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Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» - FELANITX      

una cos-a-erne no ens, sembla ni—

Dissabte passat horabaixa, a la
Casa Municipal de Cultura i presen-
tada pel Centre Cultural de Felanitx,
tingué lloc la inauguració d'una ex-
posició-homenatge al pintor Miguel
Llabrés, mort l'any 1983.

La mostra recull obres de les' dis-
tintes époques, cedides per collec-
cionistes de Felanitx i per la dona
del pintor Alicia Bernat, i en conjunt
dóna una visió bastant completa de
l'obra d'aquest pintor que fou tan
excellent.

Amb l'assistència de la Regidora
de Cultura, la viuda d'En Llabrés,
el Director del Centre Cultural i un
bon grapat de persones, l'amic Mi-
guel Pons llegí un texte escrit ex-
pressament pel catàleg, on recorda
i subratllà l'estreta , i cordial relació
que hi hagué sempre entre Miguel

Felanitx.
El Centre Cultural, ha editat l'o-

puscle, on a més del texte citat de
Miguel Pons, s'hi reprodueixen cinc
obres de les exposades.

Aquesta mostra restara muntada
fins dia 20 de novembre.

la manifestació en
defensa de Mandragó

Diumenge horabaixa, Santanyi fou
Ia meta d'uns quants milers de per-
sones —nosaltres calculam que més
de quatre mil— que de tot arreu de
Mallorca se concentraren a la plaça
Major per tal de fer avinent la seva
disconformitat amb la política urba-
nística practicada per molts ajunta-
ments i recolzada pel govern autò-
nom i que ha portat a la degrada-
ció paisatgística d'una gran part del
litoral illenc. Una cinquantena d'en-
titats —entre elles la Coordinadora
«Penyal Roig», l'Associació Hotelera
de Portocolom y el grup Coloms a
la Sala, només per citar les felanit-
xeres— se sumaren a la manifesta-
ció, fent evident la fonda preocupa-
ció que es respira a molts d'esta-
ments de la nostra comunitat de
cara al futur de la indústria més
important de la nostra terra. Diguem
que la presència de felanitxers fou
molt nombrosa.

En Cosme Aguiló llegí el manifest,
un text contundent del que volem
treure el següent paràgraf: «No som
aquí només per Mondragó. Aquest
es un acte de solidaritat amb altres
contrades que han topat amb el ma-
teix malfat: just a veïnat s'Algar, sa
Punta i es Camp Roig, criden de ra-

l'enquesta, la dimissió,
Ia manifestació

D'ençà de la darrera Rodeila han
nassast quatre setmanes i si les con-
templam, hi trobam un esplet extra-
ordinari de successos, tants que ens
sobren temes i ens falta paper.

Durant aquest període, ha conti-
nuat essent de rigorosa actualitat
l'amenaça de les noves urbanitza-
cions de S'Algar i Es Camp Roig;
hem tengut eleccions generals; s'ha
produit una dimissió sonada d'un
regidor de la Sala; En Miguel Bauça
ha guanyat un premi de novella; el
passat cap de setmana, el Centre
Cultural va retre un homenatge al
desaparegut pintor Miguel Llabrés;
se va inaugurar una Església Evan-
gelica; i a Santanyí, en un capves-
pre de trons i Trarims, aigUT i cala-
bruix, va tenir Hoc una manifestació

Concert d'un octet de
l'Orquestra Sin fénica

El Centre Cultural de Felanitx té
programat pel proper dimarts, a les
9 del vespre, a la Casa Municipal de
Cultura, un concert a càrrec d'un
octet de corda ï vent de l'Orquestra
Simfònica de Balears. In t egren
aquest conjunt de cambra els mes-
tres següents:

Serafí Nebot (Ir. violí)
Gabriel Martí (2n. violí)
Jun Kiroki (viola)
Claudia Gabrielli (violoncel)
Baltasar Clar (contrabaix)
Pasqual V. Martinez (clarinet)
Joan E. Sapiria (fagot)
Marcus Bates (trompa)
En el moment de redactar agues-

ta informació no disposam del re-
pertori que interpretarà aquest oc-
tet, peril) sabem es basara en obres
de Beethoven i Schubert.

bia cap a la mar de l'Alguer; els
gemecs de Capocorb s'escampen per
Ia dilatada marina; el plany de sa
Canova s'enfila pels cingles de Fer-
rutx; les cales de Manacor sanglo-
ten al caire de la plana tabular;
mustien el seu fullatge les oliveres
de Tuent, i l'udolar de Llucalcari es
perd envers la immensitat blavosa
dels Columbrets».

El temps no collaborà a la festa
i tot just quan s'iniciaven les actua-
cions musicals, un fort ruixat d'ai-
gua i calabruix obliga a aplegar.

a favor i en defensa dels espais na-
turals i singularment de Cala Mon-
dragó.

Cadascun d'aquests temes podria
esser objecte d'una Rodella sencera,
i qualcun de més d'una. Pere, es
cert que la premsa ha donat prou
compte d'alguns i no cal insistir-hi.
De tota manera, voldríem fer unes
precisions relatives al que potser es
el més sonat, el de la defensa de la
Naturalesa.

Sobre aquest debat, hi caben dues
actituds: una, la dels qui són parti-
daris -decidits de la defensa dels es-
pais naturals amb totes les conse-
qüències, i l'altra, la dels qui se'n
fan trons. En un cert sentit totes
dues són respectables, encara que
nosaltres ens decantam rotunda-
ment a favor de la primera. Ara, hi

respectable ni tolerable de cap ma-
nera que ens ho mirem i es la ma-
nipulació descarada dels promotors
de les urbanitzacions.

L'entitat «Inversiones del Este»,
en la qual hi conflueixen persones
que tenen com a l'únic objectiu el
de guanyar un duro ràpidament, han
alterat els resultats d'una enquesta
que ella mateixa va encarregar a una
empresa especialitzada.

Efectivament, ni es ver que vuit
de cada deu veïnats de Felanitx es-
tiga a favor de la urbanització d'Es
Camp Roig i S'Algar, ni es ver que
el 54'6 per cent dels felanitxers co-
neguin el projecte. Una enquesta
que comença amb dues mentides de
base com aquestes, només per això
ja queda invalidada.

De Ia compareixença d'un repre-
sentant de la urbanitzadora davant
la televisió de Felanitx, podem dir
que va contar una rondalla de la
qual no hi ha res creïble.

Totes les urbanitzacions aprova-
des al nostre terme, a damunt el
paper, eren precioses. A la vista dels
resultats no tenim cap motiu de
pensar que les noves seran distin-
tes de les altres. A aquests urbanit-
zadors, com tots els que hem patit
en el nostre terme, no els interes-
sen els llocs de treball, ni la pros-
peritat dels felanitxers, ni la creació
de riquesa que no sia la pròpia; l'ú-
nica cosa que els importa es ven-
dre tots els solars, com més rapid
i més cars millor, cobrar i desapa-
rèixer, com l'anima d'En Robert.

Respecte de la dimissió del senyor
Tejedor, d'entrada hem de dir que
la trobam una posició molt digna.
El senyor Tejedor va comprendre

(ja era hora que qualcú no es re-
signàs a fer d'escola d'amen d'una
manera sistemàtica) que el P P ana-
va per una banda rropttrit públierr ---
per una altra. El primer quart d'ho-
ra de la seva intervenció davant les
cameres va posar de manifest una
actitud coherent i conseqüent. Llàs-
tima, però, del segon quart, on va
sostenir alguns punts que no podem
acceptar, com per exemple el rebre-
gat tòpic que els Coloms són els cul-
pables de tot quant de mal hi ha a
la Sala. Una tesi consemblant no
s'aguanta dreta des del moment que
a l'Ajuntament hi ha un partit que
comanda amb majoria absoluta i
que no s'escolta ningú a l'hora d'ac-
tuar. Els culpables —ho hem dit
massa vegades- són aquells que quan
era hora no volgueren fer un pla
en les degudes condicions, i aquests
justament no són els qui estan a
l'oposició, sinó els qui seien devora
el regidor dimitit.

