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Camponato de Caza de Baleares con perros ibicencos

El felanitxer Bernardo Joni, compedn
Aniversark de la liar de la Tercera Nat

El pasado 25 de noviembre se ce-
iebró en las marinas de Llucmajor
el Campeonato de Caza con perros
ibicencos. los llamados «podencos».

Nuestros representantes de la
«Sociedad de Cazadores de Fela-
nitx», los amigos Bernardo Julid
Estepoll», Miguel Sitges «Manaco-

rer» y Bartolomé Nadal «Des Pi»,
consiguieron buenos resultados, es-
pecialmente los dos primeros que
obtuvieron el 1.° y 6.° lugar de la
clasificación final.

La diada tuvo un buen comienzo.
Una estupenda merienda para dar
paso al correspondiente sorteo de
los terrenos de las fincas donde de-
bía tener lugar la amistosa confron-
tación. Total participaron 20 equi-
pos, cada uno compuesto de una
jauría de seis perros. La peor parte
se decantó por el bando felanitxer,
donde existían más dificultades pa-
ra la caza en esta modalidad, no
obstante dieron la campanada, de-
jando el pabellón felanitxer en todo
lo alto.

Bernardo Juliá «Estepoll» consi-
guió el liderato, bien secundado por
su «manager» Sebastià de Sa Punta,
dando un auténtico recital de lo que
es saber manejar y adiestrar a un
buen equipo. Nuestro Campeón, el
año pasado quedó en 9.° lugar, me-
jorando este ario su buena clasifi-
cación. Tras este sensacional resul-
tado hubo una oferta para vender
tres de sus perros de caza. Se bara-
jaban cifras alrededor del millón
cuatrocientas mil pesetas. ¿Se de-
jará tentar? ¡Qui-lo-sá!

Cabe destacar a Miguel Sitges
«Manacorer», que también superó
este ario el listón del pasado, pese
a la poca suerte en el sorteo y a la
desgracia de perder a su mejor po-
denco, por quedarse ciego. De todas
formas cabe felicitarle y esperar que
el próximo ario pueda conseguir co-
tas más altas.

El 12.° puesto fue para Bartolomé
Nadal «Des Pi» que participaba por
1.a vez. Démosle ánimos, que con
más experiencia, puede llegar mucho
más lejos.

Si el ario pasado criticamos a
nuestros amigos Sebastià «Pintat»
de Can Picafort y Joan Obrador de
«La Puñalada» por la consecución
del penúltimo lugar, hoy nos vemos
en la obligación de rectificar, por
haber conseguido el 1.0 clasificado,
ya que las críticas que hicimos en
su momento han servido para algo.
Lo que demuestra que a veces hay
que cargar el tintero. De todas for-

mas nuestra más sincera felicita-
ción, faltaría más.

No sería mala idea una revancha
entre el Campeón y el primer clasi-
ficado, un mano a mano entre Se-
bastián y Bernardo, dos excelentes
deportistas.

J.G.
Nota.—Para los aficionados y ami-

gos del deporte de la Caza está pre-
vista una CENA y la correspondien-
te ENTREGA DE PREMIOS. La fe-
cha todavía no está decidida, por
eso les rogamos que se comuniquen
con el Tel. 582036 o bien se dirijan
al «Bar La Puñalada» o «Bar Raiill»
para concretar día, hora y el lugar
donde se efectuará esa fraternal reu-
nión.

Les recordamos que el Semanario
«FELANITX» no aparece el próximo
día 9, lo que imposibilita comuni-
carles, con tiempo, por ese medio,
Ia fecha concreta. Muchas gracias,
hasta la próxima ocasión.

J.R.

Naito
El pasado sábado se disputaron

cuatro encunetros correspondientes
a la LIGA DE FUTBITO 1989/90.
Los resultados de los partidos son:
SA NOSTRA, 0 - ACID JODIO, 2
OLD STARS, 3 - LA RIBERA, 1
BANCA MARCH, 1 -

M. SES SALINES, 2
CONS. SIMARRO, 2 -

PUIG HUGNY, 9
El único partido que despertó bas-

tante interés fue el jugado entre los
equipos Cons. Simarro y Cons. Puig-
Hugny, tanto por el buen juego de
ambos, como por el resultado del
partido.

Para hoy sábado a partir de las
4 de la tarde, se disputará la 4 • a
jornada de este torneo, con partidos
que despertarán bastante interés.

Este torneo es posible gracias a la
colaboración de Renault Felanitx,
Aceites Valvoline y el Excmo. Ayun-
tamiento.

C.E.F.

Dissabte que ve no soitirà
aquest setmanari

Recordam als nostres lectors que
el proper dissabte dia 9 de desem-
bre, per causa de les dues jornades
festives que fan gairebé impossible
la confecció de l'edició, no sortirà
aquest setmanari. Si Déu vol, el dis-
sabte dia 16 ens tornarem posar en
contacte amb els nostres lectors.

PROGRAMA
Dissabte dia 2.—A les 13,30, dinar

a «La Ponderosa».

A les 20 h., a la parròquia de Sant
Miguel, missa cantada per la Coral
de Felanitx.

Diumenge dia 3.—A les 11,30, da-
vant la llar, concert per la Banda
de Música de Felanitx.

Dilluns dia 4.—Mostra de sopes
mallorquines a Sant Salvador: Ins-
cripcions per parelles, a partir de
dilluns dia 27. Preu subvencionat

HCOOSO laCiii»
La Collecció «Coses Nostres», di-

rigida per Josep Grimait i Vidal, de
bell nou se n'alegra d'haver pogut
arreplegar dins un dels seus núme-
ros, l'aportació entusiasta i desinte-
ressada, de molts de poetes mallor-
quins.

Nostra Dona de Consolació (san-
tuari de la contrada santanyinera)
és el motiu d'inspiració a la majoria
d'aportacions. I a Ella va dedicat el
número 27 que té per títol CONSO-
LACIO.

Llibre publicat gracies a l'aporta-
ció económica del Magnifie Ajunta-
ment de Santanyí, i que el proper
dia 8 es presentarà i es Hegira al
mateix santuari a les 4 de la tarda.

Participaran a l'acte els poetes
que han collaborat així com la Co-
ral «Capella Oratoriana» que inter-
pretara un himne dedicat a la Ver-
ge Santanyinera, compost expressa-
ment per aquest acte, pel Sr. Miguel
Gaya i musicat pel Pare Antoni Mar-
torell.

Hi sou tots convidats.

Teatre
Ahir divendres i dins el programa

d'actes del XIIIè aniversari de la
Llar de Felanitx, el grup de Teatre
d'aquest collectiu de la Tercera Edat
havia de debutar al local de l'antic
Cinema Felanitx, presentant la co-
mèdia humorística «Un partit de no
deixar» de l'autor Bartomeu Baugh.

Voldríem que aquesta experiència
fos afortunada i quatIlas entre la
gent major aquesta afició de fer tea-
tre.

Per un altre costat dimecres que
ve, dia 6, a les 21,30, al cinema Fe-
lanitx, el grup «Picadís» de S'Arenal
ens oferirà l'obra de Martí Pol «A
on anam». Aquest grup fou guardo-
nat en el Certamen de Teatre per

per a socis, 700 ptes. Sortida dels
autocars, a les 12 h.

Dijous dia 7.—A les 21 h., al Ci-
nema Felanitx, Vetllada Musical or,
ganitzada pel Patronat Local de Mú-
sica en homenatge la Tereera
Edat. 	 '

Primera Part: A chrrec delS
nes de l'Escola de Música 1 4a
Auli».

Segona Part: Coral Infantil :«E
aucellets».

Tercera Part: Coral de Felanitx.,

aficionats de Consell per aquest
obra i Na Margalida Capella, que fa
el paper d'Elisenda, obtigué el pre-
mi a la millor actriu.

Aquesta obra ja fou muntada amb
un gran èxit en dues ocasions pel
grup «Picadís» al local social de Son
Negre. Ara en podrem gaudir una
vegada més al Cinema Felanitx.

Un nou repetidor de tale-
visió s'ha instal.lat a¡Sant
Salvador

La setmana passada queda ins-
tallat a Sant Salvador, un nou re-
petidor de televisió que permetrà la
recepció de TV3 a una ampla zona
que restava a l'«ombra» de la serra
de llevant.

Aquesta estació és finançada pels
ajuntaments de Felanitx, Manacor i
Santanyí i la seva installació ha
anat a càrrec de tècnics de «Voltor».

Pel que fa a la nostra comarca,
S'Horta i Portocolom es veuen molt
beneficiats, ja que fins ara era nulla
o molt deficient la recepció d'aquest
canal. I també permetrà dins poc
temps —tot d'una que s'hagin duit
a terme les adaptacions necessa-
ries— la recepció de Televisió Fela-
nitxera a una ampla zona de la co-
marca.

Robatoris
La setmana passada, una tenda de

joguines del carrer del Sol fou ob-
jecte d'un vertader saqueig per part
d'una colla de Iladres. Aquests ac-
tuaren de nit, aparcant un vehicle
davant l'establiment i un cop serra-
da la cadena que subjectava les per-
sianes s'introduiren a la tenda i
carreguaren tot el que els va com-
plaure.

Aquesta no és la primera vegada
que aquest establiment és objecte
de robatori.
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SANT'OltAL

Diu. 3 St. Francesc Xavier
Dill. 4 St. Joan Damasce
Dim. 5 St. Sabas
Dim. 6 St. Nicolau
Dij. 7 St. Ambrõs
Div. 8 Festa Immaculada
Dis. 16 Sta. Albina

LLUNA
Quart creixent dia 6

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 j 19,30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15,45 i 20,30 h.

