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SLatijudicit la redaccié de les NN. SS. La dosificació de la cultura
Dimecres passat, a una Comissió

de Govern del nostre Ajuntament,
foren adjudicats els treballs de re-
dacció de les Normes Subsidiaries
que hauran de substituir el Pla Ge-
neral de 1969, vigent encara després
del fracas de redacció d'un nou
PGOU.

S'havien presentat dues proposi-
cions, elaborades per sengles equips,
un de Barcelona i l'altre de Palma
de Mallorca.

Aquests projectes s'havien estu-

La Casa de Cultura acull aquests
dies una mostra d'imagineria nada-
lenca molt interessant j, òbviament,
oportuníssima.

Les figures del betlem, —els «pas-
torets»—, complement imprescindi-
ble del paisatge betlemistic, són l'ob-
jecte d'aquesta mostra, duita a bon
fi gracies a la collaboració entre el
Centre Cultural i la Llar de la Ter-
cera Edat, en la qual s'ha lograt
arreplegar un grapat de peces prou
representatives. Així, al costat d'ele-
ments d'un valor artistic innegable,
n'hi figuren d'altres no menys valuo-
sos per altres conceptes: ingenuï-
tat, expressivitat, antiguitat, rustici-
tat, etc.

La procedència d'aques`ts pasta-
rets és variada; alguns pertanyen a
betlems de convents de monges, sor-
tits de les mans d'artesans forans, i
d'altres són obra d'afeccionats fela-
nitxers reconeguts, com Na Mentiro-
sa o En Corraler... Completen la
mostra quadres i gravats antics, així
com algunes d'aquelles vitrines tan
delicioses que contenen la cova de
Betlem realitzada amb els materials
més diversos.

Hem de fer menció especial del
betlem muntat al vestíbul pel bon
aficionat felanitxer Jaume Marto-
rell, vertadera obra mestra del gè-

diat a la Comissió Informativa de
dijous de la setmana passada i la
Comissió de Govern de dimecres dia
27 —facultada per la Plenaria—, re-
salgué a favor de la que presentà
l'equip de Palma, en el qual hi figu-
ren els tècnics felanitxers Antoni
Obrador Capó i Pere Monserrat.

Aquest treball, que costara uns
quinze milions de pessetes a les ar-
gues municipals, ha d'estar enllestit
d'aqui a un any.

Tant de bo que aquest projecte
arribi a bon port.

nere. La disposició del paisatge i la
distribució dels elements arquitec-
tònics i figures, responen a la tradi-
ció betlemística mallorquina, amb
una riquesa d'elements però, que el
fan sigularment interessant.

Diguem per últim, que la inaugu-
ració d'aquesta exposició fou em-
marcada dins un acte literari-musi-
cal. A la sala-auditori de la mateixa
Casa de Cultura, el Cor del Collegi
de Sant Alfons oferí un breu con-
cert de nadales i en Jaume Oliver
pronuncia un parlament entorn a la
tradició betlemistica mallorquina.
Des dels seus origens serafics i la
seva posterior popularització, En
Jaume Oliver, recolzat en dades  do-
cumentals, féu una viva descripció
d'aquest bell costum nadalenc.

'ranch l'acte un concert a càrrec
de la Capella Teatina, dirigida per
Sor Catalina Puig, —que també ha-
via dirigit el cor del collegi—, que
interpretà una ramell de cançons del
cicle nadalenc, entre les quals hi era
present l'antic repertori de la Cape-
lla Teatina.

A l'entremig, el Batle de Felanitx,
féu entrega d'una placa a la presi-
denta de la Llar, Barbara Palau, per
Ia constant collaboració de l'entitat
que presidenix en l'activitat socio-
cultural de Felanitx.

Per més de pressa que l'haja d'es-
criure, no vull deixar cloure la pre-
sent edició del setmanari sense co-
mentar el moviment • cultural que
hem viscut aquests dies a la Vila.

Primer que res, lamentar la dosi-
ficació amb que ens arriben els
actes culturals. En qüestió de cul-
tura, bé podem dir que alternam de-
junis de ferro amb panxades que
per poc no podem pair. Dissabte
passat, dia 23, a les 7 del vespre, a
Can Prohens, inauguració d'una ex-
posició nadalenca, amb parlament
d'En Jaume d'Albocàsser i actuació
del cor del Collegi Sant Alfons i de
la Capella Teatina. L'acte no va aca-
bar més tard de les vuit; però va
esser impossible mirar-se l'exposi-
cióperque passava d'hora de córrer
cadascú a ca seva, sopar amb qua-
tre grapades i estrènyer-li corrent
escapats al «Cine Felanitx», on a les
9 havia de començar un concert de
l'Orquestra Simfònica de Balears
«Ciutat de Palma»: ja sabem que
es molt poc correcte arribar a un

S'ha designat Jutge
de Pau

A la Comissió de Govern de dime-
cres passat, fou designat el Jutge de
Pau que presidira a partir de pri n-
cipis d'any el Jutjat de Felariltx.

D'entre diversos aspirants, fou de-
signat Pere Balle Gardes i com su-
plent Bernat Monserrat Bennasar.

Aquesta designació implica la re-
núncia per part de Pere Batle del
càrrec de regidor.

Demà arriba el Paige
de SS. Majestats

Per demb, diumenge a les 10 del
matí té anunciada l'arribada el Pat-
ge de Ses Ma estats els Reis Màgics,
amb la intenció de recollir les car-
tes de tots els nins i nines de Fela-
nitx. Amb motiu d'aquest esdeveni-
ment s'organitzarà un cercavila i un
gran festival infantil que començarà
a les 12 al cinema Felanitx.

Actuaran els grups PALLASSOS
I IL.LUSIONISTES BENNYS, MA-
GIA I IL.LUSIO RICKY i el grup
SINGLOT.