La festa de diumenge, a Santanyí,
justifica un cert optimisme. Ente-
nem-nos, un optimisme a la llarga.
La Iluita per Ia defensa de la natu-
ralesa es una guerra que no ha fet
més que començar i que se lliura a
diversos fronts. Aquesta setmana
passada, el Tour-operator alemany
TUI, el més important dels qui en-
vien turistes a Mallorca ja ha anun-
ciat que, a partir del gener vinent,
no contractarà amb els hotels i apar-
taments de les Balears situats a in- -
banitzacions que han contribuït a
deteriorar el medi ambient. La no-
tícia, que fa uns anys era impensa-
ble, se comenta tota sola.

«Las actuaciones desacertadas o
insuficientes en materia turística
crean problemas muchas veces dc
difícil o incluso imposible solución».
Vat ad una frase transcrita literal-
ment del programa electoral del
grup AP, ara PP, que convendria re-
cordar i rellegir de tant en tant i
que comentarem en una altra oca-
sió. Hi ha detalls a considerar. A
Santanyí, el PP ha reculat respecte
de les passades eleccions; a Felanitx,
els resultats no han estat gaire
bons: pràcticament ha repetit els de
l'any 1986. L'eufòria del PP en el
conjunt de la Comunitat Autònoma
no s'ha vist corresposta a la vila.
Potser només sia el començament.

Pirotècnic.

Cursillo de Socorrismo
Durante estas últimas semanas, se

han venido desarrollando en Fela-
nitx, un cursillo de socorrismo, im-
partido por profesores de la Cruz
Roja Española. En dicho cursillo,
han participado un total de 40 per-
sonas, de las cuales 37 han sido eva-
luadas positivamente.

Exposició-homenatge al
pintorMiqueltiabrás I a rociella
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PREU DE SURSCRIPCIO

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

SANTORAL

Diu. 12 St. Josafat
Dill. 13 St. Leandre
Dim. 14 St. Serapió
Dim. 15 St. Albert el Gran
Dij. 16 Sta. Margalida d'Esc.
Div. 17 Sta. Elisabet d'Hong.
Dis. 18 Dedicació Basilica

Sts. Pere i Pau

LLUNA
Lluna plena dia 13

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 i 19,30
h. Diumepges 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-Portocolom: Dies fei-
ners, - a, les 7, 1415 i 17 h. Diu-
menges i festius, a les 9, 12'30 i

, 17 h.
Portocolum-Felanitx: Dies fei-

ners, a les 730, 1445 i 1730 h.
Diumenges i festius, a les 930,
13 i 18'15 h.

Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a Ics 830 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 Piña
Gaya-Melis
Miquel-Nadal

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

580448-581144
Ambulancies

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Guardia Civil 	 520090
Bombers	 581717
Servei de Grua, Tel. 581145

mori a Felanitx, el dia 22 d'octubre de 1989 a l'edat de 86 anys
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostólica.

Al cel ski
El seu espòs Miguel Barceló; (WA Miquela Vd. de Martorell; néts Maria Martorell i Antoni

Oliver; renéts; germans Miguel, Mateu, Apol.lemia, Miquela i Francisca; germans politics, nebots,
cosins i els altres parents, vos preguen que volgueu tenir-la present en les vostres pregAries.

Casa mortuòria: C. Santueri, 76

Magdalena. Riera febrer

mori a Felanitx, dia 3 de novembre de 1989, a l'edat de 69 anys
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostólica.

Al cel sia

La seva mare Angela Febrer Serra; germana Maria; nebots Bernat, Bartomeu i Pere;
nebodes politiques BArbara Adrover i Catalina Albons; renebots, eosins i els altres parents, vos
demanen que encomaneu la seva Anima a Den.

Casa inorttiõria: C. Major, 39 - lr.

2 FELANITX
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Ajuntament
de Felanitx

ANUNCIO

BENEFICENCIA MUNICIPAL
A tenor de lo previsto en el arti-

culo 10 de la Ordenanza del Servi-
eio de Asistencia Benéfico-Sanitaria
a Familias Pobres de esta Locali-
dad, se pone en conocimiento del
vecindario que las peticiones de in-
clusión en el Padrón Municipal de
Beneficencia para el próximo ejer-
icio de 1.990 podran presentarse en

la Secretaria de este Ayunta in iento,
en horas de o ficina, hasta el dia 24
(lel presente mes de Noviembre.
Felanitx, a 7 de noviembre de 1989

El Alcalde
Cosme Oliver Monserrat

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 DOS OPERARIOS
fabrica material construcción.
Informes en esta Admón.

SE NECESSITA OFICIAL 1.a i 2.a
de fuster.
Informació: C. Jaume Veny, 17

Centre Cu!tural
fijuntament e Felanitx

TEATRE
DIUMENGE 19 DE NOVEMBRE

«Gadascú per ell IDiu per tots»
PEL GRUP

Aigua Dolça
DIMECRES 6. DE DESEMBRE

«A on anam»
PEL GRUP

Picadís
DIUMENGE 17 DE DESEMBRE

«Pon i mal avenguts»
PEL GRUP

Voramar

TOTES LES FUNCIONS SE REPRESENTARAN AL CINEMA
FELANITX, A LES 21'30 HORES.

Margalida Maimó Band()



FELANITX

Poble ric, poble pobre (In
Les altres 5 raons per oposar-se
terme de Felanitx.

A l'article de la setniana passada
s'exposaven les 5 primeres raons, de
10 anunciades, que demanen a crits
oposar-se amb tota seriositat i con-
tundencia a qualsevol nova urbanit-
zació a Felanitx. Les mentides de la
famosa falsa enquesta sobre la ur-
banització de Sa Punta, S'Algar i el
Camp Roig, i l'article de Bartomeu
Bennassar amb cl títol «Conscren-
cia cristiana, consciencia ecològica»
bé mereixerien ser considerats en
aquesta sèrie d'articles, una per mal
i l'altre per be, per?) ara es preferi-
ble enunciar les altres 5 raons anti-
urbanitzacions:

6) La contaminació de les aigties
del Port. Mes població a la costa i
més barques o iots dins el Port
agreujarien el procés de degradació
de les aigiies del Port. Les filtra-
cions de les aigiies brutes de la part
de Sa Capella i la contaminació cau-
sada per les embarcacions, sobretot
d'ençà del port esportiu, han deixat
la flora i la fauna marina del Port
en unes condicions lamentables i en
situació de retrocés. En altres pa-
raules, plantes i animals marins fan
les darreres. Es senzillament una
qüestió de temps que el mal estat
de les aigües afecti a les persones.
Això, sense afegir més població ni
Ines barques. Si hi sumam alguns
milers más de persones i alguns cen-
tenars més de barques, ...no dic res,
però que la Mare de Déu de Sant
Salvador ens ajudi.

