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la festa de Sta. Cecilia Delvá Teatre a drrec Ia rodeilaAmb motiu de la festa de Santa
Cecília, patrona dels músics, el Pa-
tronat Local de Música ha preparat
els actes següents:

Dissabte dia 18, a les 9'30 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. Martínez.

Divendres dia 24, a les 5 del cap-
vespre, a l'Escola de Música «Pare
Aulí», carrer de Mateu Obrador,
FESTA ESCOLAR a carme 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
Manchón.

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

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

Dia 9 no sortirà el
afelanitx»

Posam en coneixement dels nos-
tres lectors, suscriptors, comuni-
cants i anunciants, que el dissabte

; BASQUET

RESULTATS
Cadets:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 53
ESPANYOL, 	 44
Juvenils:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 83
LA SALLE PALMA, 	 86
Júniors:
J. LLUCMAJOR, 	 66
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 60
Sèniors:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 73
SANIMETAL ARTA, 	 46

COMENTARI
Els rendiments dels CADETS en

els dos partits consecutius jugats a
Felanitx ha estat magnifie i s'han
anotat una doble victòria que els
deixa momentàniament molt ben
classificats. L'encontre fou equili-
brat amb uns minuts clau, els que

dei Grup «Aigua Oolça»
Demà diumenge, a les 9'30 del ves-

pre, al cinema Felanitx, el grup de
teatre «Aigua Dolça» de Capdellà,
ens oferirà una representació. Es
tracta de la comèdia «Cadascú per
ell i Déu per tots», original de Mi-
guel Barrera Duran, director del
grup.

L'agrupació «Aigua Dolça» ha ac-
tuat altres vegades a Felanitx, con-
cretament per les festes de Sant
Agustí d'enguany ens munta a la
plaça de Sa Font l'obra «Embulls de
conso gres

Demà tendrem ocasió de veurel's
altra volta amb una obra diferent i
amb unes condicions molt millors
quant a local i escenari.

Ens plau- que el Centre Cultural
mantengui la intenció de dedicar un
esment especial a l'art teatral, per
moltes circumstancies gairebé amb-
sent de la nostra ciutat durant
molts anys.

dia 9 de desembre no sortira aquest
setmanari. La circumstancia de que
tenguin la consideració de festiu els
dies 6 i 8 ens fa impossible la reco-
llida i elaboració de la part infor-
mativa que habitualment conforma
Ia publicació.

van des del 14 (14-18) al 18 (24-18).
A partir d'aquí les diferències sem-
pre foren favorables als locals, arri-
bant la més grossa als dotze punts
(49-37). El partit tingué una indis-
cutible figura en el jugador Rafel
Bover que se destapa de bon de ve-
res i, entre altres bones accions,
aconseguí, ell tot solet, 29 punts.

Fallaren els JUVENILS i no se
pogueren anotar el segon triomf.
Quan un equip d'aquesta categoria
es capaç de fer 83 punts i perd, s'ha
de pensar que la defensa va fer més
errades del que se pot permetre. En
el descans s'enregistrava un espec-
tacular empat a 49. A la 2.a part i
quan els locals havien tengut el seu
major domini en el marcador (65-59)
arribà un parcial 0-13 (65-72) i ho
foté tot en orris essent ja impossi-
ble arraglar-ho. Anotacions elevades

Salvem el negoci
Dedicatòria:

A l'amic Cosme Aguiló,
capdavanter de la lluita

La premsa de la setmana passada
va escampar la notícia: Cala Mon-
dragó sera urbanitzada. No es qües-
tió de repetir tot quant s'ha dit so-
bre raons, incidents, ni de la repug-
nant manipulació de la tercera edat.
(Aixe, darrer na ens pot estranyar,
vista l'actuació del batle de Santa-
nyí a una reunió recent a La Pon-
derosa, on va demanar el vot per al
seu partit a les persones majors)

El fet es que s'ha perdut una ba-
talla. Esperem que no sia més que
una batalla i que totes les esperan-
ces de la gent que lluita en defensa
de la naturalesa, un dia i un altre,
se vegin complides. Vista la presa
de consciència per part de sectors
cada vegada més amplis de la po-
blació, ens permetem pensar que al
final acabarem guanyant la guerra.
Clar que sera una victòria pírrica,
perquè el dia que tot Mallorca esti-
gui convençuda que hem de defen-
sar la naturalesa i els paisatges, ja
no quedaran paisatges ni naturalesa
per defensar.

Quan aquest dia arribarà, conven-
dra tenir presents alguns norris.
primer lloc, el del Partit Popular, a
nivell de tota la comunitat. A escala
local, entre els noms que quedaran
inscrits en el llibre de la história
per a perpétua vergonya, hi figura-
ran amb tots els honors, la Unió Fe-
lanitxera, el P.D.P. i el P.P. Un altre

de P. J. Fullana (29), D. Amengual
(17) i Rafel Lladó (15).

Per poc donen la campanada els
JUNIORS que acabaren finalment
derrotats per la minima. Sols no
tingueren diferències favorables en
tot el partit, pet-6 reaccionaren molt
bé quan els llucmajorers se n'ana-
ven de 10-14 punts. Els parcials del
primer i segon temps foren sem-
blants (24-30 i 32-30). Tomeu Maimó
va ser el jugador més valuós de tot
el partit i del seu trempat canell
sortiren 25 punts a més de ser el
màxim rebotejador del J. Capó (10).
Gaspar Noguera captura 8 rebots i
amillara moltes actuacions ante-
riors. Antoni Obrador tornà fer
una feina incansable i Mateu Julia,
que reapareixia després de complir
una sanció, se lesiona un dit.

Els SËNIORS, en una de les ac-
tuacions més fluixetes de la tempo-

dia donarem noms de senyors con-
crets. Per avui ja estarà bé així.

A propòsit de Mondragó, els lec-
tors , intelligents (que són majoria)
deuen haver reparat que el batle de
Santanyí ha advertit repetidament
que la urbanització era inevitable
perquè, si s'aturava, les indemnitza-
cions serien molt elevades. D'això,
en podríem parlar per llarg, per() si
de cas ja ho farem un altre dia. Ara,
és cert que si uns senyors tenen un
dret adquirit a urbanitzar i després
el perden, els han d'indemnitzar.
Però resulta que aquest mateix par-

_ tit conservador (què punyentes
conserva?), a Felanitx, declara urba-
nitzables uns terrenys que després
naturalment s'hauran d'urbanitzar
perquè si no, s'hauran de pagar in-
demni tzacion s.

A l'ajuntament de Felanitx, els ho-
mes del P.P. han , donat la seva con-
formitat a una maniobra que comp-
ta .amb l'assessorament del Conse-
ller Adjunt a la Presidència, el se-
nyor Gilet, i ara sera. la Comissió
Provincial d'Urbanisme, controlada
pel mateix personal, qui ho confir-
mara. Després el batle de Felanitx
dira (qui sap si de bona gana) que
no podem aturar les coses perquè
la jugada sortiria massa cara.
-
Un partit conservador no ho és.

Un partit de dretes, sí. 0 sia: un
partit que afavoreix el gran capital,
al qual tots els mallorquins haurem
de compensar si no pot fer grans
negocis amb tota impunitat.

Pirotècnic

rada, s'apuntaren la 7.a victòria amb
comoditat i claretat. Al final torna-
ren a ser 27 punts de clar avantatgc.
D'haver jugat un poc més fluid i ra-
pid, i si el partit no hagués tengut
tan curta durada, el marge final
hauria pogut superar ben bé els 40
punts. En l'aspecte ofensiu mereix
destacar Perelló amb 17 punts i una
série de 7 de 9 tirs lliures transfor-
mats. Pel que fa als rebots, Amen-
gual amb 14 i Rigo amb 6 superaren
els altres.

AQUESTA JORNADA
Els tres equips més joves tendran

desplaçaments els camps dels líders
o colíders. Els cadets a Penya Ma-
llorca, el juvenils a Manacor (Per-
las) i els júniors a la pista del Sy-
rius Patronat. A Felanitx només
haura l'actuació dels séniors contra
el Marratxí.

LARRY CISTELLES I

83 punts a favor, no els són sulicients als
juvenils
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral: 1.625 ptes.
Semestral a fora: 1.775 ptes.

SANTORAL

Diu. 19 St. Abdies
Dill. 20 St. Félix de Valois
Dim. 21 Present. Verge M.a
Dim. 22 Sta. Cecilia
Dij. 23 St. Climent I, papa
Div. 24 St. Cristagon
Dis. 25 Sta. Catalina

LLUNA
Quart minvant dia 20

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 resta-
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 1 20,30 h.

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

Felanitx-Portocolom: Dies fei-
ners, a les 7, 14'15 i 17 h. Diu-
menges i festius, a les 9, 12'30 i
17h.

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 730, 14'45 i 1730 h.
Diumenges I festius, a les 930,
13 i 18'15 h.

Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 12'30 h.

Cala Murada. Felanitx: Diu-
menges a les 9 i 13 h.

Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.

Cala d'Or - Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes I diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN
Dissabte
D iumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

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

580448 581144
Ambulàncies

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

Jaume Rotger
Cat. Ticoulat
Francesc Piña
Gayh-Mel is
Miquel-Nadal
Jaume Rotger

Felanitx Sport Automóviles, C. B.

Alfa Romeo
Aproveche esta oportunidad,

ya puede tener su ALFA ROMEO

desde 1.479.000 ptas.
Avenida Argentina, 57 - Tel. 581260 - FELANITX

MATRIMONIO
sin hijos, para atender como posaderos
chalet frente al mar en Cala d'Or.

Se piden referencias.

Llamar horas de oficinaiTel. 28 75 00
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FELANITX

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

NECESSIT OFICIAL 1.a i 2.a de
fuster.
Informació: C/. Jaume Veny, 18.

