	 120

Mortadela italiana
OSCAR MAYER 	 380

Mortadela cordobesa
OSCAR MAYER	 415

Queso SAN SIMON 	 950

Queso manchego
EL HIDALGO med/curación 1.135

(IONCEUDOO,

425

270

325

	e
Vino TORRES

Sangre de Toro tinto 	 319

Vino SANTA ESPINA 1 1.
rosado, blanco y tinto 	 129

Ginebra XORIGUER 1 1. 	 695

LOHFCEM

bmomagiza
69

295

169

159 	 Frigolines FRIGO 4 x 100

Bombón CAMY clase
49	 (caramelo y chocolate)

Pizza FINDUS Margarita

Pizza FINDUS Romana

Vajilla FLOTA 1 I.

530 	 LAVICERA 1 I.

Champú VASENOL 900 cc.
niño, graso, suave

De 10 a 22 hrs

hiper flelanipoft

SALIDA CARRETERA PORTO COLOM - FELANITX

129
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TOT INFORMATICA
Les comunicamos la REAPERTURA de nuestro 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.° noviembre organizamos cursillos de: Contabilidad por orde-

nador - Facturación y stocks por ordenador - Informática Básica.
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Contestación a la carta de las ini-
ciales C.B. y que llevaba por título
«El color del diriero»:

Quisiera con Litante y cortesía
contestar a este buen señor que con
las iniciales C.B. oculta su nombre.
Si he dado un título a un escrito
senciilo, que es sinónimo de since-
ro, y que se titulaba «El color de la
sensatez», su razún es mT; obvia,
ya que cuando uno siente herida su
dignidad pur la hipocresía dc unos
artículos de leyenda oscura y de es-
critura abstracta, en donde redac-
tan con pluma mal intencionada el
por que de una actitud discutible
que es la mala imagen que presen-
ta el lienzo por ellos dibujado, man-
tenerse en silencio es aquello de
quien calla otorga.

Vuestra carta Sr. C.B., a la cual
quereis dar de matiz «el color del
dinero», todo ello induce a uno a
pensar con aquellas sabias senten-
cias escritas en el refranero espa-
ñol y que en cl mayor de los casos
no deja de ser certero «Siempre se
cree el ladrón que todos son de su
condición». Nuestra misión no es la
de la película de Paul Newman, que
es estafar, acumular riqueza y ganar
dinero.

Nuestro pensar no secunda este
camino. Pero nuestro deber es rea-
lista, nuestra misión es servir, nues-
tra actitud es sincera y esto nos
obliga, exige, a ser transparentes
con los demás y a ser sinceros con
nosotros mismos, para poder .andar
por la calle sonrientes y frente cr-
guida, ya que no creemos haber en-
gañado a nadie. Y a parte de esto
tengo que decir que nuestra actitud
no es de desprecio.

El manojo de billetes que puedo
llevarme, es el manojo que todo el
mundo sabe. Son las (50.000) cin-
cuenta mil pesetas mensuales que
conceden como concejal por formar

parte de la comisión de gobierno.
Corriendo a mis expensas los pasos
teci Onicos, lus kilúme!ros recorri-
dos, las horas de servicio, atención
y entrega ai ciudadano. Y las horas
de noche perdidas en beneficio de
un muy honrado pueblo que me dio
SU confianza y al cual y res-
peto. Si he perdido neuronas no
sera por el zilcohol va citie no bebo.
Ni cl ht IITIO de. mi tabaco llena la
Sala ni intoxica a naclie pot -que yo
no fumo. Y cl lujoso coche en que
vuelvo a casa, lo tiene el taxista
para su trabajo ganzíndose la vida
de forma honrada. Y en las condi-
clones que lo he comprado, puede
comprarlo usted y todo el mundo.
Y sin duda alguna podrán pagarlo
siempre y cuando crean en el tra-
bajo digno, el sacrificio y el esfuer-
zo que moja la espalda y moja la
frente con sudor honrado.

Y para terminar quiero agraciar
al Se tior de la rúbrica e iniciales

C.B. al cual va dirigida mi carta y
dedicarle en su honor la presente
fabula:

«Cuentan de un borrico que un día
rozatido, rozando Sc quitú el bozal
festejando alegre su hazaña triunfal
daba el animal, saltos de alegría
pero en torpe caída,
su cabeza hundía en un matorral,
y en contró una flauta,
y empezó a soplar
—al oír su música— paró
a exclamar:
(7. Y dicen que no es buena
Li música asnal?
--Su dueño que oía
aquel rcbuznar-
con voz de silencio quiso murmurar
—Será cierto aquello— que
en cualquier lugar
mirando no lejos podrás encontrar
Cabeza de Burro que sea capaz
de tocar la flauta
sin ton, ni compas.

J. Bonet

Cocus d'idees per a la
creació d'un logotip del
Centre Cultural de Felanitx

El Centre Cultural de Felanitx,
convoca un colleurs pel disseny d'un
logotip-emblema o símbol represen-
tatiu del mateix, segons les bases se-
oiients:

I. Sense límit d'eclat ni de pro-
fessió, cada concursant noints po-
dra presentar una obra.

2." El tainany dels dibuixos no
podrà esser superior a les mides
d'un paper normalitzat, format A-4.
La tècnica a emprar sera la de tin-
ta xinesa negra, damunt paper.

3 • a Se valorarà l'originalitat i les
referencies a l'àmbit local.

4t Les obres se presentaran a la
seg-iient adreça: Centre Cultural de
Felanitx, Plaça de Santa Margalida,
núm. 2, Felanitx, abans del 30 de no-
vembre del 1989.

5.a Els treballs aniran acompa-
nyats d'un sobre tancat, que contin-
dra el nom i les dades dels concur-
sants.

6.a Es crearà un jurat, que opor-
tunament es donara a conèixer als
mitjans de comunicació.

7.a Hi haura un sol premi de
25.000 pessetes. Aquest premi es po-
drà declarar desert.

i 8.a La presentació a aquest con-
curs, implica la total acceptació d'a-
questes bases.

Felanitx, 20 d'octubre del 1989.

ES NECESITA PERSONA para fe-
rretería en Cala d'Or, con nociones
manejo ordenador. Trabajo todo el
año.
Informes, Tel. 657388

1■1., 

CLASES DE ALEMAN a todos los ni-
veles. ESPAÑOL para extranjeros.
Carrer des Proïssos, 4
(de 17 a 20 h.)