7) Cada nova urbanització té un
cost d'oportunitat molt més elevat.
L'economia es una elecció: quan de-
cedeixes aprofitar els recursos na-
turals d'una determinada manera,
renuncies a aprofitar-los d'una altra.
Matemàticament, una excessiva in-
clinació de les eleccions en el ma-
teix sentit, té una repercussió molt

qualsevol nova urbanització dins el

mes elevada en els altres sectors
econòmics. Cada nova urbanització,
ens costa a tots, com a poble, molt
rites que l'anterior, perque el terri-
tori és cada vegada más reduït,
l'aigua ás bruta, l'aire rues irrespi-
rable, la congestió de tràfic ales ac.
centuada,... L'impacte d'una urba-
nització fa 20 anys era incompara-
blement més petit que ara.

8) La necessitat de reconvertir,
mes prest o más tard, el sector de
Ia construcció i altres de parallels.
No es admissible argumentar que
les urbanitzacions són bones perquè
creen llocs de treball. Per molts de

motius: perquè el trafic de drogues
tambá en crea i això no x , o1 dir que
sigui bo; perqué qui no té feina, un
dia en pot trobar, mentre quc el ter-
ritori ja no és recuperable; perqu
cls llocs de treball que creen les ur-
banitzacions no són permanents, no-
més duren uns anys i després tor-
nam a ser a les mateixes. S'enten
que no es pot construir indefinida-
ment, perquè es absurd i perquè
Mallorca fa nomes uns 5.000 quilõ-
metres quadrats. Si les urbanitza-
cions i 11 e g a 1 s, tanta especulació,
tants de problemes...? Les urbanit-
zacions han demostrat que no són
Ia solució i que no ho seran.

Tots sabem que un dia picape-
drers, fusters, vidriers,... no en po-
dran viure de les urbanitzacions,
perquè no hi haura on fer-les. Arri-

bat aquest clia, tampoc no es podran
dedicar t al ties sectors econòmics
perque estaran estancats i endarrc-
Fits. Sense exagerar, tampoc no po-
clran .tornar a I oravila», per(lu.' tot
seran finctues mal anomenades rús-
tiques venticles a estrangers i se-
nyors rics que no les sembraran de
blat, sinó de gespa i piscines. Es
estrictament necessari començar la
reconversió del sector de la cons-
trucció. A Felanitx, hi ha molles ca-
ses velles.

9) La destrucció de la co,-..1 ma-
llorquina. No podem clesenganxar
Felanitx de la resta de Mallorca. La
costa mallorquina es com un llar-
guissim hotel, amb algun redolet en-
cara natural, sobre el qual hi ha
l'amenaça d'una urbanització. Tal
vegada d'una de les que ara anome-
nen qecolègiques», perquè tenen jar-
di. Ecologistes, excursionistes, hote-
lers, intellectuals, la majoria dels
politics, agents de viatge i tota cas-
ta de ciutadans s'apleguen per cri-
dar «frenau». El futur de Mallorca
passa per la conservació de les zo-
nes costeres que queden sense ur-
banitzar.

10) La defensa del paisatge i la
identitat del poble. No és cap frivo-
litat dir que els felanitxers tenim
raons emotives i sentimentals per
dir ben cara alta per exemple, que
volem Es Rivetó així com es o que
volem anar a banyar-nos a S'Algar
perquè es aixi com es i perquè  hi
va poca gent i perquè l'aigua es
neta. Una brutal transformació
d'una zona d'un poble, en canvia
l'aspecte extern, però també alit, in-
tern, que no es veu i que s'anome-
na cultura. Ja no podem anar ni a
Cala Marçal ni a Cala Ferrera. Hem
d'esperar que caiguin totes per reac-
cionar?

Nicolau Barceló

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

Perfumería SIRER
Concesionario exclusivo de MOTHERM

Comunica a su distinguida clientela
que durante la semana del 14 al 19 de
noviembre, tendrá una

Promoción Regalo
Por la compra de productos B10-

THERM, le obsequiamos con un regalo.

C. Major, 28 - Tel. 580309
FELANITX

hiper rowrei riirx
MOBLES FELANITX

MESA ORDENADOR
KIT ESTANTERIA CLASSIC de 60 cm.
KIT ESTANTERIA CLASSIC de 90 cm.
KIT ESTANTERIA CLASSIC de 120 cm.
ESTANTERIA 5 ESTANTES de 165 x 80
ESTANTERIA 5 ESTANTES de 165 x 160
ESTANTERIA 3 ESTANTES de 88 x 80
MUEBLES BAÑO
ACCESORIOS DE BAÑO completos

7.554 ptas.
1.300
1.500
1.695
4.440 »
8.500
2.900

desde 19.900
4.500

SECCION ELECTRODOMESTICOS
Precios de locura:

TV. ITT 14" Irr7" =11! 30.000:plas.
TV. RasdiOla-21" Irv= • 56.500
TV. Sony 21" MD WWW.t. 80.0007»
Cantara Sony CCD-250 141.000 »
Fórmula III -FI Sony
Mod. 201 35 W-D 	 19.900
Video ITT 3720 	 56.000
Video VHS 	 37.000
horno Microondas Ignis 21.000

Las primeras marcas con los mejores precios
Hiper Felanitx, precios de Hiper cerca de Vd.



informació

cine principal
Viernes 10, sábado 11, 9 noche y domingo 12 desde las 3.

El éxito más importante de Silvester Stallone. Algo diferente a todas
sus demás películas.

Encerrado y Magnífico Salvaje
Viernes 17, sábado 18, 9 noche y domingo 19 desde las 3

Otro gran éxito del ario 89 (record de taquilla).

Arma letal 2 Y Turista accidental

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Manuel Martinez Fernández
que lalleció en Felanitx, el dia I de noviembre de 1989, a la edad de 74 aims,

habiendo recibido los santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E. P. D.

Sa afligida esposa Jaliana López Fernandez: hijos, Antonio y Jacinto: hija politico Antonia
Garrido: nietos Ivan y Ana Maria: hermanos politicos, sobrinos y demds familia raegan non oración
por su eterno descanso.

Casa moduoria: C. Son Pinar, 31 1

FELANITX

La festa de Sant Martí a la Casa
Hospici—Hospital

Avui dissabte és la festa de Sant
Martí de Tours, patró de la Casa
Hospici-Hospital de Felanitx. Com
es ja tradicional, a les 7 del cap-
vespre, a l'església de Sant Alfons,
se celebrarà una Eucaristia solem-
ne, amb cants a càrrec de la Coral
de Felanitx.

Els residents i comunitat de Ger-
manes de la Caritat d'aquest esta-
bliment conviden tothom a aquesta
festa.

75 milions per arreglar els
cementeris

Dimecres d'aquesta setmana s'ha-
via de desplaçar a Felanitx el Con-
seller Adjunt a Presidencia Francesc
Gilet, per tal de signar un conveni
amb el nostre Ajuntament pel qual
aquesta conselleria lliura una sub-
venció de 75 milions de pessetes per
Ia reparació dels desperfectes pro-
duits per . 1a torrentada als cemen-
teris de Felanitx i S'Horta.

Confiem doncs que prest es posi
tall a aquesta tasca que consideram
de tot punt necessària.

Els estudiants es manifesten en
contra de la urbanització de
Mondrag6 i S'Algar

Dijous de la setmana passada, un
contingent molt nombrós d'alumnes
de l'Institut de Batxillerat i respo-
nent a la convocatòria feta a nivell
d'illa per la coordinadora de defen-
sa de Mondragó, se manifestaren
pels carrers de Felanitx tot dema-
nant la no urbanització de Mondra-
gó, S'Algar i Es Camp Roig.