SE DAN CLASES DE INGLES a
partir de 6.° de E.G.B.
Informes, Tel. 580004.

SE NECESITA MUJER 0 CHICA
con carnet de conducir, para tra-
bajos domésticos.
Informes, Tel. 657564 (Calonge).

VENDO PISO CON COCHERIA en
Felanitx. Zona del Parque.
Informes, Tel. 581613.

SE DAN CLASES DE REPASO,
para alumnos La Etapa E. G. B.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

SESSIÓ PLENARIA
DE DIA 20-9-89

S'acorda sollicitar del Ministetri
d'Obres Públiques la delimitació
dels Hits dels torrents del terme.

S'acordà sollicitar de la Conselle-
ria d'Obres Públiques la redacció
d'un projecte d'evacuació d'aigües
pluvials d'aquest terme per evitar
el desbordament dels torrents.

Per la batlia es dona compte de
les mesures adoptades amb motiu
de les recents inundacions.

S'aprovaren 27 noves ordenances
fiscals.

S'informaren les allegacions for-
mulades sobre les Normes Comple-
mentaries i Subsidiaries del Plane-
jament dels terrenys afectats per la
suspensió parcial de la vigência del
Pla General de Felanitx, acordada
pel Conseil de Govern del Govern
Balear en sessió de 20-10-88.

S'aprovaren les valoracions de les
parcelles a expropiar en el traçat
del futur vial del polígon 4.

Arribats en aquest punt, el Sr.
Batle aixeca la sessió, degut a que
el públic assistent proferia insults
contra el grup governant.

COMISSIO DE GOVERN
DE DIA 2-10-89

S'accedi a la prórroga per un any
del servei de neteja i cura de la Uni-
tat Sanitària de S'Horta, solicitada
per Maria Mas Vallbona.

S'aprova la certificació de les
obres de pavimentació dels patis
del coHegi «Joan Capó».

S'acordà la devolució de la garan-
tia dipositada per Antoni Obrador
Capó per a la redacció del projecte
d'elevació d'aigües del sondeig núm.
3 del passeig de la República Argen-
tina.

S'aprova el pagament d'honora-
ris per la redacció del projecte d'o-
bertura de la Via Ronda de Porto-
colom.

Es deixa a sobre la taula l'estudi
de les mesures urgents a prendre
amb relació al collector general
d'aigües residuals i pluvials de Fe-
lanitx.

S'acorda nomenar a Joan Mir Cer-
dó, representant de l'Ajuntament en
el contenciós núm. 519/87.

Llicències d'obra: A Cristòfol
Obrador Maimó per vivenda entre
amitgeres en el C/. Metge Obrador
cantonada amb C/. Vicari Adrover,
amb una taxa de 100.030 ptes. A
Gas y Electricidad S. A. per a l'ober-
tura de siquies, per a la instaHació
de línia de B.T. en el C/. Gabriel
Vaguer. A Joan Grimait Obrador,
per a demolició de l'immoble del P.
Ernest Mestre, 89 (taxa 9.825 ptes.).
A la Companyia Telefónica per a la
instaHació de pals i riostres a va-
ries zones del port.

S'informaren favorablement els
expedients de construcció de viven-
da rústica subscrits per: Andreu
Mas Bennasar i Agusti Vila Burgue-
ra y altre.

S'informa favorablement l'expe-
dient d'electrificació amb xarxes de
baixa tensió en zona de Can Salines,
promogut per Catalina Cantallops
Rigo.

Obres menors: Nadal Barceló Bi-
nimelis, Miguel Gaya Adrover, Gre-
gori Mulet Ensellat, Catalina Man-
resa Moden, Miguel Massuti Nico-
lau, Marc Adrover Rigo, Catalina
Vidal Valls de Padrines, Joan Bar-
celó Obrador, Antònia M.a Roig Ti-
moner i Rosa Julia Obrador.

SE ALQUILA LOCAL apt() para ne-
gocio (con bafio), 150 m2. C. Alon-
so Rodriguez, 5
Informes: Tél. 580053

SE ALQUILA LOCAL para negocio
en Plaza Arenal, 65 (con bail())
unos 200 m2.
Informes:  Tel. 582130

BUSCO GAR/kJ E en Porto-Colom.
Todo el afio.
laormes: Tel. 575388.

muebles SAMU,
—FELANITX. C. Pelat. 81

FELANITX, Pça. Constit.9
--PORT-COLOM, Lepanto, 5
— COMEDORES
— DORMITORIOS
— MUEBLES COCINA
— MUEBLES TERRAZA
— CORTINAS, ETC.

TELEFONOS
580427 - 581801 - 575394



Necesitamos para la temporada 1990
en complejo turístico de Cala d'Or

— RECEPCIONISTAS
— CONSERJES
— CAMAREROS
— PISCINEROS
— AYUDANTES SERV. TECNICOS
— DEPENDIENTAS
— AUX. ADMINISTRATIVOS CON NOCIONES

MANEJO ORDENADOR

INFORMES: Llamar a los Teléfonos 643070 y 643085 en horas de
oficina.

Importante Compañía de Seguros afincada
en esta ciudad NECESITA

AGENTES
— PERSONAS AMBOS SEXOS CON ESPIRITU COMERCIAL
— BUENA PRESENCIA
— AFAN DE SUPERACION

Contarán con la formación y el apoyo
directo de la empresa.

INTERESADOS LLAMAR DE 8 A 14 HORAS AL TEL. 580357

ontre el carrer
lia trona

La casa europea comuna
La reflexió sobre cl futur d'Europa ha cstat estimulada, recentment,

rnitjancant la imatge d'una casa uropea comuna. Aquests dies assistim a
la desfeta de fronteres o barreres i murs de saparació. Assistim a la recom-
posició, lenta i segurament en mig de dificultats, d'un continent dividit
des de fa tant de temps i de tantes maneres.

La visió de la casa comuna ens recorda que tots els pobles i Estats
d'Europa tenen naments COMMIS en la seva història, el seu patrimoni
cultural. els seus valors. Ens recorda també que el terme «Europa» no
designa solament una part del continent. En una casa comuna hi ha res-
ponsabilitats comunes. No és acceptable que algunes de les seves parts
estiguin arruMades, mentre que altres son sumptuoses. En una casa co-
muna ha de regnar un csperit de cooperació i no de confrontació. Cal sub-
ratllar també que la visió d'una casa europea comuna implica el qüestiona-
ment de tots els panys, barreres i fosses que fan impossible la comuni-
cació.

Paraules aquestes escrites el maig-juny d'aquest any a l'Assemblea
Ecumênica de Basilea.

En una casa petita en un continent petit, cal un «reglament de casa»
elemental per tal que la vida comuna sigui possible. Comprendria:
— cl principi de la igualtat de tots, tant forts com dèbils;
— el reconeixement dels valors com la llibertat, la justicia, la tolerancia,

la solidaritat, la participació;
- activitat positiva entre religions i cultures diferents;
- portes obertes, finestres obertes, es a dir, contactes personals, inter-

canvis d'idees;
el diàleg en Hoc de la solució dels conflictes mitjançant la violència.
Casa europea casa oberta, acollidora, de protecció, d'hospitalitat sense

discriminació. En aquesta casa ningú no hauria de tèmer de dir la veritat.
Hauria de lluitar contra desigualtats entre rics i pobres, entre Nord i
Sud, contra tractament discriminatori d'estrangers, contra la injustícia de
l'atur en massa, contra la indiferència respecte dels joves, contra l'aban-
donament de les persones ancianes. El «pa de cada dia» hauria de ser
repartit equitativament entre tots.

Casa europea oberta al món. Ens preocupa el futur d'Europa, i també
el futur i el present del món. Ens preocupa el futur de la creació de Déu.

Casa europea que arranjarem millorant la nostra casa, el nostre poble.
¿Com podrem ajudar als altres, si a ca nostra hi ha tantes goteres?

Bartomeu Bennassar

. 	 •	 . 	 i.•
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FELANITX

Un article aïllat, Que se'n vagin
alla on no Iii plou, a mitjan setem-
bre, i cinc (sis amb aquest) sota el
títol generic dc POBLE RIC, PO-
BLE POBRE constitueixen la mewl
aportació escrita al debat que man-
té Felanitx sobre l'aprovació de no-
ves urbanitzacions a la costa del ter-
me i que no es més que un deis
eixos del debat sobre cl futur del
poble. Hem de convenir que la po-
lítica urbanística es un dels eixos
de l'economia d'un municipi coster
d'una illa turística. (1)

Donada la política urbanística dels
10 anys d'ajuntament democratic,
la qual ben lluny de rectificar la
precedent (si es que n'hi havia), l'ha
posada en marxa al 100°4), la refle-
xió es presenta en uns termes tan
cruus com són els següents: què en
feim del mort? Sempre es dificil fer
desaparèixer el cadaver.

Es cosa sabuda que ja no hi ha
solucions magiques, que eren
pies d'altre temps. Per la meva part
he intentat exposar la tesi ecologis-
ta de fer veure que es imprescindi-
ble modificar les activitats econò-
miques basades en la destrucció de
la naturalesa (dels recursos escas-
sos i, per tant, dels espais naturals)
precisament per anti-econòmiques.

Diuen que «lo barato sol sortir
car». Aquests diners fàcils de l'es-
peculació urbanística i la construe-
ció desenfrenades són un bluf. Més
prest o més tard descobrirem les
tares del producte i sortiran —com
ja li surten a la indústria turística—
tots els bonys i forats. Els benefi-
cis momentanis hauran estat d'una
minoria que financia majories d'a-
juntaments, pert, les pèrdues seran
de tots, inclosa la majoria que vota
ajuntaments. La minoria que s'hau-
ra enriquit se n'anirà a Santo Do-
mingo a repetir el procés especula-
tiu i la majoria quedara a Mallorca
com Sant Alba. A ca veil tot seran
puces.