TOTS ELS NINS I NINES DE
FELANITX HI SOU CONVIDATS.
EL PATGE DELS REIS VOS HI
ESPERA.

concert quan ha començat.
Pen') això no es tot: a la mateixa

hora del concert aproximadament, a
un hotel de . Portocolom, hi havia
una taula rodona sobre el llastimós
estat de les aigiies del nostre. port.
Sense un miracle, per força ens ha-
viem de perdre un dels dos , actes.
Jo vaig optar pel concert.

El meu temps disponible no em
permet comentar l'acte de Can Pro-
hens. Els plats forts (Capella Teati-
na i Jaume d'Albocàsser), però, són
valors acreditats i no varen defrau-
dar els seus seguidors. Vull dir qua-
tre coses, en canvi, del concert de
Ia Simfònica.

Començaré assenyalant que em
va fer l'efecte que la dita orquestra
tocava molt bé. No som un entès en
Ia matèria i m'he de guiar per la
meva pròpia sensibilitat. M'agrada-
ria que qualque expert em confir-
mas en la meva impressió, perquè,
segons remors, la creació i mante-
niment d'aquesta formació costa un
caramull de dobles de vint a l'erari
públic, que en definitiva pagam els
contribuents. Ja pot sonar be, doncs.

El programa constava només de
tres composicions. La primera, Soi-
rées musicals de Benjamin Britten,
resultava ben indicada per fer boca
(o orelles, si voleu). Les altres dues
eren la Guia d'orquestra per a ¡o-
yes, del mateix Britten, i el conegut
conlë musical En Pere i el llop, de

, Sergei Prokofiev, sobre les quals
m'aturaré uns moments.

A la sortida, m'arribaren d'entre
el públic uns comentaris que coin-
cidien assenyalant que eren dues
obres «massa didactiques», i aquí
es on jo em permet discrepar, i no
perquè crega que no són obres di-
dactiques, sinó perquè crec que
avui ja no les hem d'escoltar com a
tais. M'explicaré.

Jo no sé quina era la intenció dels
autors respectius quan compongue-
ren aquestes obres. Ja ho aclariran
els historiadors de la música. Però
avui és un principi ben admès en
estètica que l'efecte produït en el
receptor per una obra d'art no sal
esser el que l'autor se proposava.
L'obra d'art, un cop acabada, i pci-
sada en circulació, ja té vida pròpia
i donara a cada receptor el fruit h'
el sentit que ell, amb la seva sensi-
bilitat, sera capaç de treure'n.

Això val en música. Tenim
pie dels Estudis de Chopin, que foil-
men part dels programes de riaoltr
de concertistes. Poden tenir un va-
lor formatiu per al pianista, perb
això interessa poc als oients, quë
els escolten com qualsevol altra

(Passa a la pew. 2)

Nadal a Felanitx

Centre Cultural
Ajuntament de Felanitx

Dijous dia 4, a les 9'30 del vespre, a l'esglèsia de
Sant Alfons.

COR DE CAM "A

ARS ANTIQUA
Direcció: Marti Saez

Solistes: W. Antònia Gomila (soprano) i Jaume Febrer (tenor)
Orgue: Claudio Vega
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Semestral: 1.625 ptes.
Semestral a fora: 1.775 ptes.

SAN'TOBAL

Diu. 31 Sts. Silvestre i
Coloma

Dill. 1 Sta. Maria M. de Deu
Dim. 2 St. Basili el Gran
Dim. 3 Sta. Genoveva
Dij.	 4 St. Rigobert
Div. 5 St. Telesfor
Dis. 6 Epifania del Senyor

LLUNA
Quart creixent dia 4

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma: Dies feiners,
a les 6,45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 i 18 h. Diumenges I fes-
tius, a les 8, 14 i 19 h.

Palma • Felanitx des de l'esta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes), 9,30, 13, 15,45 i 19,30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15,45 i 20,30 h.

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

Felanitx-Portocolom: Dies fei-
ners, a les 7, 14'15 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 iumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

TELEFONS D'INTER1M
Ajuntament: Oficines I Policia
580051, 580080 1 580365
Sólo urgencias 582200
Funerària Felanitx

580448-581144
Ambullincies

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

Jaume Rotger
Cat. Ticoulat
Francesc Pifia
Gayb.-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger

Ramon Optigues Vicens
ADVOCAT

CInclreu nadal, Vaguer
mori a Portocolom, dia 26 de desembre de 1989, a Pedat de 78 am's

havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostôlica.

Al cel sia

La seva germana Francisca; germana  política Francisca Viol; uiiioi Pere Nadal; nebots
Antoni i Miquela Nadal; nebodes politiques Catalina Obrador i Apol.limia Nadal, renebots Laura
i Antoni, eosins i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva ánima a Déu.

Casa mortuòria: C. Capitá Barceló, Portocolom

va morir a Felanitx, (lia 25 de desembre de 1989, a l'edat de 72 anys,
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

Al eel sia
La seva esposa Maria Gayà Pons; filles M. Concepció i Magdalena; germans Catalina i An-

toni; mare política Magdalena Pons; germans politics; Sebastiana, Antoni i Elionor; nebots, eosins
i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva Anima a Déu.

Casa mortuòria: C. Major, 62 (Can Claret)

FELANITX
'■11•MW	

La dosificació...
(Ve de la pdgina I)

peça de lluïment, sien Balades, Val-
sos, Nocturns o Poloneses.