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

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

Portocolom-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 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 itunenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

Francesc Piña
Gaya.-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Wager
Cat. Ticoulat
Francesc Piña

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

580448-581144
Ambulàncies

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

Felanitx Sport Automóviles, C. B.

Alfa Romeo

Aproveche esta oportunidad,
ya puede tener su ALFA ROMEO

desde 1.479.000 ptas.
Servicio permanente de grua

Avenida Argentina, 57 - Tel. 581260 - FELANITX

Magdalena prohens Odrover
Vda. de Bernal Estelrich

mori a Felanitx, dia 23 de novembre de 1989, a l'edat de 89 anvs
havent rebut els sants Sagraments i la Bedediceió ApostOlica

Al cel sia

El seu fill Joan; Min política Francisca Sufier; néts M." Magdalena i Miguel; renMs Francis-
ea i Nliquel; lillois Nlaria Adrover i Antoni Prohens; germana politiea Magdalena Amengual; !idiots,
eosins i els :litres parents vos demanen que encomaneu la seva anima a Déu.

Casa mortuèria: C. Sol, 17 - ler. (Can Turrieano)

FELAN1TX

FELANITX RADIO
Senyor director:
Salvant unes poques coses, • fetes

per gent gran, el panorama que ofe-
reix Felanitx-Radio és autènticament
decepcionant.

Dána pena comproVár com agues-
ta emissora s'ha convertit en un ver-
tader clesgavell on dominen els pro-
grames fets per joves, la majoria
dels quals no sabem d'on treuen
tant de mal gust, vulgaritats i, a ve-
gades, poca educació. Trista imatge
d'un poble pot donar això a qualse-
vol que sintonitzi la radio. Quasi
tot esta fet amb el mateix motto:
discos i discos, tots de classe ben
parescuda i entre •cils les • paraules
rites ordinaries i bastes, plenes de
«tacos», flastomies i fins i tot grolle-
ries com són rots, riallotes i coses
semblants. S'altre dissabte demati
comprovàvem com a un oient que es
va atrevir a telefonar dient que «El
programa que hacéis es muy malo»,
el varen tapar de llàstimes amb
«Tu no saps de que vas, tio...!» etc.
Per favor: en nom del gust, de la
cultura, del periodisme, del radiofo-
nisme, del sentit comú més elemen-
tals feis callar aquestes coses... Val
mes mil vegades el silenci que tot
aquest desgavell de bajanades sense
cap ni pens, ni forma ni control. Es
per-16s pensar amb els qui escolten.

Als responsables demanam, per
favor, solucions i si no en troben,
que pensin que, com dèiem, es molt
minor rodar la clau que seguir així.

Mai no es la nostra intenció ofen-
dre, molestar o cercar puces sit -16
ben al contrari d'això.

L. i M.
DISCULPES

Sr. Director:
L'altre dia varem assistir a una

assemblea de l'Associació de Pares
d'Alumnes de la Graduada on els
mestres varen informar dels avan-
tatges de la jornada continuada a
les escoles.

Quan varen haver informal i con-
testades algunes preguntes que els
leren sobre el tema, la junta de
l'APA els va dir que no els necessi-

taven mes perquè continuarien amb
l'ordre del cija de l'Assemblea.

Perõ, quan els mestres van ser
defora, quedarem sorpreses o, mi-
llor dit, emprgueïdes, cle veure com
Ci portaveu de la Junta insultava els
mestres tractant-lus, fins i tot, de
mentiders.

Varem quedar per veure com aca-
baria, i aquest mateix senyor va par-
lar de disciplina, dient que era molt
important i necessària, amb això es-
tam d'acord amb ell, però per haver-
hi disciplina els nostres fills han de
respectar els mestres i els :litres coin-
panys. Com poden els nins res-
peetar els mestres Si els pares
mateixos no els respectam i no colla-
boram amb ells, tractant-los corn si
fossin els nostres contraris?

Com hem dit abans, l'assistència
a aquesta assemblea va servir per
empegueir-nos i voldríem aprofitar
aquesta carta per demanar discul-
pes a tots els mestres de la Gradua-
da ja que si han sabut dels comen-
taris d'aquest senyor de la Junta no
pensin que parlava en nom de tots
els pares de l'APA.

També voldríem fer arribar als
protagonistes d'aquests fets la pos-
tra indignació i demanar-los que,
pel be de l'escola, s'ho pensassin be,
perquè nosaltres, particularment, no

voldríem deixar els nostres fills en
mans d'uns mestres que no merei-
xen la nostra confiança.

Antònia, Francisca i Miquela
P.D.: No posam els nostres llinat-

ges perquè, vist com parlen dels
mestres, no volem que a una prope-
ra assemblea parlin de nosaltres.

L'ESCUT
Sr. Director: .....

Potser que molts de felanitmers no
ho hagin reparat, pet-6 l'Ajuntament
ha decidit substituir l'escut de Fe-
lanitx que figurava als impresos de
Ia Sala i que venia a esser el dis-
seny oficial de l'escut de la ciutat
per una altra versió «modernit-
zada».

Vull manifestar la meva protesta.
Tothom és lliure de fer interpreta-
cions de l'escut de la població i de
donar-lis publicitat, però pens que
l'escut que figura a la capçalera
d'aquest setmanari i als rètols dels

. carrers es, en tots els . sentits, més
adequat que el que ara ens han en-
dossat.

En la nostra llengua tenim una
paraula per qualificar l'operació:
culejera.

El saluda afectuosament,
B.R.



CLTIVO EletilirO! - Fe:tarant if c FektRitx
EXPOSICIONS

DEL 25 DE NOVEMBRE
AL 6 DE DESEMBRE
DEL 8 AL 18 DE
DESEMBRE
DEL 23 DE DESEMBRE
AL 2 DE GENER

Exposició collectiva de l'ASSOCIACIÓ
DE CERAMISTES DE BALEARS.
Exposició de pintura de JAUME PRO-
HENS.

Exposició «NADAL A FELANITX».

TE ATR E
«A ON ANAM» pet grup «PICADIS».
«POCS 1 MALAVENGUTS» del grup
«VORAMAR».

CONFERENCIE

«ELS BANDEJATS» per Mn. PERE
XAMENA.
Presentació d'un 'libre de cuina ma-
llorquina del scgle XVIII pel professor
JOAN MIRALLES.

CONCERTS
Concert de flauta i piano. TOMAS OLI-
VER (flauta), PERE BENNASAR (pia-
no).
Concert de l'ORQUESTRA SIMFONI-
CA DE BALEARS.

6 DE DESEMBRE
17 DE DESEMBRE

13 DE DESEMBRE

29 DE DESEMBRE

9 DE DESEMBRE

23 DE DESEMBRE

SOPAR

29 DE DESEMBRE 	 Després de la conferència del professor
Miralles tindrà Hoc un sopar a un res-
taurant de Felanitx, amb plats confec-
cionats d'acord amb les receptes del
'libre que s'haurà presentat prèvia-
ment.
Els qui vulguin assistir-hi hauran d'ad-
quirir cl corresponent ticket a l'Edito-
rial Ramon Llull a Felanitx i a la Lli-
breria Ca Na Massot de Portocolom.
Les places són limitades.

CURS DE CATALÀ
Tots els dilluns, de 8'15 a 9'15 i els dijous de 8'30 a 9'30 del

vespre.

Un obsequi de qualitat
el trobareu a

Cerámicas
Mallorca
FABRICA: C. SI. Allusli, 50
-1- 1:580201 -- FFITA—N. 1Ì'X

()BERT: Dies feiners de a 1:1 v de 15 a 19
Dissables de 1030 a 1:i
Tots els diumenges de desembre Über' de 16 a 1:1

La Protectora
Des del pasado dia 26 se hallan al cobro las cuotas corres-

pondientes al ario 1988. 	
La Directiva

FELANITX 	 3

Primera setmana d'advent

klo-PN va an a/ sPsnci dais klyt.irt	 s
Maria: Signe 6`ailiberament

Una parella clesconegucla al seu temps.
Una parclla ck: nuvis que amb el temps es convertira en el matrinioni

més famós de la bistbria. ¡Quin Dal tan desconcertant! Vol alliberar la
humanitat i esta clisposat a iniciar una obra gegant i no se li ocorr res

millor que escollir com a collaboraclors a un vell desconfiat (Zacaries)
i una N'ella cstrii (Elisabet). Le 1:23-25; 1:5-7; i ara a m'a parella de joves
inexperts. Le, 1:26-38; Mt 1:18-23. RES de Reis, ni governadors, ni gene-
rais; ni exèrcit ni escola cle savis. Lo mes humil, lo mes indefens, lo mes
senziil.

Tampoc es mira massa en recórrer ciutats importants per elegir la
seva gent: Natzaret, practicament desconeguda inclús pels mateixos jueus
i niai el seu nom tigurara a la Bíblia.

Si Natzaret era desconeguda, igualment Josep i Maria. ns molt poc

lo que sabem d'ells.
Josep ura descendent del Rei David (Le 2:4-5), honrós titol que era

millor tenir-lo en secret, perquè Hcrodes no era precisament amie de cap
suposat pretendent al tron. Sabem que es guanyava el pa treballant de
fuster o ferrer.

De Maria suposam, segons dades de l'Evangeli i costums de l'època,
que era una jove senzilla, triés be silenciosa i reflexiva, forta per enfron-
tar-se a la vida. Era pobre i analfabeta. Legalment, Josep i Maria ja es-
taven casats encara que el matrimoni no s'havia consumat. És important
conèixer eis costums jueus respecte del casament (Sof. 3:14-17).