Necessitam S'Algar, Sa Punta, es
Camp Roig, Cala Brafi, Cala Sanau,
Cala Estreta, Cala Mitjana, l'aigua
del Port, Sant Salvador, ...l'aire, els
arbres, ...Felanitx en bones condi-
dons per poder viure. Es impossi-
ble que puguem prescindir-ne i anar
bé.

Dit d'una altra manera. Fer un
plantejament econòmic per un po-
ble vol dir triar com s'utilitzen els
factors disponibles (el territori, el
treball i el capital, tots tres entesos
en sentit ampli). Dedicar un excés

d'aquests factors a un sol sector eco-
nòmic (Ia construcció) i oblidar els
altres (comerç, agricultura, indús-
tria, ...) és senzillament contrapro-
duent.No es pot prescindir d'aques-
tes activitats. El desenvolupament
ha de ser conjunt i equilibrat. El tu-
risme ha donat fins ara diners fa-
cils a un grup reduït de ciutadans,
però els temps han canviat: ni tota
la societal ni ells mateixos poden
continuar basant-se en el creixement
exclusiu d'un sol sector econòmic.
No queda altre remei que frenar la
construcció de noves urbanitzacions
i permetre, més ben dit, impulsar,
l'avanç dels altres.

Aconseguir uns nous paràmetres
Fries equilibrats es el repte de l'eco-
nomia illenca. La dependencia del
turisme i de la construcció que ha
generat es un carrer sense sortida.
Per al bé de tots, el turisme ha de
seguir tenint un pes important en la
nostra economia. Tot indica que per-
què això sigui així no podem afegir
més urbanitzacions, sinó que neces-
sitam cales verges i presentar Ma-
llorca adesada i neta. Va contra els
propis interessos construir un port
esportiu al Camp Roig, perquè con-
tamina encara més unes aigües que
ara ja són brutes. El millor aprofi-
tament dels nostres recursos, recti-
ficar els desequilibris de l'economia
de les les i seguir essent un lloc
atractiu per als turistes passa per la
protecció de la costa que encara no
està urbanitzada. Per aquesta raó, al
meu entendre, es tan important que
Felanitx tcngui un pla d'ordenació
urbana que salvi la costa i que inclo-
gui les noves orientacions que el
sector de la construcció i el d'hoste-
leria necessàriament, més prest o
més tard (esperem que no massa
tard) hauran de prendre.

Fins aquí. A totes les persones
que han seguit amb interès aquesta
sèrie (més curta que Falcon Crest,
pet-6 més entretenguda perquè en
aquella només hi ha rics), gracies,
una abraçada i que sàpiguen que
don per bones les hores passades da-
vant la maquina d'escriure. A la se-
nyora de veu estrident que va tele-
fonar a ca nostra i va dir als meus
pares de manera poc elegant que
em fessin callar, mon pare ja la va
saludar tal com es mereixia.

Nicolau Barceló

(1) El projecte inicial de Poble
ric, poble pobre constava de vuit ar-
ticles, però alguns imprevists exi-
geixen que aquest sigui el darrer.

Poble ric, poble pobre VD
REFLEXIO SOBRE LES REFLEXIONS I COMIAT
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El Curs de Catalã
CONFERËNCIA DE
JOSEP A. GRIMALT

Han començat —amb una ma-
trícula prou nombrosa—, les classes
de català del curset organitzat pel
Centre Cultural de Felanitx, que
s'imparteix en dues classes setma-
nals, els dilluns i dijous.

Les notícies que en tenim es que
fins ara les dones són majoria dins
l'alumnat, tot i que la matrícula no
esta tancada encara.

Pel proper diumenge dia 26 hi ha
prevista una lliçó especial a càrrec
del nostre paisà En Josep A. Gri-
malt Gomila, qui parlara sobre «El
llenguatge al marge de la política».

Aquesta conferència sera a la ma-
teixa Casa de Cultura, a les 9'30 del
vespre.

Miguel Barceló exposa a
Nova York

Aquests dies s'ha inaugurat a la
famosa galeria Leo Castelli de Nova
York, una exposició individual del
nostre paisà Miguel Barceló.

Es pot dir doncs, que el pintor fe-
lanitxer ha assolit els objectius més
preuats a que, pel que • fa a projec-
ció dins les més altes instancies del
mercat mundial de l'art, pot aspirar
qualsevol artista.

Sedes i aquarel.les de Blanche
Schneider a Arts Raval

Avui a les 8'30 del capvespre, sera
inaugurada a «Arts Raval», una ex-
posició de sedes i aquarelles de la
pintora luxemburguesa Blanche
Schneider.

Aquesta artista, que cursa estudis
de belles arts al mateix Luxemburg,
s'ha especialitzat amb les tècniques

d'oli, aquareHa i sedes, amb les
quals s'expressa generalment a tra-
vés d'una temàtica abstracta i de
figures humanes.

Des de la seva primera exposició
a Luxemburg, l'any 1967, n'ha realit-
zades diverses —individuals i col-
lectives—, especialment a Luxem-
burg i Paris i també ha concorregut
a distints certamens i concursos.

Aquesta mostra restara muntada
fins dia 11 de desembre i pot ser
visitada, de dimecres a divendres,
d'll a 13 i de 18'30 a 20'30 i els diu-
menges, de 10 a 13 h.

El concert de dimarts
Dimarts passat, un octet de l'Or-

questra Simfònica de les Balears
ens oferí, a la Casa de Cultura, un
concert meravellós. L'Opus 20 (Sep-
timinio) de Beethoven i l'Opus 166
(Octeto) de Schubert integraren un
programa que fou executat amb
prou perfecció pel conjunt de cor-
da i vent: Serafí Nebot i Gabriel
Marti, violins, Jun Kiroki, viola,
Claudia Gabrielli, violoncel, Balta-
sar Clar, contrabaix, Pasqual V.
Martinez, clarinet, Joan E. Sapina,
fagot i Marcus Bates, trompa.

Hoy, presentación de los estatutos
de la Casa de Extremadura

Hoy sábado, a les 20,30, en el res-
taurante «Bruegel» de la carretera
de Porto-Colom a S'Horta, tendrá
lugar una fiesta con motivo de la
presentación de los estatutos de la
Casa de Extremadura.

Habra concurso de Sevillanas, la
actuación de ALEGRIAS EXTRE-
MEÑAS y baile con el DUO MAR-
FIL. En el decurso de la velada, las
personas interesadas podrán afiliar-
se a esta asociación.

Con un ticket de 2.000 ptas. se po-
drá cenar y acceder a barra gratis
hasta las 12 de la noche por genti-
leza del Sr. Bruegel.

Aquellas personas —tanto niños
como mayores— que posean cl tra-
je típico extremeño, se ruega lo Ile-
ven puesto para dar más colorido a
Ia fiesta.

Para reservas llamen al número
575069. Niños a mitad de precio.

Los que deseen información so-
bre la Casa de Extremadura, pue-
den dirigirse al Apartado de Co-
rreos número 100 de Felanitx.

La reforma del Rivetó
El Grup de Ports de Balears du a

terme unes obres en el Riuetó, a
l'indret de la carretera del Far, en-
caminades a dotar d'una major so-
lidesa als amarradors habilitats en
aquell indret d'ença que fou dragat.
Aquesta andana, al mateix temps
que reforçarà aquest flanc de la car-
retera, facilitara un accès i una zona
més ampla per a les operacions d'a-
marratge de les embarcacions.

Miguel Sagrera ha dirigit la
reforma de la seu del Parlament
Balear

Aquests dies ha quedat llesta la
reforma de la seu del Parlament Ba-
lear, la direcció de la qual ha por-
tat a terme el nostre paisà el deco-
rador Miguel Sagrera.

Aquesta renovació de l'edifici par-
lamentari tenia l'objectiu de dester-
rar definitivament els aires del Cer-
cle Mallorquí i donar-li una imatge
més adient amb la seva funció.

La tasca de Miguel Sagrera s'ha
plegat escrupulosament al prop6sit
de respectar l'estil i característiques
de l'edifici i es especialment desta-
cable la lluminositat que ha inten-
tat retornar a les dependències, mit-
jançant la revalorització de les fonts
de llum natural i la installació d'un
moderníssim sistema d'iHuminació.

Nota de la Comisión de Festejos
del barrio de Son Valls

Como todos sabéis, el pasado 6 de
Septiembre, moria en el Aparthotel
«Cas Corso», a causa de las riadas,
Eulàlia Bennasar, apreciada vecina
y entusiasta colaboradora junto con
su marido a la hora de organizar
festejos. Por ello los demás, al no
sentirnos con los ánimos suficientes,
hemos decidido de común acuerdo
entre los vecinos, suspender los ac-
tos culturales y deportivos que te-
nían que celebrarse con motivo de
nuestro Santo Patrón, Cristo Rey, a
excepción del acto religioso, que se
celebrará cl próximo día 25, así pues
el día 25 a les 20 h. se celebrará
misa solemne en honor de Cristo
Rey y en sufragio de Eulàlia, a cuyo
acto asistirá la Corporación Munici-
pal. Estáis todos invitados y espera-
mos comprendáis nuestros motivos

nos honréis con vuestra presen-
cia.

Juan Prohens

Llar de la Tercera Edat - Inserso
BUNYOLADA I BALL. — Dimarts

dia 21, a les 16,30, bunyolada i ball
amb orquestra. Entrega de trofeus
del campionat femení de monín.

Amb aquest acte se comencen les
festes del XIIIC aniversari dc la
Llar de Felanitx. (Programes apart).

SOPAR-ESPECTACLE. — Dia 24
en Es Fogueró de Palma. Sortida a
les 19 h. del passeig d'E. Mestre.
Preu 2.100 ptes. Inscripcions a par-
tir d'avui dissabte.