Floristería Cristina
C/. Mateu Obrador, 34 - Tel. 583380 - FELANITX

Ronda Creuer «Baleares», 9 - Tel. 575666 - PORTO-COLOM

Les comunica que para los próximos días de TODOS LOS
SANTOS, dispone de un EXTENSO SURTIDO EN FLORES. Asi-
mismo les recomienda, para un mejor servicio, encarguen sus
flores con unos días de antelación.

Gracias
LUNES DIA 31, ABIERTO

Les comunica que pchs propers dies de TOTS SANTS, dis-
posa d'un EXTENS ASSORTIMENT EN FLORS. Així mateix les
recomana que, per a un millor servei, vulguin fer els seus encàr-
recs amb uns dies d'anticipació.

Gracies.

DILLUNS DIA 31, OBERT

Una letra para un buen convia
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A los efectos de informar y orientar a los electores de esta Ciudad y Término

donde emitir su voto en las próximas Elecciones GENERALES del próximo mes
de OCTUBRE, se hacen públicas las siguientes demarcaciones de las secciones

y colegios electorales de este Municipio.

DISTRITO 1.° 	 SECCION 1.a

LOCAL ELECTORAL: c/. Sant Agustí, 1 (Escuela Convento).
Comprende las calles:
AIGO (del 1 al 57 y del 2 al 54), ARRAVAL (5, 6, 7, 8 y 9), BISBE

PUIG, CONVENT, ESCORXADOR, ESTRELLA, FORATS, HORTS (pares
del 20 al 50). JUEVERT (impares del 1 al 63),  MOLÍ D'EN PLORIS (1, 2,
3 y 4), PARRES, PORTERIA, PUIGVERT (impares del 1 al 43), QUATRE
CANTONS (1, 2, 3, 4, 5 y 6), RAMON LLULL (pares del 2 al 32), REC-
TOR PLANES, REI SANÇ, ROCA D'EN BOIRA, SANT AGUSTÍ, SANT
ALONSO RODRIGUEZ, SANTA CATALINA TOMAS, SANTA LLUCIA,
VERGE DEL SOCORS, VICA, RADI MOLINS (viviendas comprendidas
entre la izquierda del camino del Puig Vert hasta la carretera de Por-

' reres).

DISTRITO 1.° 	 SECCION 2.a

LOCAL ELECTORAL: c/. Mateu Obrador, 23 (Escuela Música).
MESA A: Apellidos de la A a la K
MESA B: Apellidos de la L a la Z
Comprende las calles:
ANTONI MAURA, CALA FIGUERA, CIUTAT DE SAN PEDRO, CON-

VENT (56-84 y 59-127), GERMANDAT CRISTIANA, GREGAL, JOAN MON-
SERRAT, JUEVERT (pares del 2 al 74), LLANA, MAR (impares), MARE
DE DEU DE SANT SALVADOR, MATEU OBRADOR (impares), PLAÇA
DE TOROS, PROGRÉS, PROISSOS, PUIGVERT (pares del 2 al 42), RE-
PUBLICA ARGENTINA. RIERA, ROIG, SANT JOAN PELOS, RADI MO-
LINS (viviendas comprendidas entre la izquierda del c/. Mateu Obrador
y carretera de Manacor, hasta el camino del Puig Vert).

Núcleos de Polalaciói$O'N PROHENS y SO'N VALLS y ,e1 disenaina-.
do de la 1.8 VOLTA.

DISTRITO 2.° SECCION 1.a

LOCAL ELECTORAL: c/. Hospici, 1 (Casa Hospici-Hospital).

MESA A: Apellidos de la A a la K
MESA B: Apellidos de la L a la Z
Comprende las calles:
ANGLESOLA (del 2 al 26 y del 1 al 31), ARRAVAL (1, 2, 3 y 4), BELL-

PUIG (impares), COTONER (del 1 al 11 y del 2 al 12), DARDER, HOSPI-
CI, LLUNA, MAJOR (impares del 37 al 51 y pares del 54 al 86), MAR
(pares del 2 al 86), MATEU OBRADOR (pares del 2 al 50), MIQUEL BOR-
DOY (impares del 1 al 25), MOLÍ DE N'HEREU, MOL/ D'EN MOLEN-
DR/, MOLINS, MOSSEN COSME BAUÇA, NORIA, PAX (del 1 al 11),
PERALADA (del 1 al 10), PLAÇA (pares del 10 al 14), POU DE LA VILA,
SANT ALFONS, SINIA, SOL (impares del I al 17), SO'N PINAR, VER/,
ZAVELLA, RADI MOLINS (viviendas comprendidas entre la izquierda
de la c/. Bellpuig hasta carretera de Porto Colom y derecha del c/. Ma-
teu Obrador).

DISTRITO 2.° 	 SECCION 2.a

LOCAL ELECTORAL: c/. Sales, 1 (Colegio I. Juan Capó).
Comprende las calles:
ALOU, ANGLESOLA (impares del 33 al 49), BASTERA, BELLPUIG

(pares), BURGUES, CALL (del 2 al 40 y del 1 al 51), CAMPET (del 1 al
15 y del 2 al 14), CANAVES, CARDENAL DESPUIG (del 5 al 9 y del 14

al 20), CARITAT, CAVALLETS, CONSTITUCIÓ (1, 2, 11 y 12), COTO-
NER (del 20 al 34), DAMETO, ESGLESIA, ESPANYOL, FONT DE SAN-
TA MARGALIDA (número 6), FRARE, JOAN ESTELRICH, JORDI SA-
BET, JUSAMA, MAJOR (impares del 1 al 35 y pares del 2-52), MIQUEL
BORDOY (pares del 2 al 24), NUÑEZ, PARE CATANY (impares del 1 al
11), PAX (del 15 al 25), PERALADA (del 11 al 15), PLAÇA (pares del
2 al 8), PUIG DE SA CISTA, REI JAUME I (impares del 1 al 21), ROCA-
BERT I, SALES, SITJAR, SOL (pares del 2 al 14), VERONICA (pares del
2 al 36), RADI MOLINS ( viviendas comprendidas entre la derecha de la
c/. Bellpuig a izquierda de la escalera del Calvario).

17 al 41 y del 18 al 54), CAVALLETS, DAMA, FARTARITX (del 1 al 29'
y del 2 al 28), GALERA, GUILLEM SAGRERA, MIQUEL SUREDA, PIN-
TOR MIQUEL BANOS, REI JAUME J (impares del 23 al 147 y pares
todos), ROCA, SERRAL, SO'N MOREI (impares del 1 al 23), SOLEDAT
(del 2 al 28 y del 1 al 23), SOLER (impares del 1 al 31), TRINITARIES,
VERONICA (impares del 1 al 57), RADI MOLINS (viviendas comprendi-
das entre el final de la parte derecha de la c/. Call y Camino del Serrai
hasta la calle Rei Jaume I y siguiendo por el Camino des Molí d'En Lle-
vadora hasta el final de la c/. Calderó).