Els estudiants recorregueren di-
versos carrers de la població inter-
rompent el transit en alguns indrets.
Després se dirigiren a l'Ajuntament
on ocuparen la sala de sessions i re-
clamaren la presencia del Batle.
Com sia que el Batle era absent el
primer Tinent Batle Gabriel Mora
els comunicà que estava disposat a
rebre dos portaveus dels manifes-
tants, pert) després de permaneixer
una bona estona a l'Ajuntament, els
estudiants se'n tornaren sense par-
lamentar amb el Sr. Mora.

Pasarel.la 89
Dilluns passat tingué Hoc la des-

filada de moda tardor-hivern, de ves-
tit, calcat, maquillatge i perruque-
ria, organitzat per un grapat d'esta-
bliments de la vila dedicats a agues-
tes activitats.

L'esdeveniment fou al cinema Fe-
lanitx, que resultà insuficient • per
acollir tot el públic que acudí a pre-
senciar-lo.

Cal destacar l'exceHent presenta-
ció de l'espectacle, amb una riquesa
d'elements escenagráfics i musicals
molt estimable.

Un aHicient de la vetllada fou la
presentació de tres models —un de
nuvia i dos de festa— realitzats per

la dissenyadora felanitxera Catalina
Bennásar.

Campionat de Mallorca de
Fisiosulturisme

Diumenge passat, en el Teatre Mu-
nicipal de Manacor, se celebrà el
Campionat de Mallorca de Fisiocul-
turisme, en el qual i en la categoria
de principiants majors de 21 anys
s'hi classificà en segon lloc en Mi-
guel Prat del Gimnàs Esport Es
Port.

El darrer Ilibre de Gabriel Verd
sobre Colom

Acaba de sortir l'edició d'un nou
llibre de l'investigador en temes co-
lombins Gabriel Verd Martorell. El
seu títol es «Cristóbal Colón era no-
ble y de sangre real. Una realidad,
nació en Mallorca*, i en ell l'autor
aporta totes les dades documentals
que ha pogut recollir fins ara en-
torn al bressol del descobridor d'A-
mèrica.

Precisament Gabriel Verd serà
protagonista d'un reportatge que
emetrà Televisió Felanitxera el pro-
per dimarts dia 14, a les 9'30 del ves-
pre, en el qual explicarà la seva tesi
de la mallorquinitat de Colom.

La festa tie Tots Sants
Amb una climatologia molt benig-

na se celebrà la festa de Tots Sants,
marcada sobre tot per l'habitual
trasbals de gent cap al cementeni i
Ia tradicional ofrena floral. Val a
dir que el clos, malgrat els desper-
fectes produits per l'aiguada del mes
de setembre, i gràcies al zelós es-
ment que hi dediquen els Germans
Fossors, presentava molt bon aspec-
te. Sols la paret que tanca el recin-
te per la part de la carretera —on
s'hi coHocá una canyissada— resta
com a testimoni de la destrossa.

A mitja tarda, a la plaça central,
se celebra la solemne Eucaristia
—m o 1 t concorreguda— iHustrada
musicalment per la Coral de Fela-
nitx.

Llar de la Tercera Edat - 'risers°
PERRUQUERIA PER A HOMES

I DONES.— Se reinstaura aquest
servei. Horari, de dimarts a dissab-
tes a partir de les 9 hores.

CONSULTA DE TREBALLADORA
SOCIAL.— Dilluns i dimecres, de 9
a 12.30 hores.

ADMISSIO DE NOUS SOCIS.—
Dilluns, dimecres i divendres, de 9
a 12'30 h.

LOTERIA NACIONAL.— Tots els
interessats poden passar per la Llar
a recollir la participació gratuita de
Ia loteria nadalenca, provists del car-
net de soci.

CONFERËNCIA.— Dimecres dia
15, a les 17 h. a càrrec de la Dra.
Paula Grau, sobre el tema «L'exer-

cici físic a la tercera edat».
EXCURSIÓ AL DIJOUS BO.— Di-

jous dia 16, la sortida será a les 9
del matí. Dinar al restaurant Son
Sant Martí. Preu subvencionat per
a socis, 1.100 ptes.; per a no socis,
1.275 ptes. Inscripcions a partir de
dilluns dia 6.

SOPAR ESPECTACLE.— Diven-
dres dia 24, sopar-espectacle en «Es
Fogueró» (Palma). Preu, 2.100 ptes.
Sortida a les 19 h. Inscripcions a
partir de dissabte dia 18.

vida social
NECROLOGIQUES

El passat dia 27 d'octubre entre-
gá l'ànima a Déu a Felanitx, a l'edat
de 82 anys i després de veure's con-
fortada amb els sagraments, D.' Ca-
talina Mas Puig Vda. de Piña. Al
cel sia.

Reiteram el nostre condol a la se-
va família i d'una manera especial a
Ia seva filla D.a Catalina i filla poll-
tica D.a Antònia Barceló.

SE DAN CLASES DE REPASO de
E.G.B. e Inglés iniciación.
Informes, C/. Rocabertí, 18 - Tel.
582935

VENDO PLANTA BAJA en C/. Aigo,
15.
Informes en la misma, de 7 a 9'30
tarde.

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL
en Porto-Colom. 1.a línea, Ronda
Crucero Baleares.
Informes, Tel. 237370 (noches)

SE ALQUILA LOCAL CENTRICO y
vivienda en inicios calle Jaime I.
Informes, Tel. 237370 (noches)

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

SE ALQUILA CASA DE CAMPO
planta baja.
Informes, Tel. 582743



 

Droguería Can Torres
CI. C. Colom, 73 	 Tel. 575694 	 PORTO-COLOM

Cerramos del 6 al 17 de noviembre
PERDONEN LAS MOLESTIAS        

Pago de uvas de TREVIN
TREVIN informa a sus proveedores

de uva, que tiene previsto efectuar el
primer pago de la misma (la mitad), el
día 11 de noviembre, de 9 a 14 horas, en
la bodega de la C. Ramón Llull de Felanitx.     

Mejore su
ingles aquí Call u
en Felanitx ENGLISH SCHOOL
CLASES A TODOS LOS NIVELES, A HORAS CONVENIDAS
CLASES ESPECIALES PARA LOS JOVENES

PROFESORA DE INGLËS (Cambridge Instituto of Ed.)

INFORMACION Y MATRICULA:
Lunes, martes, jueves y viernes, de 15 a 21 h.  

C/. Call, 17
	

Tel. 582668 	 FELANITX 

Mesón Restaurante LAFE
Nueva orientación

COCINA MALLORQUINA
- Codornices con nueces
- Pichón o lomo con col
- Sopas mallorquinas
Especialidad en asados: Lechona

y cordero

Pago de uva - BODEGAS RIPOLL
Comunica a sus proveedores que el

sábado día 18 de noviembre, de 9 a 13 h.
en el domicilio de Andrés Obrador, C.
Metge Obrador, 2 de Cas Concos, proce-
derá al pago de la uva entregada, co-
rrespondiente a la cosecha actual.

Mutualidad «La Protectora»
Se convoca a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lu-

gar en el local social, «LA PROTECTORA» el próximo día 12 de
Noviembre, a las 2,30 de la tarde en primera convocatoria y a las
3 en segunda convocatoria.

Orden del cha:
— Informar sobre las gestiones realizadas.
— Aprobación de los Estatutos y Reglamento de la Mutua-

lidad.
La Junta Directiva

PASSARELLA 89
Passarella 89 agraeix l'assistència al numerós públic present

al Cinema Felanitx i es disculpa per no haver pogut donar cabuda
a totes les persones interessades en assistir-hi.