PROJECCIÓ. — Dimarts dia 28,
a la Biblioteca de La Caixa, projec-
ció de la pellícula «Un hombre para
Ia eternidad».

Club Altura
Per demà diumenge tenim pre-

vista una excursió al puig de Tomir.
L'excursió es farà des de Lluc. La
sortida de l'autocar sera com sem-
pre, de la plaça d'Espanya a les 8
del mati i la tornada esta prevista
devers les 7'30 de la tarda.

Es prega puntualitat a la sortida.
Per a qualsevol informació dirigiu-
vos al Tel. 580589.

Sorteig «Paga extra» de
«Sa Nostra»

En el darrer sorteig «Paga extra»
realitzat per la Caixa de Balears «Sa
Nostra», ha resultat premiat amb
25.000 pessetes Rafel Vadell Mon-
serrat, del carrer Joan Alcover, 19.

Secció Religiosa
ESGLESIA DE ST. ALFONS

FESTA DE ST. ANDREU AVEL.L/
Avui dissabte se celebrara en

aquesta església la festa de Sant
Andreu Avelli, advocat contra mort
repentina.

A les 7 del capvespre hi haura
Eucaristia solemne amb homilia.
Cantara la Capella Teatina.

Els Pares Teatins, conviden molt
cordialment a tots els fidels.

XVIII Concurs de Nada-
les de Porto Cristo

ADMISSIO: Solistes o grups no
professionals.

NIVELLS: Solistes.—a) fins a 6
anys. b) de 7 a 10 anys. c) de 10
a 13 anys. d) de 14 a 17 anys. I e)
de més de 17 anys.

Grups (maxim 12 veus).—a) fins
a 10 anys. b) d'l 1 a 13 anys. c) de
14 a 17 anys. I d) de més de 17
anys.

PREMIS: Un milió de pessetes en
premis (en metaHic, trofeus, bande-
rins, cassettes, sospiros, etc.).

PREMIS ESPECIALS: Per a au-
tors de música i lletra, en mallorquí
o castellà.

DIETES DE DESPLAÇAMENT:
Per a solistes o grups.

CALENDARI: Eliminatòries, els
dies 1, 8 i 15 de desembre. GRAN
FINAL, dia 22 de desembre. Entrega
de premis dia 26 de desembre.

MATRICULA: Abans del 25 de no-
vembre, a la parròquia del Carme de
Porto Cristo, de 20 a 22 hores. Tel.
821563.

Podeu soHicitar el fullet amb les
bases.

informació

Compañía de Seguros bider en el mercado
CON delegación en Felanitx, precisa incor-
porar a su red comercial un profesional
de yentas.
Se requiere
— Persona entre 20 y 35 arios
— Dinámica, buena presencia
— Vehículo propio
— Se valorará experiencia en el campo comercial
— Dedicación exclusiva
— Residente en Felanitx

SE OFRECE:
— Ingresos aproximados (Fijo -I- comisiones) sobre los 3.000.000,

siempre según la valía del candidato
— Formación a cargo de la empresa
— Amplia cartera de clientes
— Posibilidad futura de integración en la empresa

INTERESADOS LLAMAR AL TEL. 580357 DE 9 A 14 HORAS
PARA CONCERTAR ENTREVISTA



Consúltenos sin compromiso. idóneo para su vehículo.

Sábados ABIERTO

DE ELLO DEPENDE SU SEGURIDAD.

MICHELIN le ofrece la cubierta MXV
gran adherencia y estabilidad, así como TODA LA GAMA MICHELIN
Ademas le ofrecemos montarle 4 neumáticos y Vd. sólo tiene que

pagar 3. (OTRAS MARCAS)

Equilibrado ELECTRONICO
Le asesoraremos del neumático más

Tel. 580459

FELANITX 	 5

No hi ha cap dubte que, darrera-
ment, cl sentit d'ecologia va calant
endins pels nostres indrets. Avui en
dia, fins i tot els pobles mes petits
del nostre entorn, on antes no es
veia mes que qualque corral de fi-
gueres de moro que verdejàs, ara,
per tot arreu es pot gaudir de bells
racons on poder ensumar una garri-
da rosa i altres estimades flors que
han canviat notablement la fisono-
mia urbana. Molt més, encara, refe-
rint-nos a les mitjancs i grans ciu-
tats, que, per lo general, estan abun-
dosament adornades per amples es-
pais frondosos que embelleixen els
seus ambients.

A uns llocs más que a altres, i son
els más, es preocupen per tenir ben
cuidats aguets redols verdosos que
són un encant. A altres bandes, les

menys, sembla que s'han contagiat
del costum de molts de conradors
d'ara que només sembren i cullen lo
que pugui haver, deixant que cres-
quin a l'ample les males herbes i
fructifiquin les seves llavors pesti-
lents.

La majoria d'Ajuntaments en els
seus pressuposts, de cada any más
creixents, inclouen notables quanti-
tats per a poder enverdir places i
carrers. A qualque Parlament Euro-
peu ja tenen veu política membres de
partits que es nomenen verds. Total
que dc cada dia, per sort, esta mes
de moda la verdor, en el bon sentit
dc la paraula.

A Felanitx, fent honor a la rigoro-
sa veritat, hem de confessar que, i
des de sempre, no hem tingut molta
de fortuna per aquest caire. Està

ben a la vista i en el record, que no
hem pogut presumir mai d'espais
verds bells j ben cultivats. No se sap
si per falta de doblers, de gust o
d'interès. Lo cert és que els felanit-
xers sempre han notat aquest man-
cament, tant negatiu per noltros i
pels molts de visitants que al llarg
de l'any tenim.

Pere.), ara si que podrem presumir
de qualque cosa singular en aquest
aspecte. Per si no ho sabíeu, vos
dire que en el jardinet, que podria
csser tan agraciat, de la cèntrica
plaça de l'Arraval, entre multitud de
plantes i herbes, va cresquent ben
aviat una esponorosa figuera que en-
cara no se sap Si sera de .1a scnyo-
ra», omartinenca» o .bordissot
blanc», i que ja guaita la murada
permanent d'automòbils que envolta
l'obelisc. Un atracitiu más pels allots
que es barellaran per collir les fi-
gues quan n'hi hagi, i un quefer més
pels guàrdies municipals que hauran
de posar ordre.

L'altre dia, un grup de curiosos,

tots ells ja padrins, estant a la vetla
en el cap de cantó del carrer de la
Mar, comentaven la feta, coincidint
tots en que Felanitx te tradició d'or-
namentació figuralenca, recordant
el llarg temps que penjaren del cam-
panar de la Parróquia aquelles bran-
ques de figuera.

que mos sigui enhorabona.
Factor

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.).

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

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

De herbes i de veres

Un jardí singular

Mesón Restaurante LAFE
Nueva orientación

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

y cordero

Mejore su 4,
ingles aquí Goal I
en Felanitx ENGLISH SCHOOL
CLASES A TODOS LOS NIVELES, A HORAS CONVENIDAS
CLASES ESPECIALES PARA LOS JOVENES

PROFESORA DE INGLES (Cambridge Instituto of Ed.)

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

C/. Call, 17
	

Tel. 582668	 FELANITX

CHILE! MOLENDRI
Servicio Oficial MICHELIN

Le recomienda que revise el estado de sus neumáticos, ya que el neumático es lo único
del coche que está en contacto con el suelo.

Un neumático, apoya, utiliza en su contacto con el suelo muy poca cantidad de goma.
Aproximadamente el tamaño de una tarjeta postal.

Por tanto la calidad de este pequeño contacto, debe ser la mejor posible,



SECCION ELECTRODOMESTICOS
Precios de locura:

TV. ITT 14"
TV. Radiola 21"
TV. Sony 21"MD
Cámara Sony CCD-250
Fórmula III-FI Sony
Mod. 201 35 W-D
Video ITT 3720
Video VHS

30.000 Was.
56.500
80.000

141.000

49.900 	 I.

56.000 •
37.000

Horno Microondas Ignis 21.000

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

/IMF

hiner 'ela nitx

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 	 > >

MOBLES FELANITX

RESTAURANT BON PORT
PORTO-COLOM
Obert tot l'any

Cuiner i propietari: Josep Pallicer
C. Pizarro cantonada Churruca 	 Tel. 575174
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PASAREL.LA 89

Ha pasado «Pasarela 89» como
todo ocurre en la vida; pero ha de-
jado unas raíces para futuros años.
El pueblo acudió en masa y dijo ¡sil
al esfuerzo de las firmas represen-
tadas. Felanitx necesita todo tipo de
acontecimientos que nos saquen de
nuestra vida rutinaria; y que noso-
tros mismos nos demos cuenta que
somos capaces de hacer grandes co-
sas. Si además unidos, pueblo y au-
toridades, al unísono existiría más
armonía en todos nosotros.

«Pasarela 89» ha nacido lleno de
esplendor e ilusión con sus peque-
ños detalles, que en futuras ocasio-
nes se irán perfeccionando.

Y yo me digo, por qué no nos po-
nemos a hacer algo a lo grande en
Jas verbenas del 90.

La iniciativa debe partir de nues-
tro Ayuntamiento y nuestro pueblo
con su sacrificio y presencia hará
el resto.

Gracias. J. L. Rubio (padre)
(Retirada de l'edició anterior)

ACERCA DE UNOS CARTELES
Sr. Director del semanario <(FE-

LANITX»:
Le suplico un poco de espacio en

Ia sección correspondiente del se-
manario, para poder manifestar
unas recientes impresiones.

Soy padre de un alumno del Ins-
tituto de Bachillerato y residente,
junto con mi familia, de este pueblo
desde hace sólo un par de años, ra-
zón por la cual no me dirijo a Vd.
en la lengua de esta tierra, la cual
entiendo, pero no conozco suficient-
temente como para expresarme.