Maria com totes les joves hebrees, sabia perfectament, ho havia es-
coltat moites vegades a la sinagoga o de boca dels seus pares, que el Mes-
sies no es torbaria en arribar i com tota dona jueva sospirava esser la
mare de tal personatge. Els seus somnis es feren realitat quan Gabriel la
saluda «Alegra't», la pau del Senyor avui es a Casa Teva. Avui es un dia
meravellós i gran per tu i per la humanitat.

«Plena de gracia, el Senyor esta amb tu...» Deu t'ha donat el mes
¡Iran regal al que pot aspirar una dona: ser mare... i mare del Salvador.
Dins les teves entra nyes brolla la lliberació dels pobles. Ell et donara la
força, ell sera la teva hum. r.s una obra en comú. Tu i Déu. La huma-
nitat i Deu. La força del Senyor i el Poble pobre i necessitat. Maria, dona
humil que espera ardorosament l'arribada alliberadora del Senyor, re-
presenta dins el context de Lluc a tota aquesta humanitat dolorida, com-
pungida, marginada per la societat, que encara que pateix una llastimosa

situació es mante ferm el seu cor; Os constant amb una fe i una confiança
mes forta que la mateixa mort.

Aquesta humanitat d'homes estrangulats, trepitjats, per un treball es-
gotador, amb un sou miserable o mendicant un treball com si fos una
llimosna. Aquesta humanitat de dones (pie desfilen silenciosament per
l'assistència pública, que han perdut l'alegria de criar fills perquè sofrei-

xen pels seus ullets i les seves panxetes biudes.
Aquesta humanitat de «gents cremades» als quals mil vegades se'ls

ha promés i mil vegades se'ls ha defraudat  miserablement, perquè són els
sense dret, els sense cultura, els sense doblers, el sense color blanc de
la pell.

A tota aquesta gent que ahir i avui creu que hi ha justicia, que no
s'han de baixar els braços, que s'ha de seguir lluitant..., a tots aguets
avui sels diu: Alegrau-vos, el Senyor esta amb vosaltres...

Aquesta alegria no cnganyossa, cap somnífer pot no fer sentir ni
afrontar el dolor. A Maria no se li dona cap somnífer, s'haurà d'enfron-
tar amb les mes fortes situacions per dur a terme el naixement del seu
fill, acompanyant-lo per l'aspre camí que desemboca en la Creu. Però
en tot el que fa i lluita hi ha una confiança... una esperança més gran que
la seva debilitat.

L'home que creu realment en «aquest» Deu, és capaç de l'impossible
perõ screnament, sense defallir, corn cls pobles que Iluiten per la seva
Iliberació, coin les mares que criden pets seus fills «desapareguts» o plo-
ren en silenci damunt les seves tombes: pobles que no saben sempre
coin, però si saben que arribara l'hora de la llibertat i de la justicia.

Un poble sense fe esta perdut, viu a les fosques; una familia sense
aquesta confiança s'enfonsa, naufraga; un home sense aquest esperit fort
no es home, es una simple cosa que vegeta, que solament es mou pel pes
de l'energia.

Guillem Feliu Ramis

RESTAURANT BON PORT
PORTO-COLOM
Obert tot rany

Cuiner i propietari: Josep Pallicer

C. Pizarro cantonada Churruca 	 Tel. 575174



XLII Dia del Creuat
DIJOUS DIA 7.—A les 9 del vespre, a l'església de Sant Al-

Ions, sota la clirecciú del P. Jordi Cassa, CR,, acte penitencial co-
inunitari, amb missa i homilia. Cantara la Capella Tcatina.

DIVENDRES DIA 8, FESTA DE LA PURISSIMA.—A les 2 del
migdia. dinar de germanor. Per a una millor organització, es pre-
ga reservar el ticket en el colicgi de Sant Alfons.

DISSABTE DIA 9.—A les 7 del capvespre, missa en sufragi
dels creuats difunts.

Es convida molt cordialment a tots els creuats, familiars
amics.

Avda. 11Mgica, 7 - Tel. 657001 CA LA D'()11

Restaurante LA CALA
CALA D'OR

CONIUNICA A SUS CLIENTES AMIGOS SU

REAPERTURA
A partir del dia I de diciembre

P 11 EP A 11A N DO St's I EST AS NAVIDE S

Vos participa que a partir 	 dia 5 de desembre
estera novament OBERT
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Festes de Son Mesquida
Els propers dies 7, 8 i 9 de desem-

bre, a Son Mesquida se celebraran
les festes patronals amb motiu de la
festivitat de la Immaculada Con-
cepció.

Sota el patrocini de l'Ajuntament
de Felanitx, les organitza el Vedat
de Sun Mesquicia, d'acord amb el
següent programa:

Dijous dia 7.—A les 730 del ves-
pre Missa solemne. A les 8'30, Festa
Pagesa amb ball de bot animat per
S'Estol des Picot i S'Estol d'Es Ger-
ricó. Hi haura fogueró on es podrà
torrar Born, panxeta, llangonissa i
botifarró, i vi per tothom donat per
«Vins Bernat». (Els tickets per les
racions es podran treure abans de
dia 3 de desembre, a la Caixa Rural
i a Can Roig Nou).

Divendres dia 8.—A les 10 del ma-
ti, a Son Mesquidassa, trobada i ex-
hibició d'Ultralleugers i concurs i
ciemostració d'Estels.

Dissabte dia 9.—A les 2'30 de la
tarda, a Can Pipa, Tir al Plat per
a socis i velns.

A les 9 del vespre, al local parro-
quial, COMÈDIA a càrrec d'un grup
d'aficionats de la Tercera Edat de
Felanitx. Posaran en escena l'obra
«Un partit de no deixar».

Conferència d'En Josep A.
Grimait

En Josep A. Grimait i com a MO
especial del curs dc català oruanit-
zat pel Centre Cultural (le Felanitx,
parla diumenge passat sobre el llen-
guatge, a la sala d'actes de la Casa
de Cultura.

El nostre company feu unes con-
sideracions (lc lingiiística general
que tingueren la virtud de posar a
l'abast dels no iniciats el procés del
llenguatge des de la seva climensió
històrica fins a la conformació del
text.

L'exposiciú clara i suggcstiva d'En
Josep Griina It fou seguida amb prou
interès pel públic, que, al final, for-
mula diverses qüestions al conferen-
ciant.

Esvoranc al Paseeig d'Ernest
Mestre

La setmana passada, al bell mig
del passeig d'Ernest Mestre i a l'in-
dret de Cas Moliner, es va obrir una
cavitat en el pis, amb l'esfondra-

ment d'un tros de la volta de la cla-
veguera, a conseqüência del pes dels
vehicles de gran tonatge.

L'esbaldreg, tot i que es produí
tot seguit del pas d'un automóvil,
no produí cap desgracia personal.

La claveguera, en aquest indret Cs
una galeria, d'uns dos metres d'al-
taria i la seva construcció data de
fin del segle passat.

La zoila fou acordonada des dels
primers moments per tal d'evitar
nous esfondraments i una brigada
treballa en el seu restabliment.

Els músics a sa Patrona
La familia müsical felanitxera

que, a' reciós del Patronat Local,
desplega tanta activitat, honra un
cop més la seva patrona Santa Ce-
cilia. La Banda, l'Escola Pare Aulí
i la Coral foren protagonistes en
aquest senzill programa que es clo-
gué amb el tradicional dinar de ger-
manor

El bon humor i el companyonatge
foren els trets que presidiren la fes-
ta, que servi un cop més per con-
gregar totes les branques d'aquest
Patronat.

Que per molts anys!

Exposicions
La Casa de Cultura acull aquests

dies dues mostres.
A la planta baixa l'exposició «Pai-

satges per una terra», presentada
per la Coordinadora «Penyal Roig»
i que mostra una complida serie de
pintures d'autors felanitxers o rela-
cionats amb Felanitx, la temàtica
les quals gira entorn al paisatge de
Portocolom, amenaçat una vegada
mes per l'especulació urbanística.

Al primer pis, l'Associació de Ce-
ramistes de Balears presenta obra
de quinze artistes del fang i el foc.
Els una mostra molt interessant que
revela tot el camp de possibilitats
d'aquest art tan antic i sublim alho-
ra. Val la pena visitar-la.

Premi de redacció
En el I Concurs de Redacció

«Cursos d'angles a Anglaterra», con-
vocat per la Conselleria de Cultura
i Esports del Govern Balear, entre
els cscolars (pie assistiren l'estiu
passat a aquests cursets de perfec-
cionament de l'anglès, ha obtingut
el 2n. premi Antoni Caldentey Vi-
cens, alumne dc 2n. cle BUP de l'Ins-

titut dc Felanitx.
Antoni Calcientev, que feu aquest

curset el passat Ines de juliol a
Southampton, rebra com a recom-
pensa els clos valuosos volums
«La casa y el tiempo».

L'entrega de premis s'havia de fer
dimecres passat durant un acte aca-
demic a l'Auditórium, dins la «Set-
mana del mestre», 1989.

Enviam l'enhorabona a Antoni
Caldentey.

Associaci6 de Mills de
Cas Concos

SOPAR DE MATANCES
L'Associació de Veïns de Cas Con-

cos, juntament amb l'APA del Col-
legi i l'Associació de la Tercera
Edat, preparen per dia 16 de de-
sembre, un sopar de matances, al
saló parroquial, a benefici de la res-
tauració del mateix saló.

Hi haura arròs i pilotes, bunyols
i oreiancs, i s'acabarà amb un ball
de pages.