La Guia d'orquestra i En Pere i el
llop avui ja se poden escoltar com a
obres d'art, i si tenen res de singu-
lar es que se valen de la tècnica
d'auto-refcrència, es a dir, de l'art
que se pren com a tema a si ma-
teix. Aixi com aquell sonet de Lope
de Vega que comença dient «Un so-
neto me manda hacer Violante» ja
no és (ni potser ha estat mai) una
WO per a fer sonets, en les dues
obres cn qüestió, no hi sabria veure
lliçons d'orquestració, sin6 dues es-
plèndides humorades musicals, on
els instruments, explicat-se a si ma-
teixos, exhibint descaradament els

Cosme Oliver Monserrat 	 seus propis recursos, posen en evi-

Ajuntament
de Felanitx

ANUNCIO

Hasta el próximo dia 3 de enero
será tiempo hábil para la presenta-
ción de Plicas optando al siguiente
concurso:

Contratación del servicio de lira-
pieza y cuidado de la Unidad Sani-
taria y Escuela de Porto Colom.

El expediente se halla de mani-
fiesto en las oficinas de Secretaria.
Lo que se hace público para conoci-
miento de los posibles interesados.

Felanitx, a 21 de diciembre de
1989.

dència que una orquestra .simfónica
Cs un dels prodigis més extraordi-
naris que ha creat l'Occident.

Si havia de fer cap retret al pro-
grama és, si de cas, que per a om-
plir tota una vetlada, resultava un
Poe. magra. La segona part s'hauria
d'haver completat amb una peça
consistent, brillant, corn a culmina-
ció. La Santa nit, interpretada fora
de programa, en una versió massa
simple i sense gens de relleu, no po-
dia complir aquella funció.

Per acabar, unes paraules sobre
Ia «Iletra» del concert. Molt be, Na
Miquela Lladó, en la part recitada.
Les versions catalanes, en conjunt,
acceptables; però no sé estar sense
fer una observació per si pot esser
útil: la modalitat escollida per a la
traducció, tot i mantenint-se dins
els limits de la llengua literária
(com havia d'esser), ostenta uns
trets que la identifiquen com a ma-
llorquina. Doncs bé, en bon manor-
qui, no podem parlar de «les potes
d'un moix», simplement perquè els
moixos no tenen potes. En tenen eis
cavalls, els muls, etc. però els moi-
xos només tenen peus, i així deim
«anar peu de moix». A Barcelona,
Ia cosa no se notaria, però aqui, i
sobretot als pobles, encara hi ha
gent sensible a aquests matisos.

La resta, menudencies que no ho
paga esmentar.

J.A.G.

CONFECCIONES SANTUERI
Carrer de Sa Plaça, 13

EXTENSO SURTIDO EN ARTICULOS DE LENCERIA,
SEÑORA Y NIÑA.

CAPAZOS, SILLAS, HAMAQUITAS Y ARTICULOS PARA
BEBES.

— PRENDAS EXTERIORES PARA NIÑOS DE CORTA EDAD.



Codi Europeu contra el Ulmer
Si aquest «Deu manaments europeus» fossin respectats,

s'arribaria a una reducció significativa del nombre de morts per
cancer dins la Comunitat Europea, que permetria assolir un 15%
a l'horitzó de l'any 2000.

Com it  de Cancerõlegs de la comissió de la Comunitat
Europea.

ALGUNS TIPUS DE CANCER ES PODEN EVITAR

1. No fumi. Fumador: deixi de fumar quan més prest millor
i no fumi davant els altres.

2. Sia moderat en el consum de begudes alcohòliques.

3. Eviti l'exposició excessiva al sol.

4. Respecti les instruccions professionals de seguretat du-
rant la producció, manipulació o utilització de qualsevol substan-
cia cancerígena.

La seva salut millorarà si segueix les dues normes següents
que, a més redueixen el risc de patir certs tipus de cancer:

5. Mengi sovint fruites i verdures fresques i cereals amb alt
contingut de fibra.

6. Eviti l'excés de pes i limiti el consum de grasses.

MPS TIPUS DE CANCER ES PODRIEN CURAR SI SE

DETECTASSIN ABANS

7. Consulti el metge en cas d'evolució anormal: canvi d'as-
pecte d'una piga, un bony o una cicatriu anormal.

8. Consulti el seu metge en cas de trastorns persistents, com
tossina, ronquera, canvi en els seus habits intestinals o pèrdua de
pes in justificada.

Per a les dones:

9. Faci regularment una exploració vaginal.

10. Vigili els seus pits regularment i, si es possible, facis una
mamografia a temporades regulars a partir dels 50 anys.

EUROPA CONTRA EL CANCER

Pronòstic de Mestre Pere Esperança
per a Pally 1990

En estos afis, estand el Sol en Aries, es señora del aft la Lluna.
Denota el all fertilissim de tots manteniments, y tot el airi sera
saludable, el ivern calent, la primavera humida, el estiu y cl oto-
tio ventosos. Perillaran los fruits de los horts: morts de mirions.
La Ijuna denota guerras entre infaels y cristians, y entre los in-
glesos ey haura gran mortandat y discordia per causa de las
guerras.

FELANITX

entre el carrer
lia trona

Comunitats vives martiritzades Li la nostra?

De tant en tant, amb ales freqüència de la desitjable, es donen cir-
cumstancies que, com a galtades, ens desperten de la rutina.

Milers de morts cada any en la defensa de l'home i molts d'ells per la
causa de Jesús, la causa de l'home. «He vingut perquè l'home tengui vida
abundant». Els assassinats de El Salvador ens haurien de fer pujar els
colors a la cara: ¿l'home del 1989 no es capaç dc pacificar la casa? Men-
trestant els cristians d'aquí ens entretenim amb dois, que fan peguera,
si no fos que tenen un pes quasi de sacrilegi. Quan hi ha tanta de sang
vessada hem de juntar forces i unir les mans per poder incidir, com a
llevat d'un home nou, dins el nostre món. Amb tanta sang vessada per la
causa de la justicia, de la llibertat i de la fraternitat, no podem entretenir-
nos en «martiritzar-nos» uns als altres a picades d'agulla, de  desunió,
d'orgulls o d'amors propis estrets. El màrtir ofereix la sang perquè té un
cor gran, ample, generós. El testimoni cristià es nota per la grandària,
per la magnanimitat de la vida.