El motivo de esta carta es un he-
cho que me llenó de estupor. Fui al
Instituto por cuestiones de mi con-
dición y me tope con un anuncio,
fijado en la puerta interior de acce-
so, en donde se invitaba a los alum-
nos a una fiesta, en una discoteca
de Porto Colom, en favor de un via-
je de estudios. Hasta aquí, nada de
particular si no fuera que el carte-
lito de marras estaba redactado e
ilustrado en unos términos que me
parecieron de la peor jaez.

Recabada información cerca de
otros padres, me han enterado .de
que esto no es ninguna novedad y
que viene siendo práctica habitual
desde hace años. Me aseguraron que
estos panfletos eran obra de un
alumno que favorecía no se qué cla-
se de intereses.

Yo entiendo perfectamente que en
un centro público haya gente de to-
da clase e ideología, pero lo que me
extraña es que el colectivo de alum-
nos permita ser identificado con una
determinada imagen que pudiera
muy bien no responder a la reali-
dad.

Estos cartelitos —después pude
ver que se habían confeccionado dos
modelos— son groseros e irreveren-
tes y pueden dar a entender que las
diversiones de los alumnos pasan
inevitablemente por las artes del
burdel.

Yo no entiendo como los alumnos
dejan pasivamente en las sucias
manos de este individuo la con fec-
ción de su propaganda. Tampoco
entiendo que el Director y Profeso-
res del Instituto acepten tan alegre-
mente esta imagen, cuando me cons-
ta su interés, en otros aspectos, por
mantener el nivel y dignidad del
centro. También me extraña que la
Asociación de Padres se haya plega-
do tan dócilmente y durante años
a las extravagancias de este indivi-
duo —por muchos que puedan ser
sus fans—, y por último, la incons-
ciencia de los dueños de estableci-
mientos comerciales del pueblo que
exhiben en sus escaparates esta
propaganda.

A mi no me escandaliza lo que se
dice y aparece en estos carteles. Es-
to, al lado de las revistas especia-
lizadas —las pornográficas— no
pasa de un simple juego de niños.
A mi lo que me molesta es el juego
ambiguo que practica este individuo

y la complacencia o cuando menos
Ia aquiescencia de todos los esta-
mentos que integran el Instituto:
Alumnos, Dirección y Profesorado,
Padres de alumnos...

Gracias Sr. Director por dejarme
exponer estas impresiones.

A. G.
(Retirat de l'edició anterior)

(Passa a la pagina 7)

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

SE PRECISA MATRIMONIO para
vivir en complejo turistico en Cala
d'Or.
Informes: Sr. Obrador,

Tels. 843070 y 643085

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

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

Venta de pisos
Tres o cuatro habitaciones, entrega

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

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

TELEFONO 582033



(Ve de la pagina(i)
L'ENCÍCLICA I
LES URBANITZACIONS

Sr. Director:
L'altre dia, a una conversa entre

amics, va sortir el tema de les ur-
banitzacions i de Ics implicacions
ètiques que una incontrolada des-
trucció de la naturalesa podria te-
nir. Es varen sentir opinions de tota
casta.

Un dels contertulis va fer argu-
ment del dret de propietat. La seva
tesi es pot resumir així: Si els ter-
renys que es pretenen urbanitzar
.són de propietat privada, els qui no
en són propietaris no tenen cap dret
a protestar.

Jo vaig dir que l'argumentació em
semblava absolutament barroera i
desfasada, valida tal vegada al Neo-
lític però que, en aquestes altures
del temps històric, es una noció de-
finitivament assumida entre els po-
bles civilitzats que el di-et de propie-
tat té un limit i que aquest es el be
comú. Vaig afirmar també que
aquesta es la doctrina tradicional de
l'Església. No em varen fer gaire
cas.

La vetllada, a ca nostra, vaig te-
nir la paciencia de llegir-me íntegra-
ment la darrera encíclica de Joan
Pau II que du per lac)! La preocu-
pació social de l'Església en l'edició
de la B.A.C. que havia comprat fa
uns mesos i que nomes. - havia fulle-
jat. El papa parla del destí universal
dels bens en deu paràgrafs que pas

copiar. Els subrallats són meus,
menys els de la penúltima i antepe-
núltima cita del document.

«... la confirmació de la doctrina
conciliar.., respecte al destí univer-
sal dels bens» (pag. 17)

«Ens trobam... front a un greu
problema de distribució desigual
dels mitjans de subsistencia, desti-
nats originàriament a tots els ho-
mes» (pàg. 19)

«Els pobles excluïts de la distri-
bució equitativa dels bens, desti-
nats originariament a tots» (pàg. 21)

«... el dret de cada poble... a la
participació... dels bens que estan
destinais a tots els homes» (pag. 36)

Ia justa participaciú en els
bens i serveis destinats a tots» (pàg.
36)

0... privats (els nobles) del seu
dret d'accés als bens destinats a tots
els homes» (pàg. 37)

0... la injustícia de la mala distri-
bució dels bens i serveis destinats
originàriament a tots» (pàg. 46)

«La interdependencia s'ha de con-
vertir en solidaritat, fonamentada en
el principi de que els bens de la
creació són destinats a tots» (pàg.
65)

«Es necessari recordar una vega-
da rites aquell principi peculiar de la
doctrina cristiana: els bens d'aquest
món són destinats originàriament a
tots.» (Rag. 71)

«El dret a la propietat privada es
valid i necessari, perú no anula el
.,alor de tal principi (el que acabam
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de veure). En efecte, ella (la propie-
tat privada) esta gravada per Lima
«hipoteca social», és a dir pesseeix,
coin zt qualitat intrinseca, una fun-
ciú social fonztmentada i justilicacla
precisament damunt el principi del
clesti universal dels béns» (1)1114. 72)

Fins aquí les cites de l'encíclica.
Es ver que el Papa no aludeix con-
cretament als terrenys que poden
esser objecte d'especulació i de ur-
banització i que parla d'una manera
molt general dels bens, sense
anomenar per res s'Algar ni Sa Pun-
ta ni Cala Mondragó.

Ningú no negara, però, que la ca-
da cop més migrada porció de natu-
ralesa que ens queda a Mallorca es
un d'aquests béns originàriament
destinats a tots. I quan aquesta natu-
ritlesa esta en greu perill de reduir-se
cada vegada 1uUS, lins a no quedar - ne
un pain, cal demanar-se si els destina
taris d'aquest be no seran nomes els
qui podran comprar-se un solar i
fer-se una mansió en aquestes ur-
banitzacions d'alt standing. Als al-
tres ens quedara el dret de passe-
jar-nos per les carreteres asfaltades
—mal asfaltades— i mirar, part da-
munt les barreres dels jardins, el
que resta de la naturalesa destinada
originariament a tots. Això si no ens
barren el pas amb rètols i cadenes
que privatitzin encara més les pe-
nyes —ah! els sopars a penyes—, la
vista, l'aire, el perfum de la mar i
de les garrigues, tot això que el Papa
té la humorada de dir que esta ori
ginàriament destinat a tots.

Fidelius

A LES MUNICIPALS
NO SERA EL MATEIX

Senyor Director:
Vaig llegir el comunicat del Partit

Popular i no puc estar sense dir-hi
Ia meva.

La lectura que han fet de les elec-
cions Generals, al meu modo de veu-
re les coses, no es correcte i m'ex-
plicaré.

Jo mateix i una partida d'amics
meus, de sempre hem votat a les
dretes i a aquestes eleccions també.
Per?) això no vol dir que estiguen
d'acord amb el que fan les dretes
a Felanitx perquè és senzillament
impresentable.

Ho dic perquè a les eleccions mu-
nicipals no sera el mateix.

M. C.

VENDO SOLAR 2(N) m2. aprox. con
mas de 11 in. de rachada, en C.
Son Pinar. 2;00.1100 ptas.
U formes:

Tombats a la molsa

vida social
NECROLOGIQUES

Dissabte (lia descansà en la
pau de Déu a Felanitx, a 90 anys i
després de rebre els sants sagra-
ments, D.a Margarida Grimait Gri-
malt, de Can Rogues Blanques.
D.e.p.

Enviam la nostra més sentida
condolencia a la seva germana D.a

Maria, germa politic D. Marc Rigo,
nebots i als altres familiars.

El passal 	 divendres dia 3,
deixa aquest món, després d'una ful-

minant afecció, a l'edat de 69 anys,
Na Magdalena Riera Febrer (Guixe-
ra). Al cel sia.

Reiteram la nostra condolencia a
Ia seva mare D.a Angela Febrer, ger-
mana Maria, nebots j als altres fa-
miliars.

El dia 22 d'octubre passa d'aquest
món a l'altre a Felanitx, a l'edat de
86 anys, havent rebut els sagra-
merits, D.a Margalida Maimó Barce-
ló. I.D.V.

Enviam la nostra condolencia a la
seva família i d'una manera espe-
cial al seu espòs D. Miguel Barceló
i filla D.a Miquela.

El dia 1 de novembre, entrega
l'anima a Déu a Felanitx, a l'edat
de 74 anys i després de veure's con-
fortat amb la recepció dels sagra-
ments, D. Manuel Martinez Fer-
nandez. D.c.p.

Enviam el nostre més sentit con-
dol a la seva esposa Dña. Juliana
López, fills Antonio, Jacinto, filla
política Antonia Garrido i als altres
familiars.

Pluviometria
Les precipitacions registrades el

passat mes d'octubre són les se-
güents:

Dia 8,	 4'10 litres
Dia 9, 	 2'80 	 »
Dia 17, 	 0'70
Total recollits durant el mes, 7'6

litres per metre quadrat.