Núcleo de Población ES CARRITXO y el diseminado de la 5." VOLTA.

DISTRITO 3.° 	 SECCION 1.a

LOCAL ELECTORAL: c/. 31 de Març, 3 (Casa Municipal de Cultura).

MESA A: Apellidos de la A a la K
MESA B: Apellidos de la L a la Z

Comprende las calles:

BENNASSER, CALDERO (pares del 2 al 24), CAMPOS (impares to-
dos), CIFRE, ERES, ESPANYA (del 1 al 13), FARTARITX (impares del
31-37), FONT DE SANTA MARGALIDA (1, 2, 3, 4 y 5), GABRIEL VAQUER,
GERRERIA, LLEBEIG, MIGJORN, MOLÍ D'EN ROCA, BARTOMEU CAL-
DENTEY, PELAT, SANT MIQUEL, SANT NICOLAU, SANTANY/, SAN-
TUERI, SO'N MOREI (pares todos, impares del 25 al final), SOLEDAT
(del 25 al 27 y del 30 al 44), SOLER (pares), 31 DE MARÇ (impares),
XALOC, RADI MOLINS (viviendas comprendidas entre final c/. Calderó
hasta izquierda de la carretera de Campos).

Núcleo de Población SO'N NEGRE y el diseminado de la 3.a VOLTA
(números del 1 al 130).

DISTRITO 3.° SECCION 2.a

LOCAL ELECTORAL: P. Ramón Llull, 25 (Cine Felanitx).

MESA A: Apellidos de la A a la K
MESA B: Apellidos de la L a la Z

Comprende las calles:

ABEURADOR, AIGO (impares), BADALUC, BISBE MIRALLES, CAM-
POS (pares todos), CANONGE BARCELO, CASTELLET, CONSTITUCIÓ
(del 4 al 10), COSTA I LLOBERA, ERNEST MESTRE, ESPANYA (del 14
al 22), FONT DE SANTA MARGALIDA, GUILLEM TIMONER, HORTS
(impares todos y pares del 2 al 18), JAUME VENY, JOAN ALCOVER,
MARIAN AGUILÓ, MIQUEL DELS SANTS OLIVER, MOLA, NOFRE FER-
RANDELL, NUNO SANÇ, PARE AUL/, PARE CATANY (pares todos), PA-
RE SEBASTIA NICOLAU, PERE D'ALCANTARA PENYA, PERELLO,
PIZA, PLAÇA (impares todos), QUATRE CANTONS (del 7 al final y del
8 al final), RAMON LLULL (impares todos), REUS, TREN, 31 DE MARÇ
(pares todos), RADI MOLINS (viviendas comprendidas entre el Campo
Municipal de Deportes, pasando por la falda del Puig de Sa Mola, y la
carretera de Porreres, a la altura del c/. Verge del Socors).

Núcleo de Población SO'N MESQUIDA y el diseminado de la 2.8

VOLTA.

DISTRITO 4.° 	 SECCION 1.a

LOCAL ELECTORAL: Escuela Nacional (CA'S CONCOS).
Comprende la entidad CA'S CONCOS D'ES CAVALLER, el disemina-

do de la 3.. VOLTA (del número 131 al final) y el diseminado de la 4 • a
VOLTA (todos los números).

DISTRITO 4.° 	 SECCION 2."

LOCAL ELECTORAL: c/. Rectoría, 25 (Colegio Reina Sofía) (S'HORTA).
Comprende las entidades de S'HORTA, CALA FERRERA y CALA SE-

RENA y el diseminado de la 6. a VOLTA (del número 1 al 216).

DISTRITO 4.° 	 SECCION 3 •a

DISTRITO 2.° 	 SECCION 3.a

LOCAL ELECTORAL: Font de Santa Margalida, 3 (Casa Municipal de
:Cultura).

Comprende las calles:
CALDERO (impares 1 al 17), CALL (pares del 42 al 64), CAMPET (del

LOCAL ELECTORAL: c/. Cristòfol Colom, 47 (PORTO COLOM) (Edi-
ficio Aduana).

MESA A: Apellidos de la A a la K
MESA B: Apellidos de la L a la Z

Comprende la entidad de PORTO COLOM y cl diseminado de la 6."
VOLTA (números del 217 al final).
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Cine Felanitx
Dilluns 6 de novembre

(RECOLLIU LES VOSTRES INVITACIONS ALS
ESTABLIMENTS CORRESPONENTS. GRACIES)

Drogueria Can TorresC,. C. Colom, 73	 Tel. 575694 	 PORTO-COLOM

Cerramos del 6 al 17 de noviembre
PERDONEN LAS MOLESTIAS
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o
9

PRENDAS DE VESTIR DE 0 A 18 MESES
TRAJES BAUTIZO
LISTA REGALOS PARA BAUTIZOS
AMPLIA SELECCION DE CUNAS, COCHECITOS, etc.

	 Sábados tarde abierto 	
C/. Barón Sta. María del Sepulcro, 11
Tel. 716906 - 07012 PALMA

Casa Munnicipal de Cultura
La UM a Felanitx

CLAUSURA DE L'EXPOSICIÓ

Dia 31 d'octubre de 1989, dimarts, a les 21'30 h., CONFEREN-
CIA a càrrec del doctor FELIX GRASES, director del Departa-
ment de Química.

«Les pedires de ronyó, causes i solucions».

CENTRE CULTURAL / UIB

FELANITX

F313Nitx cal3b14.5 la b3111fIcació de
FrailC11131613

La recent beatificació de Sor Fran-
eiaina Cirer tingu6 cligne ressó a Fe-
lanitx el passat cap de setmana. El
divendres horabaixa eis escolars
d'EGB foren eis protagonistes d'una
festa en el repla de la parròquia i
contribuiren a l'enramellament
d'aquest i dels carrers cle la Caritat
i de l'Hospici. Ho feren amb paperi
i dibuixos allusius a la nova beata,
posant una nota festiva i colorista
dins un ambient que era viscut amb
una unció especial per totes aque-
lles persones lligacles a la congrega-
ció de GG. de la Caritat, que són
munió a Felanitx.