Dels jesuïtes morts a El Salvador a un d'ells el coneixia pels seus es-
crits. També era prou conegut per molts, ja que havia aparegut repetides
vegades en els mitjans de comunicació. Oferiré, com homenatge, algunes
reflexions seves. Mc referesc a Ignasi Ellacuría.

La ressurrecció de Jesús ens remet sempre a la crucifixió. Ressus-
cita el crucificat i ressuscita per haver estat crucificat; perquè Ii arre-
bassaren la vida per l'anunci de l'evangeli, li es tornada una . vida nova
com a compliment del Regne. La Ressusrrecció, doncs, ens 'remet a la
passió j la passió a la vida de Jesús com anunciador del Regne.

Certament els creients no ens quedam en el sepulcre; creim en la res-
surrecció. Però la fe en la ressurrecció no ens allibera del divendres sant;
ans be al contrari. De manera sagnant viuen avui la Passió de Jesús els
pobles crucificats per l'economia prepotent, mortal podem dir, del Pri-
mer Món. Aquells que s'acosten al poble, volen esser poble amb el poble,
també han de pujar al Calvari.

Aquestes comunitats cristianes, vives, martirials, lluitadores tenen un
pes ales gran d'evangeli, tenen una autoritat més alta que qualsevol altra
autoritat dins l'església. Aquestes comunitats cristianes són el Hoc ple i
ncrrnal i ben actual de la plenitud de l'evangeli: la comunitat dels pobres
que lluiten per la germanor.

Les nostres comunitats ens hauríem de sentir interpellades; perta
-nyem a paissos objectivament opressors. Demanem perdó. Posem-nos al

costat dels malferits i necessitats. ¿No ens sentiríem más inquiets si fós-
sim conscients que a l'altar de l'Eucaristia hi ha calenta la sang de Crist

dels màrtirs d'ara mateix?
Bartomeo Bentuissar

Agraïment
	I,a familia	 rtigues-Uguet

davant les nombroses mani-
festacions de condol rebudes
alfil) In O t i ti (le la inort.
(le Gabriel Artigues Ilamis i
en la impossibilitat dc corres-
pondre-les a totes personal-
ment, ho vol fer per mitja
d'aquesta nota.

A tots, moltes gracies.

NE(;ESSITINI 11E1 'A 11T11)()II • per
agues( setnianari.
inf.: .1 milu's/u .1dministrueii,

Per aquestes festes

Regalau llibres a petits i grans
Un obsequi que trobareu a

Llibreria Ramon Llull
Major, 25	 Tel. 580160



informació 

En peix fresc i marisc
(si es bon temps nos acompanya)

a CA N'ANGELA
trobareu bon gènere

Obert es dematins de 9 a 13 h,
El dia 30 tendrem obert de 9 a 6 de s'horabaixa
(no tanearem a migdia per un millor serviei).
Per a qualsevol in fornmeió o enearree: Tel. 575782

BONES FESTES

Gabriel, Optigues Ramis

FELANITX

Presentació d'un !libre de cuina i
sopar

El proper dimecres dia 3, a les
8 del vespre, a la Casa de Cultu-
ra, tindrà 'toc la presentació, pel
professor Joan Miralles. d'un llibre
de cuina mallorquina del segle
XVIII.

Despres de la conferencia del pro-
lessor Miralles, al restaurant de Can
Bono, tindrà lloc un sopar amb plats
confeccionat amb receptes del lli-
bre esmentat.

El preu del sopar serà de 2.500
ptcs.

Les persones interessades en as-
sistir-hi poden adquirir el tiquet a
l'Editorial Ramon Llull de Felanitx
I a la Llibreria Ca na Massot de Por-
tocolom.

El cartel! de Miguel  Barceló per
salvar Sa Punta, S'Algar i el
Camp Roig

Avui dissabte, a les 8 del vespre,
a la Casa de Cultura, tindrà lloc la
presentació del dibuix donat p'En
Miguel Barceló a la Coordinadora
Pcnyal Roig, per fer front a les des-
peses de la campanya per a salvar
Sa Punta, S'Algar i el Camp Roig de
les urbanitzacions.

En aquesta mateixa presentació
s'informarà de. la situació actual de
la tramitació dels expedients d'ur-
banització.

Es convida tothom.

El Canal 33 es rep a Felanitx
Des de fa una setmana es reben

a la nostra població les emissions
del Canal 33 de l'emissora catalana
de televisió TV3, canal especialment
orientat a la difussió de programes
de caracter selecte (cinema qualifi-
cat, tcatre, música, debat i cultura
en general).

Amb aquesta recepció es diversi-
lica un poc niés l'espectre televisiu
al nostre abast.

Els Reis
Ens hem posat en contacte amb

els emisaris dels Reis Magies i, tot
i que eneara no acabava d'estar ben
perfilat el programa de l'arribada a
Felanitx, sembla que aquesta sera
devers Ic 6 de l'horabaixa

L'arribada a Portocolom esta
anunciada per les 6'30 del capvel--
pre.

A la propera edició oferirem l'ho-
rari exacte.

Concert del Cor «Arts Antigua»
Pel proper dijous dia 4, el Centre

Cultural de Felanitx, anuncia un
concert del cor de cambra «Ars An-
tigua» que dirigeix Marti Saez. L'es-
deveniment tindra Hoc a l'església
de Sant Alfons, a les 9,30 del vespre.

L'acompanyament a l'orgue serà
a càrrec de Claudio Vega i actuaran
de solistes la soprano M.. Ant6nia
Gomila i el tenor Jaunie Faret - .