L'organització es compromet en próximes ocasions a subsanar
aquesta deficiência.

Divendres dia 10, oferirem íntegrament la desfilada per TVF a
les 9 del vespre.

Gracies a tots els coNaboradors, models i públic en general.

Club Joan Capó - Felanitx
BASQUET I ATLETISME

ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA

Es convoca a tots els socis i simpatitzants, a l'assemblea gene-
ral, que tindrà Roc el proper dimecres dia 15, a les 21 hores, al
saló d'actes del Collegi «Joan Capó».

Es prega encaridament la vostra assistência.
El President

FELANITX

Una enquesta manipulada
Amb motiu de la festa de Santa

• Cecilia, patrona ciels músics, cl Pa-
tronat Local dc Música ha preparat
un programa d'actes molt complit,
el qual ens plau d'oferir-vos a con-
t inuació:

Dissabte dia 18, a les 930 del ves-
pre, al cinema Felanitx, CONCERT
de la BANDA JUVENIL DE LA FE-
DERACIÓ DE BANDES DE BA-
LEARS, sota la direcció de Pasqual
V. Martinez. Hem de significar que
aquesta novella Banda, a la qual s'in-
tegren un bon grapat de joves fela-
nitkers, actua per primera vegada a
la nostra població.

Divendres dia 24, a les 5 del cap-
vespre, a l'Escola de Música «Pare
Aulí», carrer de Mateu Obrador,
FESTA ESCOLAR a carrec dels
alumnes d'aquest centre.

El mateix dia, a les 9'30 del ves-
pre, al cinema Felanitx, CONCERT
per la BANDA DE MUSICA DE FE-
LANITX sota la direcció de Felipe
Manchán.

Diumenge dia 26, a les 11'30 del
mati, CERCAVILA per la BANDA
DE MUSICA i a les 12 Missa a la
parròquia de Sant Miguel. Cantara
Ia Coral (le Felanitx dirigida per
Jaume Estelrich.

A les 2 del migdia, a la barbacoa
«La Ponderosa» dinar de germanor.

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

Tels. 643070 y 643085

Fa dues setmanes que reproduf-
rein una suposada enquesta realit-
zacla per l'cmpresa especial i tzada
I ntergallup, S.A. i que con jeturavem
que havia encarregat l'empresa pro-
motora de la urbanització de S'Algar
i el Camp Roig «Inversiones del
Este, S.A.», la qual aparegué a les
planes del diari «Ultima Hora». Uns
dies després s'espargiren per la po-
blació unes fotocòpies amb unes in-
terpretacions d'aquesta enquesta, tot
amb un muntatge trucat que volia
presentar aquestes interpretacions
corn a cosa propia de «Ultima
Hora».

Entorn a aquest afer hem d'infor-
mar als nostres lectors que l'empre-
sa Intergallup, S.A., en carta adre-
gada a «Ultima Hora» denuncia la
manipulació de que fou objecte l'en-
questa i de la utilització tendencio-
sa de la seva firma per recolzar el
projecte d'urbanització. Diu que no
s'utilitzen les mateixes preguntes
que s'empraven pel sondeig ni es re-

proclueixen en la seva totalitat.
Per altra banda «Ultima Hora» a

una nota de la Direcció i tot seguit
de la carta d'intergallup aclara que
Ia informació a que fa referência
aquesta empresa no se publica com
informació sinó com a publi-repor-
tatge encarregat per una agência de
publicitat.

SE NECESITA OPERARIO Y
APRENDIZ en taller cerrajería y
maquinaria.
Informes, Tel. 580059

OCASION! VENDO SOLAR de unos
500 m2 en Felanitx. Precio, 800.000
ptas.
Informes, Tel. 581566

LE 'APETECERIA UN «POLO CONG
PATATUS»? Pues ésto es lo que
ofrecen dos de cada tres restau-
rantes a sus clientes extranjeros!
TRADUCIMOS Y CORREGIMOS
sus cartas. Tel. 582995

La festa de Santa Cecilia



C. Pizarro cantonada Churruca Tel. 575174

RESTAURANT BON PORT
PORTO-COLOM
Obert tot l'any

Cuiner i propietari: Josep Pallicer

Comunica als seus clients que esta-
rà tancat de 11 de novembre al 5 de de-
sembre.

Margarita Grimalt Grimalt
mori a Felanitx, dia 4 de novembre de 1989, a Pedal de 90 anys
havent rebut els sants Sagraments i la Bededicció  Apostòlica

Al cel sia

La seva germana Maria; germa politic Marc Rigo Rotger; fillola Mercè Higo; nebots Llitisa,
Josefina, Paco i M." del Carme; nebots politics; renebots i ds altres parents vos demanen que en-
comaneu la seva anima a Deu.

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Magnífica, de veras, es la EX-
POSICION del malogrado MIQUEL
LLABRES, que llega a nuestra Ciu-
tat presentada por MIQUEL PONS.
Una muestra que podemos ver eh la
«Casa de Cultura» hasta el próximo
20 de noviembre. Una actividad :res-
paldada por el «Centre Culturab;le-
lanitxer. Se trata de un pintor que
tiene «alma» para captar perfecta-
mente el «habitat», el paisaje ur-
bano tradicional. Un artista al que
no descubriremos ahora precisa-
mente. Solamente recomendar viva-
mente esta exposición, , puramente
clásica. Antología.

• LA FRASE DE LA SEMANA:
La ha pronunciado CARMEN RO-
MERO, diputada por el PSOE:
«Todos los diputados por CADIZ
nos partiremos el pecho...».

—Cuál, el derecho o el izquierdo?
• Noticias poco halagüeñas. El

otro día el legendario D. NICOLAS
VALLS era internado en «Son Du-
reta» con ciertas premuras, al
tiempo, que el inevitable JAUME
«RAÜLL» salía de aquellos pagos con
evidente mejoría. Al tiempo que el
dinámico RAFEL «SIMONET» su-
fría un accidente doméstico y se le-
sionaba una clavícula, de la que se
repone con toda normalidad... Lo
cierto es que don NICOLAS sigue
internado en la habitación 310. Es-
peramos noticias satisfactorias. El
señor Valls, persona muy querida
por todos los felanitxers, por su la-
bor en el terreno deportivo, tam-
bién es muy conocido en toda la
isla por su facetas tanto de empre-
sario como de directivo del C.D. Fe-
lanitx, el que bajo su batuta consi-
guió metas importantes. Esperamos
que su pronta recuperación sea ya
un hecho.

• Otro gallo canta para el famo-
so pintor felanitxer FRANCISCO
FORTEZA. Un bohemio donde los
haya. También ha tenido sus proble-
mas con la salud. Anda paliducho,
pero bien, según pudimos compro-
bar al contactar, pero es el aspecto
de siempre. Lo cierto es que nues-
tro pintor seguirá apretando la es-
pátula y sus pinceles para seguir
pintando esa abrupta realidad, eso
sí, con anarquía. Nos congratulamos
de que nuestro amigo, tras esa cura
de reposo, vuelva estar en la brecha,
¡adelante amigo!

• Y a continuación unos «GAD-
GETS» de «CHOQUE»...

• La CHABOLA del «escritor
maldito» MIQUEL BAUÇA.

• Que lo de la famosa «EN-
CUESTA» fuera tan poco convin-
cente.

• El «INCREIBLE EXITO» de
lo del PARO.
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• Que COSME ADROVER estu-
viera de ornatances» cl pasado do-
mingo.

• Que nadie sepa todavía por
qué se aparca en las cercanías de
«Eléctrica Sierra».