Carnicerías

Mari Carmen
LES COMUNICA QUE A PARTIR DEL MARTES DIA 21,

ESTARA ABIERTO EN C/. ASUNCION DE PORTO-OLOM, DE

MARTES A DOMINGO, DE 9 A 1,30 Y DE 5 A 8, Y EN C/. LE-

PANTO, DE MARTES A SABADO, DE 9 A 1,30.

TEL. 576005

Aclariment
A l'escrit publicat el proppassat dia 9 de setembre en aquesta matei-

xa secció, titulat «I,a Cinquena columna», he cletectat una greu confusiú
de conceptes geogràfics i histúrics deguts a una deficient redacciú, la res-
ponsabilitat de la qual assumesc, que volciria aclarir. El segon parauraf
de l'escrit hauria d'anar redactat de la segiient manera:

«D'entre tot el moviment nacionalista reactivat, destaca, sens dubte,
el de les anomenades «repúbliques baltiques» (Estimia, Letónia i Litua-
nia), incorporades a la URSS mitjançant cl pacte entre Stalin i Hitler
abans de la II Gran Guerra, i Moldavia».

Deman disculpes al lector.

Nascuts salvatges
El matrimoni Adamson, George i Joy, era conegut per la seva cons-

tancia en la defensa (lets animals salvatges d'Africa. Vivien a Kenia, en
una reserva. Joy va ser la conegudíssima autora del ilibre «Nascuda lliu-
re», que tenia com a protagonista una lleona anomenada Elsa. Joy morí el
1980, assassinada per un criat, i ara ha estat George qui ha mort a mans
de caçadors furtius.

Els naturalistes sempre ens diuen que la vida en la selva, la sabana
o el desert es molt dura, que els animals s -án implacables i que les ca-
denes trõfiques f-u-ncionen amb la precisió d'un rellotge. Ens hem de llevar
del cap aquella imatge dolça dels documentals de la Disney Productions.
Així i tot, emperò, no sé si resulta més dura i mes cruel la vida de l'home
a les grans ciutats, que la vida en la selva. Almenys els animals respecten
unes regles dirigides a la conservació de la pròpia especie. Nosaltres no.

Quina classe d'animals estam fets? No respectam ni els altres ani-
mals, ni el nostre entorn i ni tan sols ens respectam nosaltres mateixos.
No hi ha cap criatura en el nostre planeta que es comporti d'un forma
tan cruel, amb éssers de la mateixa especie, com ho feim nosaltres.

Adamson es sentia molt segur entre els animals, entre els Ileons es-
pecialment. Sabia que són nobles. Els fets han demostrat que se'n podia
fiar molt más dels animals, tot i que fossin salvatges, que de les altres
persones. Tot això fa pensar, pet-6 lamentablement no serveix de molt re-
cordar un cop mes que l'home segueix essent un llop per a ell mateix, tal
com diu la sentencia llatina.

Els lleons de la sabana africana estan de•dol. Probablement no aca-
baran d'entendre mai el comportament huma, el, moltes de vegades, irra-
cional comportament huma.

Ramon Turmeda



Centre Cultural
Ajuntament de Felanitx

TEATRE
DEMA DIUMENGE 19 DE NOVEMBRE

«Cadascú per ell i Diu per tots»
PEL GRUP

Aigua Dolça
DIMECRES 6 DE DESEMBRE

«A on anam»
PEL GRUP

Picadís
DIUMENGE 17 DE DESEMBRE

«Pocs i mal avenguts»
PEL GRUP

Voramar

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

Leine principal
Viernes 17, sábado 18, 9 noche y domingo 19 desde las 3

Si esta pareja explosiva te hizo vibrar con Arma letal, Mel Gibson
Danni Glover, se superan holgadamente con su

Arma letal 2 y Turista accidental

Estamos preparando la Noche de Terror. 12 horas de cine con 6 nuevas
películas; ya te iremos informando. Dia 7 diciembre 9'30 noche, ¡tu miedo
está asegurado!
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FELANITX

`

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• El pasado viernes en el res-
taurante «Son Colom» se reunieron
a manteles los organizadores y res-
ponsables del desfile/mostra «PA-
SAREL.LA-89».

Fue un acto simpático; distendi-
do, donde se brindó por el éxito y
Ia buena repercusión que había te-
nido la iniciativa, con cava, claro,
sonando fuertes aplausos • pm. RAFA
RUBIO, auténtica «alma-mater» del
asunto. Lo cierto es que hubo cier-
tas críticas al no poder acceder mu-
cha gente al patio de butacas, pero
nadie podía imaginar que el acto tu-
viera la fenomenal repercusión que
tuvo. Lo bueno es que los comer-
ciantes y tenderos que apostaron
por este artístico desfile están to-
talmente satisfechos. En la reunión
estuvieron casi todos, representan-
tes de las firmas comerciales y mo-
delos/as. Al final se pasó el vídeo
del festival al unísono con. fELEVI-
SUS FELANITXERA, qué emitía
con carácter especial el féportaje
completo de esta «PASARELLA-
89». ¿Para cuándo la próxirtia «pasa-

.retia»?
• Llama la atención la PORTA-

DA de la revista de lujo «EL EURO-
PEO», correspondiente al mes de
noviembre, dedicada a nuestro pin-
tor MIQUEL BARCELÓ, «el niño de
oro». Amén de las muchas fotos y
la larga entrevista que se le dedica.

• A la «TORRE DE SES PUN-
TES» allá en MANACOR el gran ar-
tista GUSTAVO presentado por JO-
SEP MELIÁ. nos muestra parte de
su última producción. «La pintura
de Gustavo es real y surrealista,
abstracto y concreto, pragmático y
mágico. En definitiva su pintura es
un punto de anarquía en un mundo
demasiado ordenado...».

• VIDEOCLUB. — «REMANDO
AL VIENTO». Drector: Gonzalo
Suárez. Interpretes: Hugh Grant,
Lizzy Mcinnerny. Productora: Week
end Vídeo. Duración: 96 min. Géne-
ro: Dramática. SINOPSIS: Dentro
del movimiento romántico europeo,
los poetas ingleses, pletóricos de ta-
lento, Shelley y lord Byron se ven
envueltos en el escándalo. Una nave
avanza con dificultad entre los hie-
los del Polo Norte. Mary Shelley in-
tenta escribir en un papel helado
con la tinta congelada de su tinte-
ro. Recuerda las razones que la han
llevado hasta el fin del mundo ...
COMENTARIO: Inspiradas reflexio-
nes en torno a la figura de la poeti-
sa Mary Shelley y de su famosa crea-
ción «Frankenstein», en una magni-
fica cinta española, con reparto bri-
tánico, que aporta nuevas perspec-
tivas al eterno terna de los derechos

y deberes del creador y de la cria-
tura creada.

• En el «CINE PRINCIPAL» la
cosa vuelve a ser taquillera. «ARMA
LETAL-2» repite reparto y director.
Policia negro, DANNY GLOVER, y
policia blanco —neurótico— MEL
GIBSON, tienen que desarticular
una red de narcotraficantes de alto
postín. RICHAR DONNER firma de
nuevo el producto. La primera re-
sultó bastante interesante, ésta
De complemento una película muy
interesante de LAWRENCE KAS-
DAN, se trata de una cinta convoca-
da a los «oscars» de este ario. Basa-
da en la novela de Anne Tyler, tiene
como protagonistas al prestigioso
WILLIAM HURT y a GEENA DA-
VIS, que consiguió la estatuilla co-
mo mejor actriz secundaria. Un pa-
pel que consiguió en base a la tena-
cidad de su marido el famoso JEFF
GOLDBLUM, que supo calmarla a
fuerza de hacerla comer bistecs y
huevos fritos... Fuera nervios, supo
bordar su papel en esta inteligente
comedia.

• Y a continuación los acostum-
brados «GADGETS DE CHOQUE»,
«proyectiles cósmicos»...

• El giro de 90o grados, que se-
gún muchos, ha dado T.V.F.

• El flaco favor que han hecho
a la juventud con lo de JAIME MA-
RIANO.

• Que tras el veto de televisión
al boxeo y al mundo de los toros,
puestos a suprimir, no prohiban las
CARRERAS de COCHES y MOTOS,
que todavía son más perjudiciales
para los jóvenes.

• Que los soldados con unifor-
me de «caqui» que invadieron Fe-
lanitx el pasado sábado disfrutaran
de lo lindo disparando a go-go las
futuristas metralletas de la máquina
«SUPER-VIDEO SONIC» en el bar
«S'ABEURADOR».

• La creencia popular que sin
militares no existirían las guerras.

• El auténtico «BLUFF» que ha
resultado ser lo del MURO DE BER-
LIN.

• Lo preocupante que puede ser
para la ALIANZA ATLANTICA,

OTAN y PACTO DE VARSOVIA que
no existan tensiones en el mundo ci-
vilizado.

• Que los politicos de la zona se
empeñen en URBANIZAR a toda
costa, urdiendo, maquinando, fal-
seando... Para el bien de sus ciu-
dadanos y el progreso, a costa de re-
cibir malos tratos, insultos... Sin re-
cibir nada a cambio. ¡Extraño ¿no?!

• Bueno el C.D. FELANITX con-
siguió ¡al fin! GANAR. Dos puntos
de oro, que de momento le sirven
para salir del atolladero. Pero la
cosa se complica para el nuevo mis-
ter DOMINGO AZNAR, que debutó
con estrella. El jugador MUT sufre
una dolorosa lesión de rodilla y pue-
de ser baja dos o tres semanas.
¡Que vamos a hacer sin él, amigos!
Lo cierto es que los entrenos de «Es
Torrentó» han tornado muy serios.
Tanto que muchos ya se quejan y
le llaman por lo «bajini» Mr. Látigo.
Se ve que los chavales andaban flo-
jos de remos. Por otra parte PRO-
HENS —al que no hemos visto to-
davía— se halla aquejado de la gri-
pe, que abunda estos días. Y tam-
bién cabe significar la baja de COM-
PANY, ya definitiva porque su le-
sión es prácticamente irrecuperable
para el fútbol con garantías. ¡Va-
mos, que pintan bastos!