Excel.lent classificació dels cors
felanitxers al XVIII Concurs de
Nadales de Porto Cristo

Un cop más les agrupacions co-
rals felanitxeres han aconseguit ex-
cellents classificacions en el XVIII
Concurs de Nadales de Porto Cris-
to, la final del qual se celebra cl
passat dia 22.

Aixi, clones, el cor del Coliegi Sant
Alfons obtingué al primer premi en
la seva categoria, aixi com el premi
especial de totes les categories.

La Coral «Aueellets» presenta set
grups a altres tantes categories,
aeonseguint dos tereers premis i un
quart.

Pd que fa a solistes, N'Apollônia
Pou Juan aconseguí el primer pre-
mi per majors de 17 anys i ciels so-
listes de la Coral «Aueellets», dos
assoliren tercers premis i un, un
craque.

Casa de Extremadura en Felanitx
La Junta Rectora de esta entidad

desea a todos sus socios y simpati-
zantes un FELIZ AÑO NUEVO y les
convoca para cl sábado dia 6 de ene-
ro, a las 9'30 de la noche, en la Casa
de Cultura (plaza de Santa Marga-
rita), para una junta extraordinaria
en la que se debatirán los siguien-
tes puntos:

1.—Preparar las elecciones para
la Junta definitiva.

2.—La participación de esta Casa
en la RUA FELANITXERA.

Se ruega la asistencia de todos.

Arts Raval
VOS DESITJA UNES BONES
FESTES
Fins dia 8 de gener,

OLIS DE
MARGALIDA CARDELL

C/. Mar, 3 - FELANITX

Procedent del Perd arribà Mn.
Jaume Obrador

Fa uns dies zu -riba procedent de
Perú, el nostre paisà Mn. Jaunie
Obrador Adrover ( Xamarri), qui
treballa en agnelles terres sudame-
ricanes al costat d'altres religiosos
mallorquins. Mn. Obrador restara
uns mesos entre nosaltres.

Sia benvingut.

Adoració Nocturna
VIGILIA DE CAP D'ANY

Diumenge dia 31, a les 9,30 del
vespre, a la capella de les Germanes
de la Caritat, se celebrarà la Vigilia
pública de Cap d'Any.

vida social
NECROLOGIQUES

Dia 24 de desembre descansa en
Ia pau de Deu, als 80 anys, després
de veure's confortat amb els sagra-
ments, D. Gabriel Artigues Ramis,
de Can Pedasset. A.C.S.

Enviam la nostra condolència a
Ia seva esposa D." Antònia Uguet,
fills Gabriel i Miguel, filles politi-
ques i als altres familiars.

El passat dia 25, entrega l'anima
a Deu a Felanitx, a l'edat de 72 anys
i després de rebre els sagraments,
D. Ramon Artigues Vicens, de Can
Claret. Dep.

Reiteram el nostre mes sentit
condol a la seva familia i d'una ma-

nera especial a la seva esposa
D." Maria (iaya, filles Concepció i
Magdalena i germans D. Antoni i
1)." Catalina.

Dimarts dia 26, es produi a Bar-
celona, la mort del jove Francesc
Xavier Vicens AcIrover, de 20 anys,
després d'una Ilarga malaltia, per al
tractament de la qual es feu precis
traslladar-lo a un centre sanitari de
la Ciutat Comtal.

Des d'aquestes planes ens unim
al dolor dels seus pares En Rafel
Vicens i Na M.. Pilar Adrover, ger-
mans, oncles i els altres parents.

També el dimarts dia 26, passà
d'aquest món a l'altre, a Portoco-
tom, a l'edat oie 78 anys i després de
rebre els sagraments, D. Andreu Na-
dal Vaquer, de Ca'n Amagat. Q.C.S.

Reiteram el nostre condol a la
seva germana D.a Francisca, germa-
na política D.a Francisca Fiol, ne-
bots i d'altres parents.

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

VEND() SOLAR 200 m2. aprox. con
mas de 11 In. de fachada, en C.
Son Pinar. 2.500.000 phis.
n formes: Tel. .180840

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

mori a Felanitx, el dia 2-1 de desembre, de 1989 a l'edat de 80 a 11 Vti

havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostediea.

Al cel

La seva esposa Antônia Uguet Canet; tills Gabriel i Miguel; filles politiques Catalina Nlatira
I Maria liarceló; nets Antimia i Gabriel Artigues Maura„Antemia i Gabriel Artigues Bareeló i Joan
Montaner; reneta Carme; germans politics, nebots, cosins i els Aires parents, vos preguen que
volgueu tenir-lo present en les vostres pregaries.

Casa mortuòria: C. Gerreria, 13-2n (( :an Pedasset)
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— COMEDORES
— DORMITORIOS
— MUEBLES COCINA
— MUEBLES TERRAZA
— CORTINAS, ETC.

TELEFONOS
580427 - 581801 - 575394

1

CON LOS MEJORES DESEOS
DE UNAS FELICES FIESTAS
NAVIDEÑAS Y UN PROS-
PERO 1990, LLENO DE TODA

CLASE DE EXITOS.

Rub's peicqueros
Recuerda:
Domingo 24, Nochebuena y 31,
Nochevieja CERRADO.
Sábados 23 y 30, ABIERTO
todo el día.

Pídenos hora al Tel. 582316.
MAYOR, 27 - 1.°

mug I
0/41 t I U , S.L.

-

fpancesc Xavier' Vicens Cldrovep
(Ribot - Frutas Vicens)

va morir a Barcelona, dia 26 de desembt'e de 1989, a Pedal de 20 a 11 Vti

havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció ApostOlica.

Al cel sia

lls seus pares Rafel Vicens Manresa i I.  del Pilar Adrover Alonso; germans Jaume i Rafe!

Angel; padrins de fonts Francesc i Miquela; tios, eosins i els altres parents, vos demanen que

encomaneu la seva anima a Deu.