• Que nadie vigile y se preocu-
pe de la «Plaza de las Palmeras».

• Que todavía la gente, que gas-
ta coche, no haya comprendido que
los coches americanos no sirven pa-
ra las ciudades. El utilitario, era eso,
útil.

• La dimisión de TOMEU TEJE-
DOR, cantada.

• Vale. Pasemos al «CINE PRIN-
CIPAL», donde esta semana echan
la última de SYLVESTER STALLO-
NE. El asunto es de cárceles y ven-
ganzas; el título: «ENCERRADO».
El protagonista las pasa moradas,
pero luego... Ya se sabe. De com-
plemento otra de acción «EL MAG-
NIFICO SALVAJE». Taquilla garan-

tizada.
• El pasado lunes hubo la «mos-

tra» artístico/comercial titulada PA-
SARELA-89 en el ex-cine «FELA-
NITX». Pues los árboles no nos de-
jaron ver el bosque. Ya que llega-
mos un poquito tarde y la entrada
estaba inaccesible. Los organizado-
res se vieron desbordados por el
EXITO. Tenía nuestro amigo MAI-
KEL que hacer la crónica pero...
Fue imposible. No cabía un alfiler
y las relaciones públicas no estuvie-
ron a la altura de las circunstan-
cias... Otra vez sera. Lo cierto es
que el evento interesó, que es lo que
cuenta a pesar de todo. Este desfile
podrán verlo con detalle por TELE-
VISION FELANITXERA, más no
les podemos explicar.

• El C.D. FELANITX, que per-
dió de manera decorosa en el feudo
del ALAIOR, se ve abocado en el
último lugar de la tabla de clasifi-

eación. Ser colista no es grato. Para
eso la JUNTA DIRECTIVA a princi-
pios de semana CESABA al ENTRE-
NADOR, el conocido RAFAEL RA-
MOS, y daba el mando provisional-
mente a un hombre de la casa, al
no menos conocido y popular DO-
MINGO AZNAR. Una medida que no
vamos a discutir si era oportuna,
pero que se veía venir... El domingo
frente al FERRERIES en «Es Tor- •
rentó» el banquillo lo dirigirá Aznar
y el colegiado de turno sera NAVA-
RRO CLEMENTE. Hay que ganar, o
si no, Dios nos pille confesados.

Los demás partidos: GENOVA -
CAS CONCOS y FERRIOLENSE -
S'HORTA.

JORDI GAVINA, suplente

ASSOCIACIO ESPANYOLA CONTRA
EL CANCER-JUNTA LOCAL
OE FELANITX

OMISSIÓ
A la relació de collaboradors de

la festa-sopar que oferírem a l'edi-
ció passada d'aquest setmanari, va-
rem cometre l'omissió involuntaria
d'una partida de persones i entitats
que oferim tot seguit:
IMPREMTA LLOPIS
BOUTIQUE JUANITA
JOANA POU
CERAMIQUES MALLORCA
TOT PELL
ANTONIO JUAN SANS()
RECORDANÇA
JOANA GRIMALT (Segri)

Portocolom
RELLOTGERIA PLAÇA
ROIMA
MARGALIDA DE VICENS
ADMINISTRACIÓ LOTERIES

Antoni Maura
BAR OASIS Portocolom
RUBIO'S
OPTICA DIANA
Salón de Belleza MARI CARMEN

Lamentam aquesta omissió, per
Ia qual en demanam disculpes.

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

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

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

Venta de pisos
Tres o cuatro habitaciones, entrega

de llaves el 30 de diciembre 1989. Pre-
cios interesantes con o sin hipoteca. En
Ia calle Nofre Ferrandell, 23 Felanitx.

Más información en cl mismo edificio, de 17 a 19 horas, todos
los días.

TELEFONO 582033  

FELANITX   

BASQUET
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Alayor, 2 - Felanitx, 1

FELANITX: 0!ero (2), Riera (1),
R. Juan (2), Galm(L‘s (I ), Llull (I),
Damian (I), Matías (2), Jun (2),
AcIrover (I), Mut (2) y Gallardo (1).
Prohens (I) por Gallardo y Javi (1)
por

ARBITRO: Salieras (0). Pésimo.
Amonestá con la cartulina amarilla
a Caimaris, 1.1uis, 'Forres, Franz y
Javi.

GOLES: Minuto 61, Melia, 1-0.
Minuto 64, Lorenzo, de penalty, 2-0.

Minuto 75, Mut, depenalty, 2-1.
COMENTARIO: El Alayor se ha

impuesto de manera apurada aun-
que justa a un Felanitx que le dio
mucho más trabajo de lo' previsto
dada su posición en la tabla.

El cuadro local empezó con un
poco de despiste en el centro del
campo, lo que permitió que el cua-
dro visitante no pasara excesivos
agobios e incluso le permitió contra-
golpear el portal de Moll.

A partir del minuto 25 el Alayor
tomó definitivamente el mando del
partido. Creando buenas ocasiones
dc peligro pero sin practicar un fút-
bol excesivamente brillante, tuvo a
su merced al Felanitx que tuvo que
replegar sus líneas.

En la segunda mitad cl cuadro 10-.
-cal consciente de que el partido ha-
bía que ganarlo salió dispuesto a
veneer.

El juego transcurrió en el área del
Felanitx, creando buenas ocasiones
para aumentar el marcador.

EL FELANITX, COLISTA
Tras este resultado el Felanitx

ocupa la plaza de colista de la cate-
goría. Cuatro negativos son preocu-
pantes. Las causas son muchas, una
de ellas, la más importante tal vez,
sean las malditas lesiones. Lo cier-
to es que el equipo felanitxer debe
cambiar mucho para salir de este
atolladero que, de no rectificar, le
conduce inexorablemente a catego-
ría regional.

ULTIMA HORA DEPORTIVA:
RAFAEL RAMOS CESADO COMO
ENTRENADOR. EL FELANITXER

DOMINGO AZNAR ASUME
PROVISIONALMENTE EL CARGO.

El pasado lunes corrió el rumor,
que se confirmaría el martes, de que
Ramos dejaba cl papel de entrena-
dor del C.D. Felanitx; los resultados
han sido determinantes. La directi-
va tras una reunión en plan de ur-
gencia consideraba oportuno rescin-
dir el contrato y dejar la plantilla
en manos del entrenador de los ju-
veniles, el conocido Domingo Aznar.
El cargo tiene caracter provisional.
Pero podría confirmarse la próxima
semana.

MAIKEL

2.* REGIONAL
S'HORTA, 4 - JUV. SALLISTA, 1
CONTINUA LA BUENA RACHA
El S'Horta, tras arañar un gran

positivo en el campo del Sta. Eugè-
nia, cl pasado domingo demostró

que tiene sitio en la categoría, go-
leando con todo merecimiento a un
rival que no le puso las cosas fáci-
les.

La 1." pare terminó 1-0. Foe
disputada, hubo diversas alternati-
vas, pero M. Roig al lanzar de ma-
riera soberbia nua I an alter() cl
marcador. El balón se incrustú por
la mismísima escuadra.