Oportunament s'anunciarà amb
programes on podeu adquirir els
tickets, que seran limitats.

Excursi6 per a pensionistes,
organitzada per «Sa Nostra»

Pel dia 12 de desembre, la Caixa
de Balears «Sa Nostra», organitza
una excursió per a pensionistes a
Sant Joan, Manacor i Porto Cristo.

La sortida sera a les 8'30 del ma-
ti i se berenarà al restaurant «Sa
Cova» de Sant Joan. A Manacor es
visitara la fabrica de perles «Majó-
rica», les coves dels Hams, el Club
Nàutic de Porto Cristo, etc.

Per a inscripcions, a les oficines
de «Sa Nostra» de Felanitx.

Croada de l'Amor
LOTERIA DE, NADAL

Es recorda a tots els annals i sim-

patitzants que es troben a la seva
disposició, a Sant Allons i Hoes de
costum, les participacions cle la Lo-
teria de Nadal. El trainer() ás el
12.208, i el preu de les paperetes es
de 100 ptes.

Llar de la Tercera Edat - inserso
SARSSUELA. — Diumenge dia 10,

assistència al Teatre Principal de
Ciutat, a la Sarssut4a «Los Gavila-
nes». Exclussiu per a socis. Preu 400
ptes. Sortida a les 15 h. lnscripcions
a partir d'avui dissabte.

ACCIÓ SOCIAL. — Dimecres dia
13, a les 18 h. reunió de la Comissió
d'Acció Social.

Secció Religiosa
ESGLESIA DE ST. AGUST1
FESTA DE SANTA LLUCIA

Dilluns dia 4, es començarà la no-
vena de Santa Llucia, que es practi-
cara abans de la missa de les 7 del
capvespre.

Dimecres dia 13, es la festa de
Santa Llucia, advocada contra les
malalties ciels ulls. A les 7 del cap-
vespre hi haura Missa solemne can-
tacia, amb homilia que dira Mn. Mi-
guel Serra, Arxiprest de Felanitx.

SE ALQUILA O SE VENDE PLAN-
TA BAJA en zona Aytratamiento,
preparada para negocio, de unos
115 m2.
Informes: Tel. 580112 (Ilamar no-
ehes)

SE NECESITA PERSONA con 2."
grado de F.P. Administrativo o si-
milar. Con nociones manejo orde-
nador e idiomas.
Informes, Tel. 657709 (horario de
oficina).

informació 



TRADICIÓ,
ART

I CULTURA 
Pàssat per un museu únic

i compra art
pel teu regal de Nadal.

Passat i present es donen la mà
a la IV FIRA D'ARTESANIA I D'ANTIQUARIS,

Del 2 al 10 de desembre, BALEART'89.
Vingui al Recinte Ferial
del Polígon de Llevant.

Horari de: 11 a 20 hores.

it

ALE c.RT4(
IV FIRA DARTESANIA I D'ANTIQUARIS
DEL 2 :11 10 DE DESEN1BRE • PALN1A DE N1:11_LORCA.

AVAIFEBAL GOVERN BALI R
tristitucio Ferial de les Mears 	 CONSELLERIA DE COMERÇ ;NDIJSTRA
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XLII Mafia del Croat
La Diada del Creuat es una d'aque-

Iles dates cabdals a Sant Alfons. La
xifra de vegades que s'ha celebrat
em fa pensar que la primera fou
pels volts ciel IV Centenari de la
mort dc Sant Gaieta, que a Fela-
nitx es coin meniora a nib partiripaei6
popular; sens dubte la Creuada esta
segellada per I . esperit gaietania de
combat invisible i espiritual. Sem-
pre actual per al cristià. Tal vega-
da seria bo dc recordar que la de-
nominació de Creuada no respun
pas a influencies de la nostra histò-
ria recent, ho dic incs que res peu
Ia seva dinamica espiritual combati-
va, la Creuada de l'Amor Diví es d'o-
rigen anterior a aquells esdeveni-
ments.

Els fundadors hi encengueren la
flama de la mística teatina que n'es
l'eix del seu dinamisme. Sant Gaietà
i alguns dels seus companys s'havien
aixoplugat a l'Oratori de l'Amor Di-
ví, un moviment reformador d'espi-
ritualitat extès a diferents llocs d'I-
talia, que nodrí l'impuls de la fun-
dació teatina. I que, fonamental-
ment, cercava de recristianitzar l'hu-
manisme renaixentista per a molts
d'inspiració paganitzant. Fou una
lluita difícil, dones la utopia teatina
era un repte agosarat.

Llurs deixebles, els teatins de les
primeres generacions, plasmaren la
pedagogia del fundador principal-
ment en el testimoni de vida, però
també en la teorització mitjançant
els seus escrits i, per damunt tots,
un Ilihre breti, sciiziil i el icaç, «Com-
bat Espiritual» (Llorenç Scupoli
C. R., 1589), un clasic de l'espiritua-
litat cristiana d'una practicitat pa-
lesa.

El seu nucli consisteix en convèn-
cer al cristià de la seva indigência i
limitació, que s'ha de recolzar en la
confiança en Déu amb una actitut
dial6gica en l'oració, sobretot dels
sagraments, i el compliment de la
seva voluntat com a projecte d'un
creixement de la persona. Es una
vertadera estrategia espiritual per
tal de veneer les passions que ofe-
guen l'amor de Déu; des de la prò-
pia interioritat, es una presa
conciencia per a conquerir-se i go-
vernar-se mitjançant l'educació de la
Ilibertat, quo no és fer all6 que horn
vol sine més be estimar alk) que
s'ha de fer amb el coneixement de
Ia veritat, objectiu d'una opciO res-
ponsahl.‘; des c 1 e1 comeixement de la
corporcitat, mitjançant reducaciú
de l'afectivitat i la sexualitat, accep-
tant-se i integrant-se en la totalitat
de l'home nou amb destí ti-aseen-
(lent. Davant l'home sectoritzat, par-
cialitzat, desintegrat per un reduc-
cionisrne materialista que s'esgota
en si mateix.

Aquesta pedagogia d'esperança i
optimisme providencialista neix en
l'esperit de Sant Gaieti.‘t: «...és hora
de triar entre clos partits..., escolto
a Qui em diu: «Segueix-me» i em
detinc en les tenebres del segle...,
he d'entaular combat sense treva
contra aquests enemies que estic se-
gur de veneer..., els meus esforços
seran en va si la meva patrona, la
Verge Maria, no em concedeix de
veneer l'amor propi i d'estimar allò
que desestimo. Bé que ho sap Ella:

«El Senyor ha mirat la petitesa de
Ia seva serventa» (31-7-1517).

La mística gaietaniana fou el su-
port de l'estratègia scupoliana per a
una ascesi cristiana. L'ensenyament
d'aquesta pedagogia teatina ensinis-
trà als creuats per a Iliurar el com-
bat invisible, personal i perseverant
enfront dels obstacles per a atènyer
la maduresa de la fe i la saviesa del
temor de Deu, que no es pas por
sine actitut reverencial i filial da-
vant dcl Pare, a qui es dol d'ofen-
dre i en qui es confia per a obtin-
dre'll perdó i comprensió misericor-
diosa.

No dubto gens d'afirmar que la
Creuada ha estat factor d'integra-
cie social a Felanitx i una escola de
formació personal integral, on mol-
tes generacions han trobat l'espai
per a un llarg etcetera d'iniciatives:
religioses, culturals, artistiques, es-
portives, litúrgiques, musicals, pic-
tòriques, teatrals, poètiques, peno-
distiques, turístiques... El creuat a
Sant Alfons s'ha sentit a casa seva.
Ha estat una d'aquelles institucions
d'esperit obert i tolerant amb lli-
bertat responsable que, sense eslò-
gans sorollosos, silenciosament, han
contribuït als canvis que s'han pro-
duït tan civilitzadament en aquest
pa is.

El record del passat no es pot
convertir en una actitut extàtica i
autocomplaent, ni tampoc en desale-
nan-se i caure en el desengany i l'in-
movilisme per les crisis que com-
porta el pas dei temps.

Més aviat al contrari, ha d'estimu-
lar aquest present per tal de dina-
mitzar-lo amb una exigencia pros-
pectiva, amb voluntat i quefer de fu-
tur. Si l'Església d'aeuest temps po-
tencia l'hora dels laics, la Creuada
s'hauria de sentir el brae seglar de
Ia família teatina i ésser signe i fruit
d'una corrent humanista de partici-
pació; obert, com sempre, al men
jove j, com a signe del nostre temps,
tal vegada també a la dona i encara
rites als matrimonis per a valorar la
família i formar una família de fa-
milies dins una comunitat amb una
cultura econòmica, social i política,
gairebé buida de trascenclencia, ne-
cessitacia de presencia cristiana.

La Diada del Creuat és una invita-
cie per a una reflexió crcativa, un
repte, una cita per a reviure i retro-
bar-se, prop de la Mare, amb
notis i noves inicia lives i refrescar
I 'esperit de família.

Jordi Cassà i Vallès, C. R.