%I-A....! L-.,. $

AUTOS MARTORELL S.A.
Carrer del Socors,6. Tel. 58 13 48.

FELANITX
.119=111===11.111■	
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ToTVEMT, 1110 PIACTICANT
No es estruiiv avui sentir aquesta

expressiú. Indús basta una Ileuaera
mirada al petit redol per adonar-se
que es una Cosa certa. Ens hem atu-
rat qualque vegada a reflexionar so-
bre aquest punt?

Vosaltres direu que a missa hi va
gent, als actes folklòrics i altres tam-
b. dins l'ambient es respira
un aire de deixadesa, un ser-hi per
compliment, per quedar be davant
els altres. No hi ha una vertadera
participació; senzillament s'hi fa
presencia, en el cas extrem de que
s'hi assistesqui.

Dubt sincerament que un «no
practicant» sigui «creient». Crettre,

"*.

tunir Fe, es tenir necessitat de l'A-
mor de Deu. Que passaria si això no
ho expresassim? WO passaria com
arnb el menial . ; tots tenim necessi-
tat d'alimentar-nos, creiern que
imprescindible. Però, qu.! passaria si
no actuassim, es a dir, si no men
Sim? Tots ho sabeu.

Tens Fe, molt be. I com ho de-
mostres?

La practica es el termòmetre
s'expresa, on es realitza, on es re-
fore i on es confirma. Si no s'expre-
sa no es reafirma i, per tant, mur.
Si no es reafirma una cosa és que
no es posseeix.

L'actuar dóna consisC2ncia i
a ia 1c i la Fe es real irma amb
tuai - . Una ea:elicit que no te esmeni
a aquestes consideracions Licoba pd -

desapareixer. Una experiencia reli-
giosa sempre es pUbkca, mai no
pot amagar; si veriaderament se
sent, s'ha demostrai - as al:res.

Personalment cree que hem d'es-
set- mes coherents anil) cl que sen-
tim, deim i feim. Interioritat i exte-
rioritat van molt lligades.

Josep Cerdà
Seminarista

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

SE ALQUILA LOCAL CENTRICO y
vivienda en inicios calle Jaime I.
Informes, Tel. 237370 (noches)
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hiper relanitx
Nuestra sección de Pescadería

Disponemos de PESCADO Y MARISCOS frescos y congelados
ESPECIALIDADES EN MARISCOS FRESCOS POR ENCARGO:

Centollos
Langostas
Nicolas

Bogavantes
Buey de Mar
Vieiras
Percebes

Sección Charcutería
Gran surtido en Fiambres navideños,

Jamones y Quesos

Sección Carnicería
Especialidades Navid efias

Faisán - Pulardas - Perdices - Pintadas - Pavos
Patos - Venado - Lechonas - Corderos

y otras carnes frescas
• • •

Ofertas Electrodomésticos NAVIDAD Y REYES
Plancha Vapor SiP - PL - 1001 4875 ptas. Video Schaub Lorenz 48.000 ptas.
Secador Capriccio 1200 Moulinez 2450 ptas. TV. Radiola 14" 1230 30.000 ptas.
Afeitadora Philips 704 8700 plus. Microondas Teka MW 120 21..100 ptas.
Batidora Braun MR-300 2535 ptas. Cinta Video Sony DX-1 80-E 625 ptas.
Radio Cassette Sony 303 13.775 ptas. Cinta Audio Sony HF-60 150 ptas.



Un obsequi de qualitat
el trobareu a

Cerámicas
Mallorca
FABRICA: C. St. Agustí, 50
Tel. 580201	 FELANITX

ABIERTO TODO EL AÑO
En el Puerto Deportivo de Cala d'Or

TELEFONO 643465

OBERT: Dies feiners de 9 a 13 y de 15 a 19
Dissabtes de 10'30 a 13
Tots els diumenges de desembre obert de 10 a 13

ea liant&itfueietra
de Patio eolont

c/ IOrudc3 (Mallorca)

Antonia y José, os desean
felices fiestas y un venturoso 1.990

OS COMUNICAMOS QUE	 DESDE EL SABADO DIA 23,
ESTA MOS DE NUEVO A VUESTRA DISPOSICION PARA
QUE PODAIS SABOREAR NUESTRAS FAMOSAS HAMBUR-
GUESAS, POLLOS AL AST, SANDWICHES, PLATOS COMBINA-

DOS Y DEMAS
Os recordamos que tenemos a vuestra disposición un menú diario

incluido sábados y domingos

¡OFERTA INFORMATICA!
ORDENADOR FOXEN, MONITOR Y TECLADO

	
99.000 pts.

ORDENADOR SCHNEIDER DISKETTE 3'50"
+ IMPRESORA
	

125.000 »
ORDENADOR ATLAS 20 MB

+ IMPRESORA PANASONIC	 199.900
SISTEMAS DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA

400 VA 56.500
FAX MURATA M-5 148.000
FAX SANYO (100 memorias) 174.000 	 »

ARTICULOS SUJETOS AL 12% DE' IVA, NO INCLUIDO

SERCO INFORMATICA - Pedro Mas
C/. Costa i Llobera, 22 	 Tel. 581710

Consulta de GINECOLOGIA
Dr. Arturo Gil Bretones

Col. 1902

Revisiones ginecológicas - Contrai de embarazo
- Planificación familiar y Ecografia

C. Call, 17 Tel. 555981 (mai-land) y 583441 (tardes)
Lunes y viernes a partir de Ias  16 h.
(consulta previa cita).

Mesón Restaurante LAFE
Nueva orientación

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

Especialidad en asados: Lechona
y cordero

BUSCO LOCAL COMERCIAL
EN ZONA CENTRO DE FELANITX, APTO PARA NEGOCIO

INFORMES: TEL. 55 51 72 (Horario comercial)
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Ajuntament
de Felanitx
COMISSIO DE GOVERN
DE DIA 13-11-89

S'aprovaren els plecs de condi-
cions per a adquirir terrenys per a
un local de la Tercera Edat a Cas
Concos,perl'adquisició d'un vehicle
destinat a parcs i jardins i  per a la
contractació de les obres de reforma

ampliació de l'escorxador Munici-

pal.
S'acordà contractar amb Aglome-

rados Felanitx, S.A. la pavimentació
dei camí de S'Ilorta a Cala Marçal
per la quantitat de 18.400.000 ptes.