El dissabte a vespre a la Capella
de la Caritat, plena de gom en gom,
Mn. Pere Xamena feu un parlament
entorn a les circunstancies que tra-
vessa I 'Església de Mallorca en
temps de Sor Franciaina. La descrip-
ció de Mn. Xamena fou clara i do-
cumentada i aida a fer-se una imat-
ge molt aproximada de la persona-
Mat de «la Venerable», imatge que
fou ampliada amb l'exposició que
feu tot seguit la Vicaria General de
la Congregació, Sor Francisca Riera,
de l'aventura espiritual de Sor Fran-

ciaina. Tot plegat esdevingué una
semblança completissima de l'exem-
plar sencellera. La Coral de Felanitx,
sota la direcció de Jaume Estelrich,
posa cl fermall dignissim a la vet-
lada, amb un ramcll de cançons
prou suggestives que culminaren
amb el cant dels «Goigs a la beata
Franciaina» dc Mn. Pere Llabrús i
música del Pare Martorell, la torna-
da dels quals, corejada per tot l'au-
ditori, deixa una flaira emotiva a
l'ambient i en el cor dels assistents.

La commemoració culmina en
l'Eucaristia que el diumenge a ves-
pre se celebra a l'església parro-
quial. Altra volta, el poble es feu
present massivament al costat de les
Germanes de la Caritat i dona grà-
cies a Déu comunitàriament per la
benaurança del reconeixement de
les virtuts de Sor Franciaina. El Cor
Parroquial i s'Estol d'Es Gerricó
—que balla l'Oferta— donaren so-
lemnitat a la celebració.

Després de l'Eucaristia, a la plaça
de Sa Font i amb el concurs de la
Banda de Música i s'Estol, se cele-
bra un fi de festa.

Lo "retqL-roolnikodi tb3

Dissabte passat horabaixa tingué
Hoc a la Casa Municipal de Cultu-
ra la inauguració d'una exposició,
amb la qual la Universitat de les
Illes Balears intenta acostar-se al
públic per tal de mostrar la seva
trajectória seguida durant els onze
anys d'existencia.

Eren presents a l'acte el Vice-Rec-
tor Antoni Bennasar, el catedràtic
Llorenç Valverde i alguns profes-
sors, uns quants d'ells felanitxers,
així com la Regidora Delegada de
Cultura Catalina Picó, el Director
del Centre Cultural de Felanitx i di-
verses representacions.

El Vice-Rector, en un breu parla-
ment, presenta la mostra tot ressal-
tant la tasca de la Universitat en
una triple vessant: Acadèmica, d'in-
vestigació i de projecció i presencia
dins la societat balear. La Regidora
de Cultura correspongué agraint
l'exposició i congratulant-se de la
puixant trajectòria de la institució.

Al llarg de la setmana s'han suc-
ceit una serie de contactes, entre
professors de la Universitat i estu-
diants dels cursos superiors de l'Ins-
titut, pares d'alumnes, així com
entre personal del gabinet de Mar-
keting i empresaris i industrials fc-
lanitxers.

Dijous, el catedràtic d'Ecologia
Dr. Miguel Morey, havia de pronun-
ciar una conferencia entorn al tema

SE PRECISA MATRIMONIO para
vivir en complejo turístico en Cala
&Or.
Informes: Sr. Obrador,

Tels. 643070 y 643085

o Fekmit
«Impacte del turisme sobre el medi»
i per dimarts que ve, dia 31, a les
9'30 del x'espre i com a acte de clau-
sura de l'exposició, el Dr. Felix Gra-
ses, director del Departament de
Quintica, pronunciara tuaa confe-
rencia sobre «Les !mires de ronyó,
causes i solucions».

Ajuntament de Felanitx
CAMPAÑA DE DESRATIZACION

Por el presente se hace público
que las personas que en su día soli-
citaron producto para la extinción
de ratas en zonas rurales, tienen co-
mo fecha limite para poder recoger-
lo, hasta el dia 15 de diciembre, en
Ias dependencias de la Depuradora
Municipal.

Felanitx, a 9 de octubre de 1989.
El ConCejal Delegado de Sanidad,

GABRIEL MORA VAQUER

CLASES DE INGLES. Este invierno
el Pr. Barry Davey dará clases en
su hogar de Alquería Blanca en
grupos pequeños y clases particu-
lares. Empezarán el día 30 de oc-
tubre.
Informes, Tel. 163295.

SE VENDEN N'ESPINOS Y VES-
PAS 125 en buen estado.
Precios a convenir.
Inf.: Tel. 657763 (horas de oficina).

NECESITO MUJER para cuidar una
señora de edad.
Informes, C/. Proïssos, 30

vEm: r )w) FESTA Pm-o
In formes: Tel. 575853 (Vespres)



Anstantaneasren GADGETS
ulocares
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Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• La notícia me va arribar tard,
ramie JAUME VAQUER «RAÜLL»
va sofrir l'altre dia una fregada, un
tant alarmant en principi que va
aconsellar internar-lo a «Son Dure-
ta». Gracies a Deu se troba millor.
No vaig dur sort en telefonar a l'ha-
bitació 405, un parell dc vegades.
Pere) la seva clona, Na Paquita, diu
que la cosa va per bet. Jo li desig
una pronta i ràpida recuperació. En
Jaume, sempre mos fa falta. Una
abraçada forta.

• Se'n va tornar a la REPUBLI-
CA DOMINICANA, el també amic
JAUME RIERA. Li teníem un regal
preparat i no va tenir temps de vc-
nir a recollir-lo. Li desitjam una
profitosa estança a aquella illa, on
té alguns negocis muntats amb
seu soci i minor company JOAN
SBERT. Esperam les teves noticies,
Jimmy!

• Aquest «Gadget» l'escriurem en
castella, la «persona» a qui va des-
tinat l'entendra molt millor.

Hay que ver la gente envidiosa,
que pulula por nuestra Ciutat, que
no vive ni deja vivir. El otro día,
al amparo cle los sótanos sórdidos
del anonimato se hizo cierta llama-
da de telefono a XISCO OLIVER, cle
muy mal gusto. Ya se sabe, hay
gente para todo. Yo le diria al ami-
go Xisco que no lo tenga en cuenta
y se olvide de ello lo más rapicia-
mente posible, ya sabes... ¡Ladran,
pues cabalgamos!

• Fins el dia 1 de novembre hi
ha temps per veure i contemplar a
la «TORRE DE SES PUNTES» una
mostra d'ART PRIMITIU AFRICA,
on se demostra el geni creatiu de
l'artista primit hi , que sempre va sa-
ber superar la seva simple funció
social per deixar el camí obert al
seu sentit inventiu.