SE OFRECE AUXILEAR ADMINIS-
TRATIVO, cuatro idiomas v cono-
cimientos oudenador nivel
110.
114°i - tiles, Tel. 575014

SE NECESITA APRENDIZ ELEC-
TRIciSTA. mayor de 16 años.
Informes, El&trica Nlas-Nicolau,
C/. Molins, 12, Tel. 581915

ES VEN PIS, 180 in2 clamunt cine-
ma Felanitx.
Informació, Tels. 589043 i 580115

SE CERCA AL.LOTA per fer feina a
fabrica de manipulats de paper.
Informació, Tel. 581120



Ajuntament
de Felanitx
SESSIÓ PLENARIA
DE DIA 4-10-89

S'aprovaren 29 Projectes Tècnics
per a incloure en el Pla Extraorclina-
di d'Inversions en Millores d'Infra-
estructura de les zones turístiques i
s'acorcla també incloure dins aquest
pla dos projectes ja aprovats, aixi
com el pla d'etapes per a executar
els 31 projectes referits.

S'informà favorablement la instal-
lació de dos molls flotants a Porto-
colom, amb la condició de que si-
guin per a vaixells de pas.

S'acordà un conveni amb l'INEM
per a contribuir a remeiar els mals
produits per les recents inudacions

Foren designats procuradors per
representar l'Ajuntament en la

causa que es tramita en el Jutjat
d'Instrucció núm. 2 de Manacor,
arran del desgraciat accident ocor-
regut a l'Hotel Corso el dia 6 de se-
tembre.

S'aprovà un expedient de suple-

ment de credit per mitja de trans-
ferencia en el pressupost vigent.

S'acorda concedir una subvenció
de 3.235.000 pies. al Centre Cultural
de Felanitx per les activitats proura-
macles en el segon semestre d'en-
guany.

S'aprovaren les comptes de Tre-
soreria del lr. i 2n. trimestre d'en-
guany.

Es dona compte del decret de la
batlia delegant competencies en ma-
teria d'infraccions urbanistiques al
tinent batle Bartomeu Tejedor.

Es dona compte de set sentencies
favorables a l'Ajuntament correspo-
nents a litigis promoguts contra el
mateix.

COMISSIÓ DE GOVERN
DE DIA 9-10-89

S'aprova la devolució d'avals ban-
caris constituïts amb motiu de di-
verses obres i serveis en edificis mu-
nicipals, així com la devolució de
fiances dipositades per altres ser-
veis.

S'aprovaren les minutes dels pro-
jectes redactats per enginyers de
camins relatius a la Millora d'Infra-
estructures de les Zones Turísti-
ques.

Es deixà a sobre la taula pendent
dels informes econòmic i juridic, les
solicituds dels concessionaris de les
platges, interessant Panulació dels
pagaments propers del canon com a
conseqüência de la impossibilitat de
continuar amb la concessió de les
platges.

Es prengué nota de solicitud de
Roberto Artigues Provenzal i altres
veins interessats en asfaltar el camí
dc Can Verros.

Es dona compte de l'escrit del Di-
rector General d'Obres Públiques
sobre reparació de danys en els
ports produits per les inundacions.

S'aprovaren pagaments de comp-
tes i factures per 17.837.637 ptes.

Llicències d'obra: A Maria Nico-
lau Pou i altra per a construir viven-
da unifamiliar aillada en C/. Maga-
llanes, 2 (taxa 27.284 ptes.); a Joan
Julib. Obrador per addicionar viven-
da en parcela 115 del Polígon 40

No busque en otro sitio lo que
sólo puede encontrar en:

INFORMATICA
FELANITX

Ordenador con:
512 KB.: Hércules-CGA
Impresora, Monitor, Sistema operativo
Proceso Textos - Base de datos
Works de microsoft - GWBasic 3.30
Todo por

125.000 Pts. (más IVA]
Ordenador
Monitor
CGA-8 slots de expansión
99.900 (más IVA)
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PilifAT6E1
PER VNA T EKKA

Els artistes felanitxers en defensa dels
darrers espais naturals de Porto Colom

Casa Municipal de Cultura

Obert fins dia 6 de desembre

6	 FELANITX

(taxa 54.553 ptes.).
Obres menors: A Catalina Ginart

Vicens, Antoni Cerda Manresa, Vi-
cente Martin Gonzalez, Miguel Ge-
labert Rosselló, Hortensia Vilaret
Qu in Lino, Rolf Friedrich Koller,
Margalida Fiol Noguera i Magdalena
Antich Mora.

En el torn de proposicions, precs
i preguntes se llegi un informe del
Cap de la Policia Municipal, en el
que revela que a Cala Marçal, a una
distancia de 200 metres de la platja
i a uns 12 dc profunditat s'hi troba
submergit un automúbil, acordant-
seremetre l'informe esmentat a la
Demarcació de Costes dc Balears.

A proposta de Pere Batle, s'acor-
da per unanimitat sollicitar de la
Demarcació de Costes el transport
d'una molt más gran quantitat d'are-
na a la platja de Cala Ferrera.

Se dona compte d'escrit d'Ola Ho-
tels, S.A., tot agraint al Batle i Ajun-
tament la collaboració i ajuda eficaç
per a restablir la normalitat a la
zona de Cala Marçal.

Cámara Agraria Local
DECLARACION DE
COSECHA DE UVA

Se informa a todos los viticulto-
res de esta localidad, que el plazo
para la declaración de cosecha de
uva finalizará el próximo dia 15 de
diciembre, pudiéndose proveer del
correspondiente impreso en esta Cá-
mara Agraria Local en horas de ofi-
cina.

Felanitx, noviembre 1989.
El Secretario,

Pedro Llompart Bosch

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

NECESSITAM JOVE amb servei
militar complit, per treballar a
una fabrica de manipulats de pa-
per.
Informació, Tel. 581120

TALLERES IBA&EZ necesita OFI-
CIALES y APRENDICES.
Informes, Tel. 580351.

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

muebles SAMU, St,

—FELANITX. C. Petal. SI
—FELANITX, Pea. Constit.9
—PORT-COLOM, Lepanto, 5
— COMEDORES
— DORMITORIOS
— MUEBLES COCINA
— MUEBLES TERRAZA
— CORTINAS, ETC.

TELEFONOS
580427 - 581801 - 575394
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vida social
NOCE

Dissabte passat a migdia, a la par-
ròquia de Sant Miguel, s'uniren en
matrimoni els joves Joan Soler Fer-
ragut i Amparo Monies Garcia. Be-
neí l'enllaç el P. Domingo Andreu,
Superior de la Comunitat Teatina
de Sant Alfons.

Apadrinaren els contraents, els
seus pares respectius, D. Joan Soler
i D. a Margalida Ferragut; D. Joan
Monies i D. Francisca Garcia.

Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi el seu germa Bernat i els
seus cosins Joan Ferragut Puig i
Francisca Ferragut Suñer. Per la nu-
via ho feren la seva germana Joana,
vl seu cunyat Francesc Adrover i la
seva cosina Antònia Amorós.

Després de la cerimônia, els convi-
dais es reuniren en un dinar que
fou servit a la barbacoa «La Ponde-
rosa».

Enviam la nostra més cordial en-
horabona als novells esposos.

NECROLOGIQUES

El passat dia 15, entrega la seva
ànima a Deu a Felanitx. a l'edat de
58 anys, havent rebut els sants Sa-
graments, D.a Joana Anna Barceló
Rigo. D.e.p.

Reiteram e1 nostre condol a la se-
va família i d'una manera especial
al seu espòs D. Jaume Veny i fills
Margalida M.a Antònia i Francesc.

Dijous de la setmana passada,
descansa en la pau de Deu a Ciutat,
després de rebre els sagraments i a
l'edat de 79 anys, D. Joan Llodra Vi-
dal. A.C.S.

Enviam la nostra més sentida
condolencia a la seva esposa D. a Ca-
talina Aguiló, fills Miguel i M.a Mag-
dalena, filia política i als altres fa-
miliars.

Dijous de la setmana passada des-
cansa en la pau de Déu a Felanitx,
a l'edat de 89 anys i després de veu-
re's confortada amb els sagraments,
D.a Magdalena Prohens Adrover,
Vda. d'Esteirich. D.e.p.

Reiteram e! nostre condol al seu
fill D. Joan, filla, política D.a Fran-
cisca Suñer, nets i els altres fami-
liars.

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

Tels. 643070 y 643085

A LOU I LO CASA EN PORTO-
COLOM. primera línea.
Informes, Tel. 581156.

SE VENDE CASA en Porto-Colom,
calle Mendez Núñez esquina Ma-
rina. 4 dormitorios.
Informes Tel. 580481.

VENDO SOLAR 200 m2. aprox. con
mils de 11 m. de fachada, en C.
Son Pinar. 2.500.(X)0 ptas.
Intornwk:: Tel. 580840

Ajuntament de Felanitx
1.RREGLO DE CAMINOS RURALES

La empresa TRAGSA, encargada
riel arreglo de los caminos rurales
de este Término Municipal, preci-
sa la contratación de personal, pre-
ferentemente dentro de la población
agrícola, para realizar labores de
limpieza y arreglo de caminos.

Todos aquellos interesados pue-
den dirigirse al Ayuntamiento el
próximo día 5 de diciembre a las 20
horas (8 de la tarde) donde se les
iltlrá cumplida información.

Felanitx, a 28 de Noviembre de
1989.

El Alcalde

PassareN A.C.
BOXER
PASTOR ALEMAN
PEQUINES
PINCHER MINIATURA
TECKEL (BASSET)
YORKSHIRE TERRIER

Reserves per a Nadal i Reis.

TEL. 580444.

CLASES DE ALEMAN a todos los
niveles y espofiol pa ra ex t ranjeros
C. Proissos, 4 de 3 a 9 noche.

Bodega de Felanitx Sdail. Coop. [Ida.
AVISO

En referencia a las cartas que se están recibiendo por parte de
los SOCIOS de la empresa ERNTS WHINNEY, quisiéramos ha-
cer las siguientes consideraciones:
A — Los datos económicos a los que se hace referencia corres-

ponden a la fecha de 21.12.1988, fecha de realización de la
Auditoria.