S'assabenta del conveni amb la
Conselleria Adjunta a Presidencia
entorn a la collaboració en el finan-
çament de les obres de reparació i
minora dels cementeris del terme.

S'acorda modificar acord de com-
pra d'una bomba impulsora d'aigucs
residuals en el sentit de modificar el
nom de l'empresa subministradora.

Els deixa a sobre la taula escrit de

l'arquitecte Francisco F. Castro in-
teressant ampliació de contracte per
redacció de diversos projectes, in-
cloent l'enderrocament de la Unitat
Sanitaria ile Portocolom.

S'aprovaren els padrons del ser-
'ei d'aigua corresponents al 2n. i 3r.
trimestres de 1989.

S'acordà una nova configuració de
les sepultures destruides per la riva-
da del quadre 3r. esquerra del re-
cime antic del cementeri.

S'informaren favorablement els
expedients de construcció de viven-
da rústica de Mogens Clausen Kaae
(parcelles 114 i 115 polígon 28).

Llicicncies crobra: A Antoni Caste-
jún Morales i altra per edifici aïllat
dc 5 vivendes a solar 172 de la Urb.
Lafe (taxa, 213.475 ptes.); a Mogens
Clausen Kaae per sengles piscines a
dues parcelles del polígon 28 (taxa,

23.087 ptes. cada una) i a Antoni
Estelrich i altra per enderroc d'un
magatzem i construcció d'un edifici
de locals i vivendes en el C.  Algar, 17
i 19 (taxa, 283.646 ptes.).

Obres menors a Antoni Vicens
Roig, Rosa Julia Obrador i Llorenç
Barceló Prohens.

Fora de l'ordre del dia i previa de-
claració d'urgència s'acordà dirigir
un telegrama al Delegat del Govern
a Balears amb els termes següents:
«Expresando el sentir unanime de
todas las fuerzas políticas y de toda
la población de esta comarca, le rue-
go encarecidamente apoye con todo
el poder que le da su cargo de Dele-
gado del Gobierno en las Islas, la
instalación de una residencia de
asistidos en este municipio, idea que
todos sabemos esta apoyada defini-
tivamente a todos los niveles deci-
sorios».
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madonna
Pre - Mama

Venta del famoso

madi

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

	 Sábados tarde abierto 	

C/. Barón Sta. María del Sepulcro, 11
. Tel. 716906 - 07012 PALMA
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Kodak
-

\	
•	 ,
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............ 	 .1_ KODAK
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VENDO SOLAR 200 in2. prox. con
mas de 11 in. de fachada, en C.
Son Pinar. 2.500.000 ptas.
n fo 	 Tel. 580840

SE ALQUILA O SE VENDE PLAN-
TA BAJA en zona Ayuntamiento,
preparada para negocio, de unos
115 m2.
Informes: Tel. 580312 (llamar no-
ches)

fotografia
bennasar.

Bodas, banquetes.
Comuniones y fiestas en general.

Deseamos a nuestros clientes y
amigos un feliz y próspero

Año Nuevo
Para reservas llamar Tels. 837034-658033

FELANITX

SOBRE LA BECAUDACION DE
CONTRIBUCIONES

4 Sr. Director del Semanario «FE-
LANITX»:

Mucho le agradecería, la publica-
ción de mi modesto escrito, en el
Semanario que Vd. dirige, y a la
atención del Sr. Alcalde, sobre el
inmejorable funcionamiento, del
servicio de Recaudación de Tribu-
tos de la C.A.I.B.

En primer lugar, mi enhorabue-
na, por haber atendido cada día "al
público, durante el período de pago
voluntario. Pero no basta, hay que
exigir abran las oficinas al público

cada día, de principio a fin de ario
que por algo han cobrado, la mó-
dica cantidad de DOCE MILLONES
DE PESETAS, que creo sinceramen-
te que es algo exajerado por el defi-
ciente servicio que hacen, o no Sr.
Alcalde?

A continuación le voy a detallar,
algunas de las muchas anomalías,
que se observan en los recibos, en
primer lugar, es inadmisible que se
admita que los recibos, lleven publi-
cidad de una entidad de credito,
aconsejando la domiciliación de los
mismos en esta entidad, cuando en
Felanitx y comarca, hay otras en-
tidades de credito, que todas se
sienten discriminadas con este tra-
to, yo creo que con los DOCE MI-
LLONES DE PESETAS, que han co-
brado por hacer este servicio, pue-
den alquilar un local, y no tener
que depender de nadie.

En los recibos, ya sea de basuras,
solares, etc., se puede observar que

no figura la situación del inmueble,
o sea que si tienes más de uno a tu
nombre, y solamente te pertenece
pagar uno, nunca sabes si has pa-
gado el que te toca. El de los de
Licencia Fiscal de vehículos, el pro-
blema es el mismo que el anterior,
ya que no llevan la matrícula, o sea
que si tienes que traspasar un ve-
hículo o darlo de baja, hay que vi-
sitar nuevamente el Servicio de Re-
caudación de la C.A.I.B, para que te
informen de que recibo se trata.