• Al «CINE PRINCIPAL» 1.qttes-
ta setmana projecten «EL GUERRE-
RO AMERICANO 3 • a PARTE», una
cinta en la línia de les nitres, viol:N1-
cia i acció continuada. I «LA SAGA
DEL INDOMABLE», una història
d'amor, violència, un cavall preciós...
El prOxim dimecres hi ha un GRAN
FESTIVAL INFANTIL. Tres pellicu-
les, tres. «ROBIN HOOD» (dibuixos
animats si no vaig malament), «RO-
GER RABBIT» (la famosa producció
d'Spilberg, on es mesclen personal-
ges rents amb els famosos sortits de
la factoria Disney) i Lambe podrem
veure «LOS BARBAROS» (pellícula
d'espases i acció, argumentada da-
mu• l'Ecia t

• VIDEOCLUB.— «EL ;TERROR
NO TIENE FORMA». Director:
Chuck Russell. Interpretes: Kevin
Dillon, Shawnee Smith, Donovan
Leitch, Jeffrey DeMunn. Productora.

Bruegel
lie5taurante

Carrer del Vapor de Santueri (Can Gaya) PORTO-COLOM

Meal especial para
bodas, banquetes,
CGMEMIOROS

Y cada día
Restaurante abierto:

:\111.21)l()1)1A 1311.: M iercoles,  j tieves, v i rues,
sábados y domingos.

N()CHES 19.:;11 h.: NlarIcs. ini(;rrolcs,itu.ves,
V il'I•11('S V s:.111:11ins.

Porto
Cristo

lo 	FELANITX

RCA/Columbia Pictures. Duración:
85 min., aprox. Genero: Terror. SI-
NOPSIS: La sustancia, en forma de
gelatina, procede del universo y se
alimenta de carne humana. Las vie
timas sufren cauterizaciones crue-
les o son roídas hasta los huesos.
Después de cada comilona el fofo
flan asesino (llamado «Blob »)
aumenta de tamaño. Pronto habrá
alcazado la ciudad. La policía y las
fuerzas militares son impotentes. La
totalidad de la humanidad se en-
cuentra en peligro ... COMENTA-
RIO: Nueva y muy notable versión
de «The Blob», el filme que convir-
tió a Steve McQueen en estrella de
Hollywood. Realizado con muchos
más medios técnicos que entonces,
Ia cinta consigue mantener el morbo
por situaciones altamente terrorífi-
cas.

• A FELANITX, a la galeria
«ARTS RAVAL» el passat dissabte
se va inaugurar una exposició de
dos artistes ben diferents. Un pintor
nascut a Madrid, A. SANZ, que amb
un estil molt realista, pinzallades
llises, tons molt clars i una perfecta
Hum, crea unes panoramiques, unes
situacions que són agradables a la
vista. També exposa a la mateixa
casa l'escultora BETTY BURKET.
Treballa amb pedres i bronze. Les
seves figures, animals, humanes, te-
nen vitalitat i força, molt expressiva.
Es tracta d'una artista anglesa d'un
llarg «curriculum» a la seva terra,

on ha expo sat les seves obres en
mostres individuals i collectives.

• El passat dimarts l'amic RA-
EEL FERRER «SIMONET» va cum-
plir 78 anys. Tot un jovenct. La seva
activitat ho demostra. Du endavant
la seva Banda de cornetes i tambors
amb mes illusió que mai. També cal
recalcar les actuacions com a bate-
ria del conjunt «ELS NOSTRES»
que han d'animar moltissimes fes-
tes. Que duri la cosa, Rafel!

• La polémica carta/escrit del
«camarada BONET» ha duit molta
coa. El scnyor Pep Bonet mos pro-
met un paradís terrenal, per lo tant
artificial i... ¿L'altre? Crec que ell
veu les coses a través d'un prisma
molt especial, per lo tant, no mas-

sa objectiu. Per un altra banda
diria que en transcriure els versos
finals, se va equivocar, res mes.

• El C.D. FELANITX va aconse-
guir on BON POSITIU al sempre di-
fícil camp del LLOSETA. Un partit
que va dur be, anant clavant sempre
en el marcador, poguent haver gua-
nyat... Per cert el primer gol el va
marcar el jugador MUT, corn es na-
tural, perú els cronistes l'apunten a
MATIAS, que va ser l'autor del se-
gon gol. Diumenge que ve mos visi-
ta l'equip HOSPITALET I. BLAN-
CA, un dels forts de la competició;
l'arbitre sera ROIG MIRALLES.
Sort!

JORDI GAVINA, Pinior

Autocares J. Caidentey
Linea Felanitx Porto Colom Felanitx

HOTARIO QUE REGIRA A PARTIR DEL DIA 1 DE NOVIEMBRE
DIAS LABORABLES, SALIDAS DE FELANITX 7'00, 14'15 y 17'00 h.
DIAS LABORABLES, SALIDAS DE PORTO COLOM 7'30, 14'45 y

17'30 h.
DOMINGOS, SALIDAS DE FELANITX 9'00, 12'30 y 17'00 h.
DOMINGOS, SALIDAS DE PORTO COLOM 9'30, 1300 y 18'15 h.

ADVERTIMOS LOS SIGUIENTES CAMBIOS:
Desde esta fecha queda suprimido el trayecto y parada de Cala

Marsal.



CALA MILLOR: C/. Na Penyal, 9 - Tel. 58 55 85

CALA RATJADA: C/. Leonor Servera, s/n. - Tel. 56 33 97

MANACOR: Ctra. Palma-Artà, 122 - Ir. - Tel. 55 39 78

MANACOR: Avinguda des Torrent, 44 - Tel. 55 40 12

■■••••

INSTITUT D'ID1OMES
MICHAEL KELLER 

ENSENYAM

Alemany - Anglès - Francès
Suec - Holandès i Español

Per a nins i adults

Particular o en grups reduïts
Professors nadius i especialitzats

S'INFORMI A LES NOSTRES OFICINES

Som especialistes en traduccions

FELANITX 	 11
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FUTBOL TEN!:

empate sabe a poco
Uosetense, 2 - Felanitx, 2

FELANITX: Otero, Matías, Juan,
Calmes, Barceló, Gallardo,
AcIrover, Mut, Pont (Riera min. 7)
y Company.