En la segunda mitad el S'Horta
salió con hambre de gol. No tardó
en demasía en conseguir el gol de la
tranquilidad por mediación de Va-
cas, que tras unos buenos regateos
supo estar en su sitio, aguantar el
cuero, y lanzar de perfecta vaselina
el balón a las mallas (2-0). Pero los
visitantes no se rindieron y un pe-
nalti supuso el (2-1). Mas el S'Horta
no estaba para dar muchas conce-
siones y el 3-1 no tardó en llegar
también en jugada de balón parado,
al transformar una maxima pena. Y
para finalizar M. Roig conseguiria
establecer el definitivo 4-1.
Rectificación:
STA. EUGENIA, 1 - S'HORTA, 1

MERECIDO EMPATE
La semana pasada nos equivoca-

mos con el resultado. Y con la «cró-
nica», no quisimos ser menos que
los medios informativos de la Ca-
pital, que nos facilitaron este resul-
tado totalmente erróneo.

El S'Horta empató, marcó pronto
merced a un gol de Vacas.

Valga, pues, esta rectificación
JUVENILES
BINISSALEM, O - FELANITX, 1
Otra victoria pudieron conseguir

el pasado domingo los pupilos de
Domingo Aznar, ante un flojo Binis-
salem, a pesar de jugar un mal par-
tido.

El jugador Mateo Borras, sufrió
una lesión de ligamentos que le
mantendrá durante algún tiempo
apartado del terreno de juego. El
fol fue marcado por Diego.
INFANTILES

FELANITX, 3 - COLONIA, 0
Los locales, demostraron una vez

más su superioridad en el juego,
consiguiendo trcs goles que fueron
marcados por Evaristo (2) y Juan-
pe.
ALEVINES

PORRERES, 3 - FELANITX,
Un nuevo patinazo tuvieron el pa-

sado sábaclo ante un flojo Porreres.
Los merengues jugaron un pésimo
partido, aprovechándose el equipo
local para hacerse con los clos pun-
tos.
FUTBITO.

Hoy viernes, da comienzo la LI-
GA DE FUTBITO 89/90, que se
disputa en cl Campo Municipal de
Deportes. En dicho torneo hay ocho
equipos inscritos y normalmente ju-
garán los sábados por la tarde a par-
tir de las 17 horas. Hoy viernes cl
primer . partido del torneo comen-
zará a las 20'30 h.

Gori Vicens

RFSULTATS
Cadets:

JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 54
CIDE, 	 52
Juvenils:
SYRIUS PATRONAT, 	 95
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 65
Jtiniors:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 100
CAMPOS, 	 42
Seniors:

SA POBLA, 	 49
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 77

COMENTARI
Ni el mes optimista dels afeccio-

nats felanitxers al bàsquet s'imagi-
nava que se poguesisn enregistrar
els resultats obtinguts. Qui podia
pcnsar que els cadets guanyassin al
poderós Cide, després del desastre
de la primera jornada? I qui podia
creure que els júniors anotassin el
centenar de punts vista l'alarmant
sequera anotadora per la que pas-
saven? I que m'en direu dels 28
punts d'avantatge obtinguts per l'e-
quip senior dins un dels terrenys
considerat dels més complicats com
es el pobler?

La sortida en tropell dels CADETS
va sorprendre tothom. Amb onze
minuts s'avança de 15 punts (23-8)
al Cicle, cosa que féu concebre es-
perances. En el descans el resultat
era favorable de 8 (33-25) per tor-
nar-se ampliar a la 2.a (45-31, minut

27). A partir d'aquí la defensa indi-
vidual i la pressi6 dels visitants
crearen problemes quasi insalvables.
En tr4.= d'una participaciú total del
nombrós públic s'aconseguí final-
ment la victúria, molt celebrada, per
clos puntets. Els lécnies felaniixers
empraren On icament 6 jugadors i
Wells destacam Albert Gonzalez (rei
Lick rebuts i autor de 14 punts), Ce-
sar Sanchez (19 punts), Ratel 13over
(14 punts amb una sèrie de 6 de 7
tirs Mures) i Miguel Nadal.

Els JUVENILS, encara que derro-
tats, tornaren bastant satisfets de la
visita al Syrius Patronatt, equip al
que li endosaren 65 punts dels quals
Pere J. Fullana (23) i Rafel Lladó
(20) S'endugueren la tallada més
grossa. Desitjam que aquesta setma-
na, que s'enfronten al La Salle, s'a-
notin la seva 2.a victòria de la tem-
porada perquè s'ho mereixen.

Els JUNIORS, amb el mateix pro-
bleme de sempre, pocs jugadors (no-
més 7) per diverses qüestions, foren

(Passa a la pay. 8)

ALQUILO PORTASSA en Via Emes-
to Mestre, 23.
Informes, Tel. 580883

SE ALQUILA CASA EN PORTO-
COLOM, 1.a línea.
Informes, Tel. 581156

SE OFRECE CHICA de 16 años para
cualquier trabajo.
Informes, C/. Proïssos, 21



NICHT CLUB - DANCING - LIVE MUSIC

C. .: Cala d'Or - CALA FERRERA - Avda. Cala Esmeralda

Temporada invierno
ABIERTO:
Jueves, viernes, sábados, domingos

y vísperas de fiesta.

De 22 h. a 5 de la madrugada

Música en vivo

FELANITX
INIICNI1111111rJcvsse

Comunicat del Partit Popularque, en no ser gent sense cervell, no
pot creure ningú que dos Regidors,
que molts de pics ni les deixen mo-.
tar, puguin decidir res o tenir cul-
pa de res si no prenen cap decisió.
Les decisions les prenen els del PP,
entre dells D. Bartolomé Tejedor i
no pot esser mai que la culpa de les
seves decisions mals preses les ten-
gui el nostre portaveu.

Després digué que l'oposició no
les deixava fer res, que volien que
fessin les coses per la Llei i que un
Ajuntament que vulgui fer les coses
per la Llei, no pot fer res. Això es
molt greu, que un Regidor asseguri
que l'Ajuntament de Felanitx per
funcionar no ha d'anar per la Llei,
es de jutja • de guardia. No ens ex-
tranya que la seva Delegació d'Hi-
senda, d'Obres i d'Infraccions Urba-
nistiques, no funcionàs de cap de les
maneres. Per posar un exemple hem
de dir que les denúncies fetes pels
felanitxers davant el Consell Insu-
lar, ell com a Delegat les boicoteja-
va, no enviant els expedients al Con-
sell, quan aquest li demanava tres
vegades seguides i naturalment per
escrit. D'Hisenda hem de dir que
l'any passat es pagaren molts de mi-
lions de pessetes a gent que no es-
tava contractada o per obres que no
es podien fer. El Compte General de
1988 encara no està aprovat per
aquests motius i tocava estar apro-
vat el mes de marg.

Pert) el que ens va fer més gràcia,
D. Bartolomé Tejedor es graciós, va
ser l'explicació del que segons ell
havia de fer l'oposició. Segons ell,
l'oposició ha de presentar alterna-
tives i si no s'admeten —ells tenen
majoria i no n'admeten cap— el que
ha de fer l'oposició és deixar-los fer
i no dir res. Aquesta si que m'és
sana! Les alternatives presentades
pel grup dels COLOMS al comen-
çament de la seva existència a l'A-
juntament, o les perdien o les igno-

El Comité Local del Partit Popu-
lar, a la reunió que tengué lloc el
propassat dia 2, va analitzar els re-
sultats obtinguts pel partit a Fela-
nitx, a les eleccions generals del 29
d'octubre, on va aconseguir 3.182

raven. Ells, els del PP, ho solen te-
nir sempre tot decidit, encara que
molts de pics no sàpiguen quê vo-
ten, el mateix D. Bartolomé Tejedor
ha dimitit per això, per voler recon-
siderar una decisió precipitada i els
del PP no admetrer-li la rectificació.
Imaginau-vos un Ajuntament sense
oposició! Que farien els del PP!