• El próximo domingo viajan al
feudo del ISLEÑO, en la isla her-
mana de MENORCA. Un equipo,

también irregular pero que consi-
guió ganar el pasado domingo en el •

recinto del ALAIOR... Puntuar no
''Será nada fácil, pero la esperanza es
lo último que se pierde.

• LA FRASE DE LA SEMANA:
(Recortamos de «D.M.» el espacio
«LAPIDARIO») COSME ADROVER,
alcalde del P.P. en SANTANYT: «A
mi me hacen pasar por el malo de
la película... no se quien paga para
meter tanto ruído...». Apostilla: EI
oro de Moscú, Castro y Gaddafi
quieren un chalet en la cala.

• La noticia alarmante de últi-
ma hora de que el amigo ANTONIO
JUAN «Navata» tuvo que ser hospi-
talizado con urgencia. Deseamos al
ex-presidente del C.D. Felanitx una
pronta recuperación. ¡Animos!

JORDI GAVINA, suplente

Ajuntament de Felanitx
ANUNCIO

AYUDAS A LOS AFECTADOS
POR LAS INUNDACIONES

Por el presente se recuerda a los
damnificados por las lluvias del pa-
sado mes de septiembre, que estén
inscritos en el Censo de Afectados,
que el plazo de admisión de solici-
tudes finaliza el día 30 del presente
mes de noviembre, pudiéndose aco-
ger a los siguientes tipos de ayudas:
— CREDITOS SUBVENCIONADOS
— SUBVENCIONES DIRECTAS
— SUBVENCIONES DIRECTAS AL

SECTOR AGRICOLA Y GANA-
DERO.

Los interesados pueden personar-
se en las oficinas del Ayuntamiento,
de lunes a viernes y en horas de 9
a 14, en donde se les facilitarán los
modelos de solicitudes y una rela-
ción dc la documentación que deben
aportar.

Felanitx, a 13 de Noviembre
1989.

El Alcalde,
Cosme Oliver Monserrat



FUTBOL

Una victoria muy importante,
un gran respiro

Felanitx, 1 - Ferreries,
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Club	 Albada

FELANITX: Parera (1), Riera (2),
Juan (2), Lull (1), Juan (2), Barceló
.(1), Matías (2), Felipe (2), Juli (2),
Mut (2), Adrover (3) y Gallardo (2).
Galmús (2), entró en el min. 74 por
Barceló y en el 79 salió Pont (1),
por Juli.

ARBITIO: Dirigió el encuentro el
colegiado Navarro Clemente, mostró
tarjetas amarillas a los jugadores
Adrover, Llu11, Felipe, Juli y Jandro.
Roja directa a Viroil por dar una
patada sin balón a Juli.

GOL: 1-0, minuto 27: Mut al sa-
car directamente una falta con mu-
cho efecto.

INCIDENCIAS: Poco público en
Ias gradas, seguramente motivado
por el partido que se disputó en el
Lluís Sitjar.

COMENTARIO: El Felanitx estre-
naba entrenador, tras el cese
Rafa Ramos; la dirección técnica
corrió a cargo de un hombre de la
casa, Domingo Aznar, que no ocupó
banquillo por imperativos legales, y
se cumplió el refrán, cambio de en-
trenador, victoria segura, si bien hay
que reconocer que el juego del Fe-
lanitx no mejoró visiblemente, tal
vez los jugadores locales se emplea-
ron con más fuerza que otras ve-
ces, pero la verdad es que el juego
sólo en contadas veces tuvo cierta
brillantez. Los visitantes en el pri-
mer tiempo apenas insistieron en
ataque, mientras que el Felanitx no
supo aprovechar un par de ocasio-
nes con que contó. En la segunda
mitad los visitantes adelantaron lí-
neas, mientras que el Felanitx se lo
fió todo al contragolpe, el centro-
campismo imperó durante estos cua-
renta y cinco minutos motivando
ciertas brusquedades entre los dos
bandos, alguna ocasión para los dos
equipos, pero total desacierto en
ambas líneas atacantes. El Felanitx
en los últimos minutos contando
con la superioridad numérica pudo
aumentar diferencias, si bien el re-
sultado, visto lo acontecido en el
rectángulo de juego, puede darse
como justo. Una vez más tuvo que
ser el goleador Mut el que marcara
el gol, siendo el máximo realizador
de la categoría con once dianas.

SKORPIO.
1.a REGIONAL

GENOVA, 2 - CAS CONCOS, 1
VENDIERON CARA LA DERROTA

El Cas Concos con ambición de
puntuar, pese a algunas bajas, per-
dió por la exigua diferencia de un
gol. Un partido muy disputado, con
diversas alternativas para ambos
equipos.

El próximo domingo en el campo
«Es Cavalier»: CAS CONCOS - SON
ROCA.

2.• REGIONAL
FERRIOLENSE, 4 - IORTA, 1
La 1.a parte terminó ya con el

marcador favorable al equipo local

(2-0). En la segunda fueron de nue-
vo los de Son Ferriol quienes vol-
verían a marcar (3-0). Pero la reac-
ción del S'Horta no tardó en llegar
y sería el hábil jugador JuIi quien
acortaría distancias (3-1). Pero los
locales, que fueron quienes siempre
llevaron la batuta del encuentro
sentenciarían, estableciendo el defi-
nitivo 4-1.

El próximo domingo en el campo
«Sa Lleona»: S'HORTA-VALLDE-
MOSSA.
JUVENILES

FELANITX, 1 - ANDRATX,
A pesar de las muchas bajas con

que cuenta el equipo, cl C.D. Fela-
nitx hizo un buen partido, jugando
en todo momento al ataque, ante
un equipo bastante fuerte. Los loca-
les dispusieron de muchas ocasio-
nes para marcar, pero al final sólo
se pudo conseguir un valioso gol
marcado por Gori Juan.
INFANTILES

PORRERES, 2 - FELANITX, 1
Un buen partido se pudo presen-

ciar el pasado sábado en Porreres,
entre el equipo de aquella localidad
y el C.D. Felanitx, a pesar del resul-
tado adverso para los merengues.
Durante casi todo el encuentro el
dominio corrió a cargo de los fela-
nitxers, pero a la hora de marcar
los goles, no tuvieron tanta suerte
como el equipo porrerenc. El gol del
Felanitx, fue marcado por Ramón.
ALEVINES

FELANITX, 1 - AVANCE, 1
Un valioso punto pudieron conse-

guir el pasado sábado los pupilos de
P.J. Vaguer, en uno de sus mejores
partidos disputados hasta la fecha.
Los chicos, en todo momento estu-
vieron a la altura de las circunstan-
cias y dominaron buena parte del
partido. El gol local lue marcado
por Soler tras una jugada personal
de Oscar.
FUTBITO

El pasado sábado, dio comienzo
en el Campo Municipal de Deportes
Ia I Liga de Futbito comarcal, en la
cual participan un total de ocho
equipos. El Torneo, que ha sido or-
ganizado por el Comité de Futbolet
de Felanitx y cuenta con el patro-
cinio del Excmo. Ayuntamiento y
Renault Felanitx, disputará los par-
tidos los sábados por la tarde a par-
tir de las 17 horas. Los resultados
de los partidos disputados el pasa-
do sábado son:

BANCA MARCH, 3 LA RIBERA, 1
M. SES SALINES, 2 - ACID

HOOT, 2
OLD STARS, 0 - PUIG HUGNY, 3
SA NOSTRA, 0 - CONS. SIMA-

11110, 3
Para hoy sábado, como ya se ha

dicho anteriormente, habrá cuatro
partidos que daran comienzo a las
17 horas.

Cori Vicens

Ja ha començat el curs des ciel
mes de setembre. Els nins que s'hi
varen inscriure, estan distribuïts per
tallers segons les eciats i amb moni-
tors distints. En els tallers, de pri-
mer i segon curs, (6 i 7 anys), els
nins tenen treballs manuals, jocs di-
rigits, teatre, esport i una sèrie d'ac-
tivitats per a desenvolupar la capa-
citat d'inventiva i de creativitat. Els
nins de tercer i quart (8 i 9 anys)
treballen en taller de fang, fusta,
música, articles per a la revista del
club, i tambe en altres activitats
adequacies que ii ajuden a pensar i
ser més independents i creatius. A
partir del cinquè, fins a vuitè (10-
13 anys), els nins fan tallers mes
complicats i confeccionen el treball
pels nins més petits.

Aquests nins formen part d'un
nou grup, en el mateix club d'esplai,
anomenat la «Hora Zero», amb reu-
nions periòdiques en les quals se
realitzen enquestes, entrevistes de
temes ja tractats, muntatge d'arti-
cles per a la revista, taules rodones
amb participació de gent gran, gin-
kanes, etc. També han començat les
activitats «extra»: tres excursions
per trimestre, una en bicicleta, una
altra a peu i la tercera en autocar.
Totes tenen una línia educativa i
els objectius corresponents que ava-
luen els monitors.

Per part dels monitors hi ha una
gran iHusió i desitjos de complir el
programa marcat a principis de
curs.

Així, el club d'esplai intenta res-
pondre a la gran necessitat que la
infancia te de trobar espais on po-
der completar l'educació rebuda a
l'escola i a la família, ja que el club
vol esser un ambit huma i cristià
per a l'educació integral del nin.

Seria una manera de realitzar
aquella dita: Quan llueix el sol, tots
cis mariners naveguen amb rems
d'or i argent. És a dir, ¡fora TV, i
mes creativitat!