ARBITRO: Bouza Vazquez. Mal,
muy tarjetero. Mostrú tarjetas ama-
rillas a Lacoma, Perdió, Bauzá, Ji-
m6nez, Campins y Crespi (a 6ste
Ultimo (los) por parte local y a Pont
por los visitantes.

GOLES: 0-1, min. 7; Mut. 1-1, min.
61; Raja. 1-2, min. 68; Matras. 2-2,
min. 83; Morro.

LLOSETA.— El Llosetense cedió
ayer su punto positivo ante un Fe-
lanitx que planteó una extraordina-
ria barrera defensiva con cinco hom-
bres delante del guardameta Otero
y con fuertes marcajes en el centro
del campo, lo que ahogó el juego
realizado por los locales.

El gol tempranero de Mut hizo
que cl equipo local siempre fuera a
remolque. El Llosetense, con más
corazón que cabeza, tuvo algunas
oportunidades, pero el larguero en
dos ocasiones y la poca fortuna hi-
cieron imposible que el gol subiera
al marcador. La segunda parte fue
algo más monótona, si bien de la
forma que se marcaban los goles
era lo más interesante y que tenia
en vilo a los aficionados. En defini-
tiva, empate que deja a los dos equi-
pos satisfechos.

T.B.
Esta era la crónica que nos ser-

vía el corresponsal desde Lloseta.
Que difiere en algo a lo que vieron
los felanitxers que se desplazaron

Pues la dureza del equipo local
fue manifiesta. El Felanitx estuvo a
punto de Ilevarse los dos puntos, la
suerte no corrió de su lado. Otra
vez sera. El próximo domingo en
«Es Torrentó» FELANITX-HOSPI-
TALET I. BLANCA, un rival de cui-
dado que va bien situado en la tabla.

1.a REGIONAL
ROTLET MOLINAR, 2 - CA'S

CONCOS,
MUCHA LEÑA

El equipo local empleó toda clase
de artimañas, bajo la mirada com-
placiente del colegiado de turno. El
Ca's Concos apenas tuvo opción. El
resultado está ahí. Habra que espe-
rar mejor ocasión para buscar po-
sitivos.

El próximo domingo en el campo
«Es Cavalier»: CA'S CONCOS - SON
SARDINA. El rival es el colista de
1.a regional, pero ¡ojo! el pasado do-
mingo venció al Andratx por dos a
cero, no hay que dormirse sobre los
laureles.

2.* REGIONAL
S'HORTA, 5 - MARIENSE, 2

SENSACIONAL VICTORIA
El S'Horta consiguió de buena lid

Ia segunda victoria liguera en lo que
va de campeonato, un partido muy
disputado y con diversas alternati-
vas, en las que llevó la mejor parte
el cuadro local. El Mariense, un

equipo que navega en 2." regional
sin positivos ni negativos, dió la
cara buscando algo positivo, pero el
S'Horta, en un espl6ndiclo encuen-
tro, no le dió opción. Muchos goles
y espectáculo del bueno.

El próximo domingo se viaja fue-
ra: SANTA EUGENIA - STIORTA.

Ambos equipos cuentan con la
misma igualdad de pun tos, cinco,
con la circunstancia de que los de
casa sólo tienen un negativo. Oca-
sión para tratar de aflojar la carga
de tres negativos que padece el equi-
po del S'Horta.

JUVENILES
CARDASSAR, 1 - FELANITX, 3
Partido de guante blanco, el dis-

putado el pasado domingo en Sant
Llorenç, a pesar de que el equipo
local saliera a destruir el juego, más
que a jugar el encuentro. AI final el
Felanitx se hizo con la victoria, con
tres goles marcados por Diego, Pons
y Borrás I.

INFANTILES
FELANITX, 8 - MARGARITENSE, 1

Excelente el comienzo de liga de
los pupilos que dirige Colau Juliá,
ya que en el primer partido, mar-
caron ocho goles. Esperemos, que en
próximas jornadas sigan igual.

RANKING SOCIAL 89
El pasado lunes, di6 comienzo en

Ias pistas cicl Campo Municipal de
Deportes, cl Ranking Social de Te-
nis que organiza el Club Tenis Fe-
lanitx y que se disputará hasta fi-
nales de diciembre, jugándose unas
tres partidas diariamente, excep-
tuando los domingos. La participa-
ción, es dc unas 40 personas. Sc han
hecho dos grupos, tanto en la cate-
goría masculina como en la femc-
nina. En la masculina, los grupos
son de 14 v 10 jugadores y en la
femenina de 5 y 9 mirticipanles.
prOximas ediciones, iremos infor-
mando de los resultados v clasifica-
ciones de las partidas jugadas en
los cuatro grupos.

Cori Vicens

ALEVINES
VILAFRANCA, 1 - FELANITX, 3
Una nueva victoria, consiguieron

el pasado sábado los chicos que di-
rige P.J. Vaguer, ante un equipo,
que estuvo en todo momento al ata-
que, pero al final los felanitxers se
pudieron hacer con los dos puntos.
Los goles fueron marcados por
Oscar, Manolo y Miguel Angel.

BENJAMINES
FELANITX, 2 - CAMPOS, 3

No tuvieron demasiada suerte el
pasado sábado los «peques» del Fe-
lanitx, a pesar de jugar un buen par-
tido. Los goles fueron marcados por
Valentin v Campos.

Gori Vicens

TENIS-MESA
Hace unas tres semanas, cli6

inienzo Lt primer :I lase de la liga all-
tonúmica balear de Tenis-Mesa
( ping-pong) por equipos. Nuestra
poblacido, este ano, cucnta con un
equipo de Ping-Pong, bajo el nom-
bre de Club 'Veins Felanitx. Este
equipo local, cuenta con cinco juga-
dores tederados, aunque en cada
jornada sólo pueden jugar tres de
cllos. Las partidas, normalmente se
jugarnn los viernes por la noche,
siendo su lugar habitual el Campo
Municipal de IX:polies. la liga, ClIell-

ta con dos grupos de ocho equipos
cada uno, dispoInndose ahora una
primera rase, dando paso despu65 a
una segunda entre los cuatro prime-
ros clasificados de cada grupo y
otra liguilla, entre los cuatro últi-
mos de cada grupo.

El pasado viernes día 20, se ju-
garon las partidas correspondientes
a la tercera jornada, cuyo resulta-
do fue favorable al Club Tenis Fe-
lanitx por cinco a tres.