B — Los sobres de devolución de la carta a la empresa Auditora,
por omisión, no llevan el correspondiente sello, por lo que
los socios pueden depositar los sobres debidamente cerra-
dos en las oficinas de la Cooperativa o bien pasar por las
mismas a recoger un sello para remitir la citada carta.

A la espera de que ello se realice a la mayor brevedad posible,
aprovecha para saludarles,

atte.,
.El Consejo Rector
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Parla en Tomeu Tejedor
n a Etlife lei Lain LiiiiT.F.S17 6

-	 Aullocares
•- 	 Am	 rk-1

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Magnífica, sin lugar a 'dudas,
la muestra artística que se expone
estos días en la «Casa de Cultura»
que Organiza la , COORDIVADORA
PENYAL ROIG» bajo el tituip gené-
rico «PAISATGES PER UNikl TER-
RA». Sencillamente estimulante.

• El próximo jueves día 7 hay en
cl CINE «PRINCIPAL» otra «GRAN
NOCHE DEL TERROR»,ya saben...
¡Pánico!, ¡Miedo!, ¡Sangre!, ¡Vísce-
rz.s!... Una «movida» que suele tener
su público incondicional. Las pelícu-
las previstas son: «VISIONES»,
«LA 7.. PROFECIA», «DESCANSE
EN PIEZAS», «AMIGA MORTAL»,
«VAMP» y «LOS GENES DE LA
MUERTE». Más que miedo, hay,
truculentos efectos especiales, que
es lo que se lleva. IIJUUUH!

• La situación del C.D. FELA-
NITX empeora, desgraciadamente,
pese a que el domingo merecieron
mejor suerte. Un inepto, PEREZ
BARRIGA, un colegiado ya -con pe-
nosos antecedentes, les privó de una
falta maxima. La verdad sea dicha,
los «chavales» se emplearon a fon-
do, faltó suerte, una vez mas. El do-
mingo en CALA MILLOR hay que ir
a por todas, pero el panorama no se
present a demasiado halagüeño.
ADROVER será baja por acumula-
ción de tarjetas, MUT el «Rey del
Gol» sigue siendo duda pese a las
ganas de jugar, amen de JULI que
tiene verdaderas molestias... Sólo
que la suerte nos acompañe y el
colegiado designado —de momento,

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

SE NECESITA PERSONA para Ile-
var contabilidad por las tardes.
Informes, Tel. 580708, de 9 a 10,30
noche.

a última hora hay cambios imprevi-
sibles—, BAUZA VAZQUEZ, rcparta
justicia.

• El nuevo entrenador al final
del partido comentaría: «Hemos ju-
gado con ganas, he visto cierta me-
joría en cl equipo, nos ha faltado
¡Ago de fortuna... Pero todavía-po-
demos hacerlo mejor». Eran pala-
bras de DOMINGO AZNAR.

• Y a continuación los acostum-
brados «proyectiles»:

— Llama la atención el AGUJERO
NEGRO de la Vía Arnesto Mestre.

— La hipótesis de que el ATEN-
TADO contra los DIPUTADOS de
H.B. pudiera ser obra de la mismí-
sima ETA.

— El laborioso programa del PA-
RE XAMENA de T.V.F. titulado
«FELANITX 100 ANYS CIUTAT»,
que trio deja de ser interesante.

— El oscuro porvenir de GARCIA
DAMBORENEA, líder de la Demo-
cracia Socialista.

— Que se diga por ahí que el
arraigo de la envidia pueda llegar a
ser el motor de la economía.

— Que ETA se haya equivocado,
una vez más, al SECUESTRAR a un
pobre industrial.

— Los numerosos ROBOS y DE-
LITOS que quedan IMPUNES en
nuestra Ciutat.

— El interés que ha despertado
el partido de rivalidad comarcal:
CAS CONCOS versus ALQUERIA
BLANCA.

— El stand del AJUNTAMENT
de FELANITX a la IV FIRA D'AR-
TESANIA I D'ANTIQUARIS «BA-
LEART 89» que comprende las fe-
chas del 2 al 10 de diciembre.

— Que estas próximas NAVIDA-
DES y FIESTAS de FIN DE AÑO
sean más flacas por mor de los im-
puestos.

— Que las BRUJAS/OS, PSQUIA-
TRAS, CENTROS DE RECUPERA-
CION, GIMNASTICOS... estén en
auge.

— Que ¡por fin! este «Semanario»
y sus colaboradores se vean bene-
ficiados por las fiestas.

• Ya para finalizar, en el «CINE
PRINCIPAL» echan dos películas
estupendas «ARMAS DE MUJER» y
«LA JUNGLA DE CRISTAL». La pri-
mera obtuvo un «oscar» a la mejor
canción, pero tuvo seis nominacio-
nes. La otra no es una gloriosa re-
posición, que por su dinámica debe
estar en el catálogo de los futuros
clásicos del cinc de acción.

JORDI GAVINA I.°

Despres de fer pública la meva di-
missió com a regidor de l'Ajunta-
ment de Felanitx, s'han fet un gra--
pat de comentaris, baix del melt
punt de vista, alguns d'ells total-
ment sectaris i anil el clar propòsit
de distorsionar la realitat d'un fet
tan simple com es el de dimitir.

Pareix que hi ha gent que no sap
Ilegir o escoltar el que diuen (o no
ho fer). Els motius de la meva
dimissió form clos (1.—Treball i
2.—La Urbanització ciel Camp Roig).
Ës totalment fats que jo dimitís per-
què la meva proposta dins la Comis-
sió de Govern d'investigar els fatals
esdeveniments de Ca's Corso no es
dugués a terme, com també es to-
talment fals que dita proposta no
prosperàs, doncs, si no record ma-
lament, fou aprovada per unanimi-
tat.

Referent al meu llenguatge em-
prat tant a les comissions informa-
tives com a les plenàries el consider
totalment correcte. La interpretació
del «i que!» crec que ha estat total-
ment fora de Hoc. Es curiós que hi
hagi gent que s'escandalitzi d'un
«i que!» i que després consideri nor-
mal que el portaveu del Grup Co-
loms a la Sala es posi dret damunt
la seva cadira per realitzar una se-
rie de gesticulacions durant una Ple-
naria, o que l'hi duguin el menjar
i es posi a sopar també dins una
sessió plenaria, o que en el trans-
curs d'una Comissió Informativa dc-
mani al President si bava, o que en
el transcurs d'una plenaria afirmi
que tots els regidors del PP són uns
delinqüents i que ho demostrara
(cosa que encara no ha fet, ni podrà
fer), o que «aconselli», també du-
rant una plenaria, tractament psi-
quiàtric a un regidor del PP pel sim-
ple fet de dur-li la contraria; i un
llarg etcetera que si els hagués de
C ontar augmentaria considerable-
ment les dimensions del present es-
crit a Inds d'avorrir soberanament
al lector. Supès que dins els esque-
mes mentals i de conducta dels Co-
loms, lo esmentat anteriorment, en-
caixa dins els apartats d'oexpressió
corporal» i d«llenguatge colloquial ».

No record haver afirmat, perquè
mai no ho he fet, que perquè un
Ajuntament funcioni ho ha de fer
fora de la Llci vigent. El que sí he

tin i mantenc es que tina interpreta-
ció al peu de la iletra del Reularrient
vigent, relenteix molt una actuació
que de per sí t.s lenta. Aix6 no vol
dir que no hàgim de fer cas ciel Re-
glament, ni actuacions al marge de
Ia Llei; entenc que entre la
tat trics flagrant i la legalit at en la
seva expressió mes pura, existeixen
tota 1.111a sèrie d'actuacions, legals
totes elles, que permeten un desen-
volupament normal dels projectes o
actuacions que es pretenen dur a
terme.

Evidentment l'únic responsable de
les meves decisions som jo, per res
del món voldria fer partícep d'una
cosa tan personal al portaveu ciels
Coloms, per molt graciàs que cil em
trobi.

Pareix que els Coloms no s'arri-
ben a aclarir, o no volen, sobre els
motius de la meva dimissió; per si
lo dit anteriorment no els ha tret
de dubtes, els dire que hi ha un al-
tre motiu pel qual haria dimitit (ja
fa temps), i és el següent:

Que exercint una professió Ilibe-
ral (per un suposar, diguem arqui-
tecte) m'hagués presentat a les pas-
sades eleccions municipals i hagués
resultat elegit regidor. Una vegada
«presa possessió» del meu càrrec
hagués sostingut ferventment la
teoria de «creixement zero a la cos-
ta», volguent dir això «no autoritzar
cap construcció de cap tipus a la
costa». Que degut a l'inexcusable
a la vegada lloable deure de procu-
rar el diari sustent propi, de dona
i prole, m'hagués vist obligat a pren-
(Ire part dins projectes en curs de
realització o promoure projectes.
nous, tots ells a primera línia de la
costa. Davant aquesta flagrant con-
tradicció entre les «idees políti-
ques» i cl «tema monetari», repe-
tesc, jo, hauria dimitit (ja fa temps),
o be, (també ja fa temps) hauria
matitzat les meves «idees políti-
ques» diguent: « Ala costa m'oposa-
ré a tota construcció o projecte,
menys aquells dins els quals jo hi.
participi».

Crec que amb aquestes línies hau-
ra quedat ben clar els motius de la
meva dimissió real i hipotètica.

Felanitx a 28 de novembre
1989.