I per concloure aquest escrit hem
de dir que la dimissió de D. Barto-
lomé Tejedor Berga demostra que:

1.—Prenen decisions sense estu-
diar el que voten.

2.—Els del PP, tot i que són majo-
ria, no s'entenen entre ells.

3.—No es extrany el que passa
urbanísticament a Felanitx, si el De-
legat diu que no s'ha d'anar per la
Llei.

4.—Hi ha altres motius que han
fet dimitir a D. Bartolomé Tejedor
i que no són precisament els que
donà D. Andrés Riera.

5.—Amb la dimissió de D. Barto-
lomé Tejedor, és.possible que les co-
ses vagin millor, pet-6 no és segur.

Per tant proposam:
Que vegent que l'ex-Delegat d'Hi-

senda i Urbanisme de l'Ajuntament
de Felanitx demana incomplir la
Llei per poder fer coses, els ciuta-
dans de Felanitx seguesquin el seu
exemple i es neguin a demanar lli-
cències, a pagar els arbitris i els
del PP podran realitzar el seu pro-
grama i tothom serà igual, perqu.
de moment uns paguen i els altres
no i d'això tampoc en té la culpa el
nostre portaveu.

vots, la qual cosa suposa el recolza-
ment del 45'4 per cent dels votants.

Aquests resultats, es evident, con-
soliden al Partit Popular com a la
primera força, i a la vegada més
votada, del municipi i demostren
clarament la fidelitat dels electors
cap el Partit Popular.

El partit per tant es mostra satis-
fet pels resultats obtinguts i agraeix
públicament la confiança obtinguda
dels ciutadans.

El Comité va conèixer així mateix
la renúncia al seu escó de regidor
del membre del partit Bartomeu Te-

• e(lor, que sera substituil pel tambe
membre del Partit Popular Antoni
Grimait, valorant positivament la
seva gestió i fent públic l'agraïment
al Sr. Tejedor pel temps dedicat a
les tasques del municipi, tot espe-
rantque des d'ara endavant continuf
aportant la seva valuosa collabora-
ció als treballs del partit.

Basquet
(Ve de la pàgina 7)

capaços de fer una gran gesta que
es produeix per 7 •a vegada en la
història del Club Joan Capó; ens re-
ferim a un tempteig centenari a fa-
vor. I això que el començament ha-
via tingut color campaner (3-9, mi-
nut 5 6 16-17, en el 10). L'endimo-
niat ritme que imprimiren a partir
de havons els nostres jugadors ens
porta al descans amb un escandalós
54-22, després d'un parcial de 38-5.
Recital de batons recuperats, assis-
tències i cistelles de tots els colors
que continua a la segona part i al
que ho se posh fre 'en cap moaient
fins a completar la màgica xifra.
Són d'admirar el ritme i relevadis-
sim encert de tot l'equip. Anotaren
Antoni Obrador (28), Tomeu Mai-
mó (27), Bernardi (17), Villalonga
(10), M. Bennaser (9), Tolo Nicolau
(5) i Gaspar (4). Altres dades que in-
diquen el nivell de joc són el 52 Wo
d'encert de tots els tirs efectuats,
les 15 assistències, els 17 balons re-
cuperats enfront de 5 de perduts i
els 4 triples transformats de 8 in-
tents.

Els SENIORS es mantenen impa-
rables i consoliden de cada dia més
el liderat. Els 10 minuts inicials (8-
26) i els 10 finals (8-28), de magnifie
joc, foren més que suficients per
mostrar la superioritat felanitxera.
El final de la 1.a part i el comença-
ment de la segona foren de lleuger
domini pobler. Destaquem el joc de
conjunt del que Pere S. Barceló n'és
un exponent amb les seves 4 precio-
ses assistències, Guillem Amengual
capturà 15 rebots i va fer 21 punts,
Antoni Oliver aconseguí 15 rebots i
anota 16 punts i Damià Boyer i Mi-
guel S. Perelló transformaren cada
un d'ells 13 punts.

AQUESTA JORNADA
Tres partits a casa i un tot sol

a fora, el dels júniors a Llucmajor.
A Felanitx els cadets s'enfronten a
l'Espanyol, els juvenils al La Salle
Palma i el diumenge els sèniors
bran el Sanimetal d'Artà.

LARRY CISTÈLLES

Colon's a la Sala
LA DIMISSIÓ DE
D. BARTOLOME TEJEDOR
I LES SEVES EXCUSES

La Televisió Felanitxera, clara-
ment identificada amb el grup go-
vernant, oferi dimarts passat l'ex-
clussiva de la dimissió del Regidor
del PP Bartolomé Tejedor Berga.
De les declaracions d'En Tejedor a
Ja TVF, en volem fer dos mots, per-
què va dir moltes coses i encara no
hem aclarit quins són els motius
reals de la seva dimissió, tot i que,
en dos anys i mig d'anar a les ple-
nàries i sentir les seves interven-
cions, no recordam haver-li sentit
donar mai explicacions de res, no-
més recordam que sempre es reme-
tia a les Comissions Informatives i,
pel que hem sabut, a les Cornissions
Informatives es remétia als infor-
mes, quan aquests existien. Dè les
seves intervencions, recordam'el seu
llenguatge groller i tenim fresea l'in-
tervenció barroera i despectiva del
Ple de dia 20, quan un Regidor li de-
mana explicacions de la discrimina-
ció que practicaven en el cobrament
de cert arbitri municipal i ell con-
testa amb un ai que!» totalment
grosser. També hem de recordar la
seva intervenció memorable d'acu-
sació al nostre portaveu de falsifica-
ció de documents públics en la seva
professió, que va resultar ser falsa,
i la proposta d'acusació de terroris-
tes al nostre grup, campanya  propor
sada per ell, amb el vist i platr deli
altres peperos i pagada amb Lek di-
ners de l'Ajuntament.

Peró repassem qué va dir a la
TVF.

De la lectura del seu escrit ae di-
missió es va desprendre que dimi-
tia perquè no estava d'acord amb el
que fan els seus a l'Ajuntament. Que
el tema de S'Algar es va resoldre
precipitadament i que la seva pro-
posta dins la Comissió de Govern
d'investigar els fets succeïts a Cas
Corso, no va tirar endavant. Aquests
són els motius basics de la seva di-
missió, segons l'escrit que va llegir.

Pert) heu de creure i pensar que
dia 1 de novembre i al «Diari de Ma-
llorca», el Sr. Andrés Riera, presi-
dent de la Junta Local del PP, de-
clarava que les raons de la dimissió
d'En Bartolomé Tejedor no eren les
donades per ell, que les pressions
sofertes després del Ple de l'apro-
vació del canvi de qualificació dels
terrenys de Sa Punta, Es Camp Roig
i S'Algar, eren el motiu real. Tam-
bé, En Riera parlava per boca de
D. Gabriel Mora i deia que aquest
senyor no dimitiria mai. No s'entèn
ni poc ni gens que N'Andrés Riera,
pugui suplantar a dos Regidors del
PP i fer declaracions en nom seu,
no s'entén, però tampoc ve de nou,
ja hem comentat moltes vegades
que moltes de les animalades que
es fan a l'Ajuntament tenen relació
amb aquest senyor.

I ara ve el que va afegir D. Barto-
lomé Tejedor. A la TVF va aprofitar
per perbocar que de tots els mals
de l'Ajuntament en tenia la culpa el
nostre portaveu. Això és l'eslògan
calumniós dels del PP d'ença que
els COLONS les hem let mostrar els
peus. Ja hem dit moltes vegades