PARTIDAS GANADAS
C.T. FELANITX

O. Bauzá a J. Enseñat 21-13/22-11
M. Ginart a A. Ambrosini 21-17/

21-17
M. Ginart a J. Ensefiat 14-21/21-6/

21-10
M. Ginart a B. Perelló 21-11/21-5
O. Bauzá a A. Ambrosini 19-21/

21-10/21-12

PARTIDAS GANADAS «ANUBIS
SOL AT.» (Pto. Pollença)

B. Perelló a M. Bermúdez 21-16/
21-17

B. Perelló a O. Bauzd 21-19/21-12
A. Ambrosini a M. Bermúdez

21-16/21-14
Otros resultados de las jornadas

anteriores son:
C.T. Fel., 5 Palma Promesas,
Inca T.T., 5 C.T. Fel.,
Para el próximo viernes día 3, se

disputará la jornada correspondien-
te en Felanitx ante el TRAMUNTA-
NA, también del Port de Pollença.

Gori Vicens

VENDO FINCA RUSTICA con agua,
electricidad y licencia de obras,
para vivienda.
Informes, Tel. 580981.

SE OFRECE SEÑORA JOVEN para
cualquier trabajo domestico por
horas.
Informes en esta Admón.

ES DONEN CLASSES DE REPAS
DE COMPTABILITAT, a tots cis
nivells i MATEMATIQUES
de BUP i COU.
Informes en aquesta Administra-
ció.
—  
INTERESA CHICA/CO que sepa ma-

nejo de ordenador y nociones de
contabilidad.
Informes, Tel. 580134 (de 9 a 12
mañanas y de 4 a 6 tardes).

SE VENDE PISO en Felanitx.
Informes, Tel. 583224 (por las no-
ches).



H) Seguridad ciudadana. de-
C) Servicio de igue, luz, t•te-
fono.

ENCUESTA REALIZADA POR INTERGALL(JP

A) Las condiciones urbantsti-
cas del pueblo. F) Empleo.

Ac,
Majorant 	 43.0 Majorerai 	 76 8
Seguin' Igue! 	 35 5 seguira Igual 	 19 5
Empeorara 	 17 3 Empeorara 	 22
N/S N/C 	 4.2 N/S N./C 	 '5

B) Faisais, medio ambiante. 	 G) Nival de vida, ingresos fa-
% millares.

Mejorará 	 27.2	 %
Seguirá Igue! 	 20.2 Mejorará 	 54 6
Empeorar* 	 51.3 SeguIrd !guai 	 351
N/S N/C 	 1.2 Empeorará 	 7.2
	 N/S WC. 	 3.2

ET pueblo 	 22.7 lincuencia,drogas...
Parados 	 10.9 Mejorará 	 41.2
Constructora 	 19.8 Seguird igual 	 41.5 Mejorará 	 10 1

Comercio 	 8.6 Empeorará 	 13.6 Seguirti Igue! 	 41 2
Turistas 	 5.2 N/S N/C 	 3.7 Empeorara 	 44.7
Porto Colom 	 2.5 N/S N/C 	 40
Propietarios 	 3.7 D) Comunicaciones, transpor-

I) Actividad comercial.Usuarios 	 2.2 tes, carretoras.
Los ricos 	 6.2 % %
Una minoria 	 1.2 Majorant 	 53.1 Mejorará 	 69.1
El alcalde 	 6.2 Seguini Igue! 	 29.9 Seguiri 'guai 	 22.7
N/S N/C 	 14.3 Empeorara 	 14.8 Empeorant 	 6 7
Los de siempre 	 1.5 N/S N/C 	 2.2 N/S N/C 	 1.5
Nadia 	 2.7

E) Relaciones 	 sociales, vida J) Imagen de Felanitx, proyec-Juventud 	 1.2
Gente mayor 	 0.5 del puebio. clõn exterior.
Gente sin piso 	 0.5
Otros 	 0.5 Majorar 	 34.3 Melorari 	 53 8

SeguIrd Igual 	 43.0 Seguini igual 	 24 9
P.4 Aspectos 	 concretos que Empeorará 	 16.8 Empeorará 	 153
pueden verse afectados: N/S N/C 	 5.9 N/S 	 ....................... 5.9

P.1 ¿Conoce el proyecto?

Si 	 54.6
No 	 A3.7
NS NC 	 1.7

P.2 Se vara afectada la vida
del pueblo?

SI, para bien 	 46.2
SI, para mal 	 24.4
No afectani 	 11.6
NS N/C 	 17.8

P.3 ¿Chilon serti el beneficia-
do?

La CAED i la Federació Hotelera no
acudiren a la Taula Informativa

12	 FELANITX

Una empesta sobre el port esportiuCoins a la Sala
LES ELECCIONS DE DIUMENGE

Diumenge hi ha Eleccions Gene-
rals i volem fer uns comentaris que
poden ajudar a decidir a la gent que
no ho veu o no ho te clar.

Ja varem explicar la setmana pas-
sada que el PP, no era aconsellable
pel que fa a Felanitx. Imaginen-nos
que faci el mateix a Madrit, quin
destí ens espera. Per?) volem recor-
dar les manifestacions del senvor
Mora de COM VAREN PROME-
TRE FER LES COSES I COMPA-
RAR-LES COM LES FAN A FELA-
NITX.

El Sr. Mora dia 4 d'agost de 1987
va manifestar públicament al Ple de
l'Ajuntament lo següent:

«Durant els passats quatre anys,
els senyors del PDP han tengut un
sistema de governar quasi dictato-
rial, abusant de les votacions quan
sabien que les havien de guanyar
perquè tenien majoria, amb margi-
nació total de les altres forces poli-
tiques.

Aquest sistema no està d'acord
amb el nostre sistema d'entendre el
que hauria de ser el govern muni-
cipal.

El seu sistema, el que emplea el
Sr. Balle de Felanitx D. l'ere Mes-
guida (ara, s'ha de posar el Batle
del PP Sr. Cosme Oliver), no esta
d'acord, en absolut, amb la nostra
forma d'entendre la Democracia.

Li vull dir al senyor.,Batle i a
tots els que amb ell han collaborat,
que nosaltres volem que el poble de
Felanitx vagi endavant, i estam dis-
posats a demostrar-ho; PERO AMB
LA COL.LABORACIÓ DE TOTES
LES FORCES POLITIQUES I CAN-
VIANT EL SISTEMA DE DICTATO-
RIAL A DEMOCRÀTIC.»