Tonzett Tejedor i Berga

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

TELEFONO 582033

Mesh Restaurante LAN
Nueva orientación

COCINA MAILILORQ1UINA
- Codornices con nueces
- Pichón o lomo con col
- Sopas mallorquinas

Especialidad en asados: Lechona
y cordero
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El desdichado arbitraje de Pérez Barrica, dejó
al C.D. Felanitx con cinco negativos

Felanitx, 1 - Constancia, .1

FELANITX 	 9

Tarde fría, gris. Floja entrada en
«Es Torrentó».

FELANITX: Parera (1), Riera (2),
Juan (2), Lull (2), Adrover (2), Ma-
tías (1), Felipe (2), Juli (2), Prohens
(1), Gallardo (1) y Pont (3). En el
min. 72 entró Vadell (s.c.) por Ma-
tías.

ARBITRO: Pérez Garriga. Desas-
troso. Dejó de sancionar un claro
penalty en el área visitanet en el
minuto 82 de partido. Mostró tar-
jetas amarillas a Adrover, Quetglas,
Juan, Sarasola y Salom.

GOLES: (1-0) min. 42, centro de
Juan y remate perfecto de Llull de
cabeza; (1-1) min. 55, centro desde
Ia derecha y Lozano empalma a la
media vuelta.

El Felanitx, a pesar de la baja de
Mut, el hombre goleador, afrontó el
partido buscando siempre la victo-
ria.

En los primeros minutos, el Cons-
tancia se asentó mejor sobre el cen-
tro del campo, pero a medida que
avanzaba el tiempo, el Felanitx, a
base de pundonor, conseguía supe-
rar a un adversario que demostró
pocas cosas en Es Torrentó.

En la segunda mitad, cl dominio
cI Felanitx fue total, pero el Cons-

tancia consiguió igualar el partido
en la única jugada que trenzó. A
raíz del empate, el Felanitx se volcó
sobre el portal del equipo que en-
trena Martin Vences, creando varias
ocasiones de gol, pero el Constancia,
que se defendía cual gato panza arri-
ba, consiguió mantener su portería
imbatida gracias a la colaboración
del trío arbitral, que para colmo de
su desdichado arbitraje, señaló el
final del partido ochenta segundos
antes del tiempo reglamentario,
cuando en el partido se perdieron
algo más de diez minutos. Al final
es natural que el público abucheara
al colegiado y a los jueces de línea.
Por cierto que se da la circunstan-
cia que a raíz del penalty omitido,
los dos jueces de línea señalaron
ambos en el mismo campo, lo cual
Cs absolutamente insólito.

El resultado es totalmente injusto
ya que la codicia y la voluntad de
los jugadores del Felanitx hicieron
méritos para la victoria.

A pesar del resultado el entrena-
dor local Domingo Aznar, dijo que
había visto al equipo muy mejora-
do psíquica y físicamente.

Cabe destacar que reaparecían
tras una larga ausencia en Es Tor-
rentó los jugadores Vadell y Pro-
hens, que todavía no se habían es-
trenado en este campo.

Hemos de significar que antes de
empezar el partido se guardó un mi-
nuto de silencio por la muerte de la
abuela del jugador Miguel Riera.

El Felanitx ha demostrado, pese
a los inconvenientes, voluntad y po-
der de reacción. Cinco negativos son
muchos, pero no significan todavía

Ia tumba. El domingo hay que in-
tentar restar alguno en el campo del
Badia de Cala Millor, por ejemplo.
No es misión imposible.

MAIKEL
REGIONAL

INDEPENDIENTE, 2 -
CAS CONCOS, 3

FENOMENAL VICTORIA
Partido jugado de poder a poder

con dominio en la zona central de
los visitantes que demostraron so-
bradamente ser superiores técnica y
físicamente. En la primera parte se-
ría Obrador quien establecería el
(0-1), resultado con que finalizaría.
En la segunda mitad empataron los
locales (1-1), pero poco más tarde
sería Crucera «Guindí» quien volve-
ría a adelantar a los chicos de M. Vi-
lar (1-2). La reacción local no se
hizo esperar y a 8 m. del final con-
seguirían una nueva igualada (2-2).
Matías, que a pocos minutos del fi-
nal entraría en el terreno de juego
sustituyendo a un compañero, sería
el autor del 2-3.

El próximo domingo en el campo
«Es Cavalier»: CAS CONCOS - AL-
QUERIA BLANCA. Un partido con
mucha miga. Rivalidad comarcal a
tope. El Cas Concos que se encuen-
tra en un momento duke y el Al-
quería, ya muy ducho en la catego-
ría, se encuentra en horas bajas, pe-
ro no hay que fiarse, en este tipo de
partidos se puede dar cualquier re-
sultacio.
2.* REGIONAL

CONSELL, 2 - S'HORTA, 1
NO BASTO JUGAR BIEN

LA 2.a PARTE
El equipo local salió a decidir el

encuentro dominando la situación
desde un principio. El S'Horta se
defendió como buenamente pudo,
pero no pudo evitar ver su porte-
ría batida en dos ocasiones, termi-
nando esta 1.a mitad con el resulta-
do de 2-0.

En la segunda parte el panorama
cambió y el S'Horta sacó fuerzas de
Ia flaqueza y se estiró en busca de
mejor suerte, jugando algunas fases
francamente bien, fruto de ese buen
hacer llegó el 2-1, merced a un cla-
ro penalty cometido en el área local
que se cuidó de transformar Fruc-
tuoso. Lástima que no hubiera tiem-
po para más.

El próximo domingo en el campo
«La Lleona»: S'HORTA - SANT JOR-
DI.

R.
JUVENILES
FELANITX, O - JUV. SALLISTA,

Nada pudo hacer el pasado do-
mingo el equipo merengue, para
anotarse una nueva victoria, ante un
equipo que en todo momento inten-
tó adueñarse del partido, cosa que
no pudo conseguir, ya que los loca-
les, jugaron un buen encuentro, te-
niendo muchísimas oportunidades

RESULTATS
Juvenils:
RAMON LLULL,	 (No jugat)
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT,
Júniors:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 52
PENYA MALLORCA, 68
Sèniors:
GRAFICAS BAHIA, 	 100
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 80

COMENTARI
La jornada, en la que només s'ha-

vien de disputar tres partits per des-
cans dels cadets, tingué un parell de
notes molt destacades, com puguin
ser la primera derrbta,;molt clara
per cert, dels sèniors i la no realit-
zació del partit de juvenils perquè
l'equip local no se presenta.

El JUVENILS tornaren de ciutat
sense suar perquè es produí el cu-
riós i quasi 136 inaudit fet de la no
concurrència de l'equip del Ramon
Llu11. A l'hora prevista per a la ce-
lebració de l'encontre (les 17 hores)
hi eren presents el Joan Capó i l'e-
quip arbitral, pet-6 la installació on
juga el Ramon Llull restava tanca-
da i no hi aparegué cap jugador,

de marcar, pero al final ninguna de
ellas llegó a transformarse en gol.

INFANTI LES
ARTA, 2 - FELANITX, 2

Buen partido por parte del con-
junto felanitxer, pero totalmente ne-
gativo y vergonzoso por parte del
equipo local y muy principalmente
por parte del colegiado de turno,
quien, cuando el resultado era favo-
rable por 0 a 2 al conjunto del C.D.
Felanitx, dejó de señalar dos cla-
rísimos fuera de juego consiguiendo
que el equipo local empatara el par-
tido. También durante todo el en-
cuentro, el cuadro merengue estuvo
sometido a un duro arbitraje, que
en todo momento destrozaba las
buenas jugadas y aún así se pudie-
ron marcar dos bonitos tantos.
ALEVINES

STIORTA, 4 - FELANITX, 3
Partido jugado en el campo de Sa

Lleona, donde los felanitxers tuvie-
ron un buen comienzo y en el des-
canso el resultado parecía ya sen-
tenciado a favor del Felanitx por el
resultado de 1 a 3; pero en la se-
gunda mitad, tres fallos de portero
dieron la victoria al equipo de Sa
Lleona. Al final, todo quedó en casa.
Los tres goles del Felanitx, fueron
marcados por Oscar.
BENJAMINES

COLONIA, 0 - FELANITX, 3
Una nueva victoria se anotaron el

pasado sábado los pupilos que dirige
Pedro J. Vaguer. Ambos equipos ju-
garon un buen partido, pero fue el
Felanitx quien llevó la batuta du-
rante todo el partido consiguiendo
marcar tres goles cuyos autores fue-
ron Socias, Vidal y el «Ratón» Cam-
pos.

Gori Vicens

cap delegat ni cap entrenador. Pas-
sat un temps prudencial l'arbitre di-
cidí no esperar més. Veurem quê
decidira el Comité de Competició.

A la pista de patinatge de Sa Mo-
la, perillosíssima, jugaren els JU-
NIORS contra el Penya Mallorca. El
camp perjudicava els dos equips
per?) especialment el Penya Mallorca
que va davallar la seva mitjana d'a-
notació des de 98 punts per partit
a només 68 en aquest encontre. L'ac-
ceptable actuació dels felanitxers,
reforgats amb tres juvenils, tingué
també la seva influència perquè això
fas .40(40. ,En els visitants la millor
arma va ser el tir (7 triples). Els
punts varen estar molt repartits i
únicament M. Julia arriba als 10.