S.C.R.

Tenis Mesa
No tuvo demasiada suerte, el

equipo felanitxer de Tenis-Mesa en
el partido disputado el pasado vier-
nes contra el equipo C.T.M. Tramun-
tana, •al perder por el resultado de
C.T. FELANITX, 1 - C.T.M. TRA-
MUNTANA, 5. Se jugaron un total
de seis partidas de las cuales sola-
mente una fue ganada por el equipo
formado por Onofre Bauzá, Miguel
Ginard y Miguel Bermúdez. La úni-
ca partida ganada por el C. T. Fela-
nitx fue jugada entre M. Ginard y
J. Bonnín, venciendo el primero por
16-21/21-10/21-12. Las restantes par-
tidas fueron favorables al equipo
visitante. Para el próximo viernes,
está previsto jugar otra jornada en
el campo de Deportes, a partir de
las 20'30 horas.

Gori Vicens

ATENCION
Viernes die 24 de noviembre, a las 21 bores, en el

Restaurante PLAZA de Porto-Colom
MENU ESPECIAL: 2.200 PTAS.

1 — Consomé «Plaza»

2 — Pudding de pescado
3 — Palomo con col •

o Conejo con cebolla
4 — Tarta de limón

(Vino e I.V.A. incluídos)

PRESENTACION de las últimas creacio-
nes en piel y ante para el año 1990 por
Ia Boutique DEAN de Felanitx, que les
ofrece el «Champan» como aperitivo.

Sólo 62 cubiertos!

* RESERVE SU MESA CON ANTICIPACION EN:

— BOUTIQUE DEAN - C. Miguel Bordos', 13, Felanitx
Tel. 582641

— RESTAURANTE PLAZA - Ca's Corso - Porto-Colom



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

Círculo Recreativo
Comunica als Srs. Socis que ja té al seu abast les quotes

corresponents a l'any 1989 i les participacions de la Loteria de
Nadal.

Consulta de GINECOLOGIA
Dr. Arturo Gil Bretones

Col. 1902

Revisiones ginecológicas - Control de embarazo
- Planificación familiar y Ecografia

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

Lunes y viernes a partir de las 16 11.
(consulta previa cita).
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Coordinadora Penyal Roig

Negre futur per Portocolom si s'urbanitza
Sa Punta i es construeix un segon

Port Esportiu

Coloms a la Sala
MONDRAGO I SALGAR

Fa cinc anys, es va presentar al
Parlament Balear una proposició de
Llei per declarar les Cales de Mon-
dragó, paisatge protegit. A aquesta
Llei els que ara s'anomenen Partido
Popular la varen vetar, impedint que
prosperas. Amb la inestimable aju-
da dels peperos de Santanyi, co-
mandats pel felanitxer Cosme Adro-
ver, els promotors aquesta setmana
han començat a grufar per les gar-
rigues de Mondragó. Ara, en dos me-
sos, remourant tot el que podran
per demanar indemnitzacions més
altes. La pregunta Cs: Com així cl
Batle de Santanyí brama que s'hau-
ran de pagar indemnitzacions, si ells
mateixos han provocat arribar a
aquest extrem?

Si els politics governants fossin
una mica responsables deis seus ac-
tes, haurien de ser ells els qui in-
demnitzassin amb els seus diners o
amb treballs forçats les seves mall-
fetes. Seria un escarni i exemple
veure als que impediren que la Llei
prosperas, picar pedra o arreglant
voreres. No actuarien així els poli-
tics si trobaven al Sr. Canyelles ta-
llant romaguers amb una granota
groga que digués a l'esquena «Antic
Politic que esmena malifetes». Pena
no plourà d'aquest tro i aquests fets
protagonitzats pels del PP de San-
-tanyi, ens recorden el que passa a
.ca nostra. A Felanitx el mes passat
s'inicià un procès que té elements
consemblants: S'Algar, Sa ,,Puuta i
Es Camp Roig. Els urbanitzadors es
confonen amb els polític, el tracte
preferencial es el segell d'identitat
de la urbanització i el turisme de
qualitat i la manipulació de l'en-
questa, mostren quina es la credibi-
litat de tot el que ens puguin voler
vendre o mostrar.

I tot això enramellat per la prosa

poètica del Sr. Pep Bonet de S'Hor-
ta. No ens podiem resistir de fer un
comentari a tant agraciat llenguat-
ge. El vot del Sr. Bonet, per nosal-
tres, es un vot de qualitat d'ença
les seves manifestacions escrites.
Pent) el que molta gent ignora es
que el Sr. Bonet es el Delegat d'In-
formació de l'Ajuntament de Fela-
nitx. No entenem per quina raó ha
estat tant de temps sense informar
als felanitxers. Es una alegria pel
nostre grup saber que tenim un fu-
tur Nobel entre nosaltres i que l'ig-

noràve m, suposam per la seva timi-
desa. Sr. Bonet, escriviu, la vostra
prosa fluïda i generosa ens deleita.
Les informacions que feis arribar
els felanitxers, són novetats que ig-
noràvem. Compliu les vostres fun-
cions d'informador i feis-ho amb
aquest llenguatge planer i corpreni-
dor, En Cela us pot envejar!

VENDO PISO en Felanitx.
Informes, Tel. 583224 (noches).

ARREGLO DE ROPA en general.
Informes, C/. Rocaberti, 7.

SE OFRECE SEÑORA para traba-
jar por horas.
Informes en esta Admón.

S'OFEREIX FURGONETA per a
tota classe de TRANSPORTS, (in-
closes persones).
Informació, Tel. 582165 (horari
comercial).

ES LLOGA LOCAL D'ENSALL.
Informació, Tel. 582165 (horari
comercial).

TALLERES IBAÑEZ necesita OFI-
CIALES y APRENDICES.
Informes, Tel. 580351.

St ALQUILA LOCAL COMERCIAL
en Felanitx, de 40 m2.
Informes, Tel. 580138.

La zona que ara es pretén urba-
nitzar dins les NNSS redactades pel
Govern Balear a petició d'una part
del grup del PP que diu governar a
l'Ajuntament de Felanitx, és una
garriga d'ullastres i sivines i que
constitueix el que resta del paisatge
típic de Portocolom i a la vegada el
seu pulmó. Durant l'estiu, Portoco-
lom acull una important aglomera-
ció de gent. A Portocolom, l'Ajunta-
ment de Felanitx no ha resolt els
problemes que han sorgit com a
conseqüència de l'augment de pobla-
ció sofert els deu darrers anys. A
Portocolom no hi ha servei d'aigua
potable a una part del seu nucli ur-
bà, no hi ha xarxa de clavegueres a
bona part del nucli de població i a
la part que existeix, les aigües bru-
tes s'aboquen directament a la mar.
A Portocolom, cap de les quatre ur-
banitzacions existents estan inicial-
ment rebudes per manques impor-
tants dels seus serveis que, o no
funcionen o no existeixen. Tot ple-
gat comporta greus conflictes circu-
latoris, contaminació de les aigües
del Port, manca d'espai pels ba-
nyistes, renous molests... Es total-
ment descabellat autoritzar noves
urbanitzacions a Portocolom sense
resoldre els problemes existents per
Ia població actual i preveure més
població que agreugera els proble-
mes i suposarà un empobriment del
nivell de benestar a la població exis-
tent per la destrucció del paisatge
que resta verge a Portocolom. Tam-
Poe hem d'oblidar els greus perju-
dicis que se'n derivarien per a la
pesca; aquest Port natural es un
dels principals Hoes de cria de peix
i també existeix un projecte de pis-
cifactoria.

Aquests motius, d'altres que ani-
rem explicant i la vilesa dels mè-
todes emprats per l'entitat Inversio-
nes del Este S.A., són motius més
que suficients per estar en contra
de les noves urbanitzacions a Porto-
colom.

L'ENQUESTA SOBRE LA
URBANITZACIÓ DE SA PUNTA
I EL CAMP ROIG, HA
RESULTAT ESSER FALSA

El resultats de l'enquesta que IN-
TERGALLUP va realitzar entre una
part dels ciutadans de Felanitx i
que figuraven a les fotocòpies que
es repartiren a Felanitx, foren mani-
pulats.

En relació amb aquest assumpte,
l'empresa INTERGALLUP va publi-
car al Diari «Ultima Hora» del pas-
sat divendres dia 3 de novembre,
una Carta al director intitolada
«SONDEO ACERCA DEL PROYEC-
TO DE URBANIZACION DE CAMP
ROIG», manifestant, entre d'altres
coses que:
* «Con fecha de dia 25 de octubre
de 1989 su prestigioso diario publicó
deficientemente un sondeo realizado
por INTERGALLUP S.A...»
* «...deficientemente por carecer la
publicación de la correspondiente
ficha técnica»
* «por no reproducir la formulación
exacta de las preguntas»
* «y por utilizar tendenciosamente
nuestra firma en apoyo al mencio-
nado proyecto de urbanización»
* «...No hay ni un sólo dato que
permita áfirmar que ocho de cada
diez vecinos de Felanitx estén a fa-
vor del proyecto de urbanización...),
* «...Todo ello quedaria aclarado
publicando los resultados verdade-
ros de la pregunta núm. 5.»
.* «En definitiva, nos causa profun-
do malestar esta situación, en el
bien entendido de que nuestro tra-
bajo consiste en objetivizar la opi-
nión pública.»

Està clar que alga relacionat amb
el projecte d'urbanitzar S'Algar i
construir un nou port esportiu al
Camp Roig de Portocolom, _ha pre-
tès confondre i enganar l'opinió
blica i, sobretot, als ciutadans de
Felanitx, amb l'única finalitat del
seu propi benefici que ells ara no-
menen, el nostre progrés.

COORDINADORA PENY AL ROIG