Els del PP tothom sap que ara
governen i fan el mateix que quan
no governaven retreien al 13atle Mes-
guida. Les votacions són la «seva
manera d'entendre la Democracia».
Però per tenir fonaments més alts
per comparar, dos membres de CO-
LOMS A LA SALA, assistirem dime-

cres passat al Míting del PP i es-
coltarent les paraules del Sr. Ga-
briel Canyelles que, si fa no fa, re-
produïen la plana de propaganda
del PP a aquest setmanari de la set-
mana passada. La cliatria anava en
contra del Govern Socialista de Ma-
drit. Digue que era PREPOTENT,
«de la prepotencia a la dictadura hi
ha un sol pas. La Democracia es
consolida estimulant i acceptant el
diàleg, escoltant tothom i totes les
forces socials. Un Govern que fa el
que vol sense comptar amb ningú,
no representa els interessos del po-
ble. S'ha d'acabar amb l'amiguisme,
les despeses sumptuaries i el des-
control ciels recursos». Aquestes pa-
raules va dir el Sr. Canyelles refe-
rint-se a Madrid, però oblida que a
Felanitx els del PP, els seus, fan el
mateix que critica (lets Socialistes.
En cap moment va nomenar Felanitx
i la nostra realitat la vivim aqui, no
a Madrid. Malament si els del PP,
que estan a Felanitx i ens manegen
com tots els felanitxers sabem, apli-
quen els seus esquemes a Madrid.

Una darrera reflexió. No hem d'o-
blidar que a Madrid necessitam re-
presentants que defensin els nostres
interessos. Esta clar que els partits
d'ambit nacional no els defenseran,
per a ells Mallorca es bona per
treurer-ne molts de diners, pet-6 se-
guim desatesos i seguirem desatesos
si no hi tenim representants legí-
tims, de Mallorca. No hi ha massa
opcions. El partit perfecte per a tots
no existeix, però hi ha algunes ca-
racterístiques que ens poden apro-
par a alguns d'ells. Si fan la seva fei-
na diaria amb la nostra llengua, bo-
na senyal, mala senyal si nomes
l'empren per les eleccions. El PSOE
i el PP queden exclosos. Les mino-
ries, nosaltres som minoria, tenen
partits minoritaris que les represen-
ten, esta clar que els majoritaris de-
fensen els interessos dels podero-
sos. Aquests partits minoritaris esti-
men la seva terra i en aquest cas és
Ia nostra terra i es mouen perquè
no seguesquin destruint-la els pode-
rosos. A Mallorca no tenim massa
opcions i encara que no siguem dels
seus, ens han ajudat molt, a l'hora
de sortir i estar a l'Ajuntament.
Aquesta opció , ut esser l'opeio dels
felanitxers

L'empresa «Intergallup», i supo-
sam que per encarrec de la promo-
tora del futur port esportiu del Camp
Roig i de la urbanitzaciú de S'Algar,
ha duit a terme aquests dies passats
una enquesta entre la gent de Fela-
nitx. Per a aquesta s'ha servit del

La comunicació a darrera hora de
Ia no assistência dels representants
de la CAEB i la Federació Hotelera
a la Taula Informativa entorn a «La
polèmica de les noves urbanitza-
cions», organitzada pel Centre Cul-
tural de Felanitx, no deixa de sem-
blar un poc sospitosa, tota vegada
que ambdues entitats havien accep-
tat la invitació del Director del Cen-
tre i havien promés la seva assistèn-
cia. Fou una llàstima, perquè hau-
ria estat una bona ocasió per con-
trastar opinions i, -qui ho dubte-
per clarificar situacions que es re-
peteixen sovint arreu del nostre ter-
ritori insular i que generalment ar-
riben al públic a traves d'uns radi-
calismes contraposats que no afavo-
reixen gens la seva comprensió.

Com digue al principi el modera-
dor Gaspar Sabater, la taula, amb
les absències apuntades, queda coi-
xa. Per la seva banda el nostre
sà Nicolau Barceló, de Forganització
internacional Greenpeace i el cate-
dràtic de la Universitat de les Hies

te4.fon, mitjan(ant el quai ha fet una
serie de p reguntes a un determinat
número de persones.

Oferim tot seguit les clades que ha
facilitat aquesta empresa i que han
estat donades a conèixer pel diari
ciutadà «Ultima Nora»:

Balears Antoni Rodriguez Perea, des-
prés d'una presentació del tema per
part del moderador, abordaren la
qiiestió des de les seves respectives
especialitats. Nicolau Barceló recor-
da la controversia sorgida quan l'a-
provació del primer port esportiu i
esbrina les conseqüències. El Dr. Ro-
driguez Perea féu una anàlisi molt
objectiva de la incidência de les
installacions portuàries i esportives,
i en general de totes les mutacions
que afecten la costa i que són cau-
sa de degradació de la flora i fau-
na i àdhuc de processos irreversi-
bles de destrucció de les caracterís-
tiques físiques de les costes: quali-
tat de les platges, per exemple.

El públic feu nombroses interven-
cions i recaba informacions als po-
nents, però s'hagué d'estotjar qiies-
lions que hauria plantejat als repre-
sentants dels empresaris i dels ho-
telers.

Repetim, fou una llàstima, i una
descortesia.

FESTA DE SANT GAIETÀ
PROGRAMA

Divendres dia 27 d'octubre, a les 15'30 MISSA ESCOLAR,
amb lectures, ofrenes i oracions dels fidels preparades pels alum-
nes del Collegi de Sant Alfons. Cantara el Cor Juvenil Sant Al-
fons.

Inauguració de l'EXPOSICIÓ DE COMICS allusius a la vida
de Sant Gaieta.

Final de la Copa de Bàsquet i demostracions esportives a
carrec d'una selecció d'alumnes.

Dissabte dia 28, DEDICAT A LES VOCACIONS TEATINES.

A les 19, EUCARISTIA presidida pel pare Domingo Andreu
I preparada per la Comunitat de Religioses Teatines. Cantara. el
Cor Juvenil de Sant Alfons.

Diumenge dia 29, FESTA DE SANT GAIETA.

A les 19 Missa -concelebracla amb homilia que dira el Pare
Antoni Oliver Monserrat, C. R. La Capella Teatina, sota la di-
recció de Sor Catalina Puig, intepretara la part musical.

Les Comunitats ciels Pares Teatins i de les Religioses Teati-
nes vos conviden ben cordialment a la festa.

Consulta de GINECOLOGIA
Dr. Arturo Gil Bretones

Col. 1902

Revisiones ginecológicas - Control de embarazo
- Planificación familiar y Ecografía

C. Call. 17 Tel. 555981 (mañana) y Z83111 (lardes)

l unes y viernes a partir de las 16 h.
(consulta previa cita).