Els SENIORS perderen per pri-
mera vegada i ho varen fer amb con-
tundência, de vínt punts, i encai-
xant un tempteig centenari. El co-
mençament del partit va ser trepi-
dant i el marcador a la primera part
assenyala diferencies maximes de 6
punt.s a favor d'un o de l'altre. En
el descans s'enregistrava un 39-40.
En el segon període l'encert en el
tir dels locals fou de posar-se les
mans al cap perquè allò que allà
succeí, és impossible que es repe-
teixi algun dia; ho enxufaven tot i
quan el Joan Capó s'acostava un
poc, ho arraglaven amb un parell
de triples (en feren 8). El forat es
va fer massa gros, amb el parcial
que tingué Hoc entre els minuts 30
al 36 (25-5, de 67-61 a 92-66) i la des-
moralització arriba. El resultat del
segon temps és ben explicit: 61-40.
Va' ser un partit d'un aplastant do-
mini dels atacs. Els felanitxers, clars
perdedors, aconseguiren el major
percentatge d'encert en el tir de tota
Ia temporada (el 58 % de tot el que
llançaren). Per contra, les defenses
foren quasi 136 inexistents. Guillem
Amengual anota 28 punts i capturà
22 rebots (més de la meitat de tot
l'equip) i Antoni Oliver arriba als
25 punts amb una altra fantàstica
sèrie de tirs lliures (13 de 15).

AQUESTA JORNADA
Tindrem tres interessants partits

a Felanitx. El dissabte ens visitaran
el Sa Pobla (cadets) i el Penya Ma-
llorca (juvenils), i el diumenge el
segon classificat sènior, el Gesa-Al-
cúdia.

Unicament viatjarà l'equip júnior
que tindrà una bona oportunitat en
front del La Salle-Palma.

LARRY CISTELLES

SE NECESITA VIGILANTE NOC-
TURNO para invierno. Con refe-
rencias. Zona Cala d'Or.
Informes, Tel. 657605.

EXTRAVIADO PERRO BOXER ru-
bio con manchita negra en la cola
y hocico-negro. Sc gratificará su
devolución.
Informes, Tels. 581414 y 582943.
Pça. Mn. Cosme Baugh, 4.

..... 

I BASQUET

EI Sèniors no poden mantenir
Ia imbatibilitat



Tenis de mesa
El sábado dia 18 el C.T. Felanitx

disputá el último partido de la pri-
mera vuelta, con un resultado bas-
tante abultado: 5-0. Este resultado,
es normal, ya que los contrincantes
son excelentes jugadores a nivel re-

gir qui ha fet possible que arribem
a aquest punt i, casualment és el
PP de Felanitx, bufons al servei d'In-
versiones del Este i dels que hi ha
darrera aquest nom que, oh casua-
litat!, són del PP.

I ara qué pot passar? Que segues-
quin els del PP de Ciutat permetent
tais brutors i deixant com urbanit-
zables aquests terrenys. Els promo-
tors iniciar de pressa la tramitació
del Pla Parcial i del projecte d'Ur-
banització. Entre i entre, manifes-
tacions, accions de la Coordinadora,
d'intellectuals, de societats... I al fi-
nal el Batle de Felanitx aprovar el
Projecte d'urbanització, ja sabeu
que ell segueix les passes del de
Santanyí. Poc temps després el Go-
vern Balear decidira la compra dels
terrcnys a preu d'or.

Amb aquests precedents el nostre
grup proposarà comprar ara ma-
teix S'Algar i Sa Punta. El preu no
podrà ser de solar i els del PP, per-

dò, els urbanitzadors no hi guanya-
ran tant i els felanitxers no hi per-
drem tant.

gicnal y nacional. El balance de esta
primera vuelta ha sido positivo por
ser el primer aft(); se han ganado
clos partidas, contra el Palma Feme-
nino y el Tramuntana de Pollença,
y se han perdido cinco, ya que son
equipos muy superiores al T.C. Fela-
nitx.

Las aspiraciones de la segunda
vuelta del C.T. Felanitx, es quedar
clasificados en sexto lugar y dar
«mucha guerra» a todos los equipos,
principalmente al Palma Femenino,
que de ganarles en Felanitx, sería un
éxito.

( Retirada de l'edició anterior)
El pasado sábado el equipo fela-

nitxer formado por Miguel Calden-
tey, Juan Barceló y Onofre Bauzá,
se desplazó a Palma para jugar el
encuentro contra el aquipo Palma
Promesas. Fue un partido bastante
fácil para el equipo del C.T. Fela-
nitx, el cual venció por la amplia
victoria de PALMA PROMESAS,
o - C.T. FELANITX, 5.

Para este viernes dia 1.0 de di-
ciembre, hay una interesante parti-
da en el Campo Municipal de Depor-
tes, a partir de las 20'30 horas, en-
tre los equipos C.T. FELANITX (6.°
clasificado) y el INCA ESPORT T.T.
(3.er clasificado.

Gori Vicens

SE NECESITA PANADERO o ayu-
dante.
Informes, Tel. 580523.

Liai' de la Tercera eclat
Centre Cultural de felaniti

Amb motiu d'organitzar-se una exposició de Betlems i d'imat-
geria nadalenca antiga (pastors, misteris, etc.), es prega a totes
les persones que vulguin aportar peces d'aquest tipus es posin
en contacte amb la LLAR DE LA TERCERA EDAT (matins),
Tel. 581962, i CENTRE CULTURAL DE FELANITX (horabaixes),
Tel. 582274.

Moltes gràcies.

cine princis 1
Viernes 1, sábado 2, 9 noche y domingo 3 desde las 3.
Extraordinario programa doble de acción

Armas de mujer y La Jungla de Cristal
•■•••■

Ma 6 miércoles. Unico dia desde las 3

Robin Hood - Lady Halcón - Cocodrilo Dundee
3 PELICULAS, 300 PESETAS

MM.

Dia 7 de diciembre 9'30 noche.

GRAN NOCHE DE TERROR
Doce horas de cine, 9,30 noche a 9,30 mañana

6 PELICULAS

Visión - Los Genes de la Muerte - Vamp
La 7'. Profecía - Descanse en piezas - Amiga Mortal

6 PELICULAS, 700 PESETAS
PREMIOS A LOS MEJORES DISFRACES DE TERROR

10	 FELANITX

Coloms a la Sala
ALTRA VEGADA
ELS URBANITZADORS,
I NO SERA LA DARRERA

CURIOSITATS A TENIR
EN COMPTE

Hem de tornar a parlar de les «no-
ves urbanitzacions». Aquest era ‘el
títol d'una taula informativa on es
va convocar a diversa gent, els que
no acudiren a la taula foren preci-
sament el representant ,slels hote-
lers i els de la CAEB..A darrera ho-
ra sembla que certes «pressions» els
impediren assistir. ,

Fa més d'un més que I Diario
de Mallorca» intentava organitzar
una taula rodona a Felaqx entre
els diversos grup i politics presents
a la Sala i els que pretgisi urba-
nitzar s'Algar.... EI grupn4wicipal
del PP i els ur,banitzadors A° han
volgut assistir-hi i, naturaIpent, la
taula rodona no es fax-A.. „
; L'altre dia el Sr. López Casesno-
ves del PSM denuncià al • Parlanrient
que el Conseller adjunta la„Pre-
sidència Sr. Francisco Gilet formava
part de la societat urbanitzadora de
Sa Barca Trencada i era assessor
de la urbanitzadora de S'Algait. El
Sr. Gilet contestà, amb  grans crits
per cert, que ell era misser i actua-
va com a misser no com a Conse-
Ber.

El Sr. Burguera Vila, portaveu
d'Inversiones del Este, entitat que
pretèn urbanitzar s'Algar, va mani-

festar a la Televisió Fclanitxera que
la seva entitat va comanar l'enques-
ta que es va repartir casa per casa
a Felanitx i que vuit de cada deu
felanitxers estaven a favor de l'ur-
banització. Poe temps després l'em-
presa que va realitzar l'enquesta
denunciava la manipulació que ha-
vien let els promotors i que les da-
des repartides casa per casa eren
falses i que ciels resultats de l'en-
questa no es podia afirmar que vuit
de cada deu felanitxers estaven a
favor de la urbanització, com havia
afirmat el Sr. Burguera.

El Sr. Andres Riera, ova fer el
favor» de presentar la intancia del
Sr. Burguera a l'Ajuntament de Fe-
lanitx, on demanava que s'Algar es
pogués urbanitzar. El Sr. Burguera
havia de venir expressament de Ciu-
tat per entregar la documentació, no
entenem com així el Sr. Riera no
va anar a la TVF a explicar la ma-
nipulada enquesta del Sr. Burguera,
així aquest no hauria hagut de bai-
xar de Ciutat.

El Sr. Gilet, Conseller, va venir a
Felanitx a negociar que S'Algar es
pogués urbánitzar amb l'Ajunta-
ment, suposam que actuant coin a
misser de l'entitat Inversiones del
Este. No sabem si també assessora
a l'entitat per manipular l'enquesta.

Aquests són els fets que ens han
fet arribar on som. El PP està clar
que és cómplice d'aquesta história
plena de brutor de luxe —la urba-
nització ha de ser de luxe— qualse-
vol persona una mica honrada sent
que tot això put, només hi falta afe-

GARANTIA NACIONAL
--Renault Ocasión le ofrece:-

VEHICULO 	 ASO 	 GARANTIA

R-21 TXE AA	 88	 1 arm
R-9 GTE. 	 86	 6meses
R-5	 88 	 1 afio
OPEL CORSA 	 85	 6 meses
CITROEN AX 	 88 	 1 aim
R-11 'I'S AA 	 85 	 6 meses
crnmEN LNA	 86	 6 meses

CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACION

FRANCISCO MANRESA, S.A.
Concesionario RENAULT

FELANITX • CALONGE
Tels. 581984-85 y 657393