Sr. Alcalde, yo creo que debería
Vd. plantearse el dar este servicio,
a una empresa de Felanitx, que lo
gestionase, ofreciendo sin ninguna
duda un servicio mucho mejor de
cara al contribuyente, y que no sa-
liese tan caro a las arcas municipa-
les, además se crearían varios pues-
tos de trabajo, y los beneficios, se
invertirían en Felanitx; tome ejem-
plo de Ses Salines, que lo hace una
empresa de allí, y además de re-

caudar los impuestos locales, recau-
da los estatales, que normalmente
los gestiona el mismo servicio que
aquí, tenga en cuenta que segura-
mente si no da Vd. este paso, lo
hará el que venga detrás de Vd.

Ruego que si tiene que contestar,
lo haga Vd., de no hacerlo es que
admite que se puede mejorar, y a
los Sres. de la Recaudación de la
C.A.I.B., por favor, no contesten
Vds., ya que no interesa su contes-
tación, ya que sabemos positivamen-
te que hacen todo lo que pueden, si
no lo hacen mejor es porque no
pueden, va que cobrando DOCE
MILLONES DE PESETAS, tampoco
se les puede exigir mucho mas.

Muchas gracias Sr. Director.
OTRO CONTRIBUYENTE

(Passa a la pag.

VENDO APARTAMENTO en parte
Aduana, Ir. piso, 3 habitaciones.

CASA DE CAMPO en Son Negre con
3.000 m2 de terreno, 3 algibes,
electricidad y buena situación.

VENDO CASA EN PORTO-COLOM,
parte Capilla. Esquina.

VENDO JARDIN con muchos naran-
jos, varias clases. 2.000 m2, valla-
do, con casita y 60 m2 de tapade-
ros, cerca del pueblo.
Informes, Tel. 580902.

VENDO PRECIOSA FINCA DE RE-
CREO, para fin de semana, escon-
dida entre montarias. 3.000 m2,
con casita rústica de piedra. Fron-
doso pinar, bancales y magnífica
vista al mar. Situada a 4 Km. de
Cala Domingos. Precio: 1.400.000
ptas.
Informes: Tel. 552227.

Cámaras -YN



Passarell A.C.
AQUARIUMS ICOMPLETS A

PARTIR DE 2.900 pies. i
PEIXERES i TORTUGUERES

a 400 ptes.
Quissons:

PINCHER
MALTES
HUSQUI (Esquimal)
YORKSHIRE TERRIER
TECKEL (BASSET)
PASTOR ALEMAN

Reserves per a Reis.
TEL. 580444.

setembre: inculpant als Coloms i al
seu portaveu amb qüestions perso-
nals que, per motius de seguretat
jurídica, ni tant sols té la valentia
d'anomenar-lo pel seu nom i sin-
venta una historieta de molt mal
gust.

3) A l'escrit intenta compondre
el que digue a la TV sobre l'anar
per la Llei a l'Ajuntament i en la
vida particular. Molt malament deu
conduir que cometi infraccions de
trafic a balquena i apliqui la seva
teoria del mal conductor a la ma-
nera d'actuar com a responsable
d'Hisenda i Urbanisme. No ho pot
creure ningú que es pugui anar per
la Llei *de la mateixa manera que
va explicar que conduïa.

La intervenció a la TV i l'escrit
els he 'trobats desacertats. Ambdós
fets tenen un denominador comú
que no té res a veure amb la seva
dimissió ni la justifiquen. No es jus-
tificable el mal parlar d'una perso-
na amb acusacions professionals
que no tenen cap base i poden fer
molt de mal.

Gracies Sr. Director per donar ca-
buda a la meva opinió.

Un misser

TENGO PISO PARA ALQUILAR, en
la C/. Major.
Informes, Juevert, 61.
Tels. 580283 y 576039.

VENDO CASA en principio C/. Jau-
me I. Solar de unos 320 m2. Tres
plantas y patio.
Informes, Tel. 580115.
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Tombats a la molsa

Experiències escolars
No hi ha dubte que l'Escola té un paper important en la formació de

Les generacions futures. Tanmateix la responsabilitat es compartida amb
la Família, sense ia qual l'Educació seria impossible. Una de les activitats
escolars en què millor poden integrar-se els tres sectors implicats en el
Procés Educatiu —pares/mares, alumnes i mestres— són les extraesco-
lars. Quedi clar, però, el valor que aquí li donem a la paraula extraescolar,
moltes de vegades limitada a ser sinònim d'excursió de final de curs: una
activitat realitzada dins la programació general del centre, però que per
les seves característiques se'n surt del programa quotidià. Activitats ex-
traescolars serien, per exemple, les commemoracions: el Dia Internacio-
nal de la Pau, el Dia Internacional del Medi Ambient, el Dia Internacional
de la Dona Treballadora, la Declaració Universal dels Drets Humans, etc.
Ara parlarem d'una d'aquestes commemoracions: el Dia Internacional del
Medi Ambient.

Un centre d'ensenyament d'educació bàsica, programà el curs passat
un ventall d'activitats centrades precisament en el Dia del Medi Ambient
dirigides a aconseguir un cert nivell de conscienciació entre l'alumnat,
sobre el tema de la conservació de la Naturalesa. L'activitat principal,
sobre la que se centrà Ia programació, va ser salvar un arbre. La idea de
sembrar arbres el Dia del Medi Ambient es, sens dubte, bona, però des-
graciadament no sol ser d'utilitat massa practica, sobretot perquè gran
part dels arbres sembrats no arriben a arrelar. Per altra banda sembrar
arbres no es tant una solució, com evitar que sen tallin de forma desme-
surada i irracional, almenys a curt termini.

Partint d'aquestes premises, es posa en marxa la campanya escolar
salvem un arbre, dirigida a evitar que, almenys un arbre, fos convertit en
ceHulosa per fabricar paper. Quina podia ser la millor manera d'evitar
que un arbre fos tallat per convertir-lo en paper? Evidentment arreple-
gant el material recicable precis, es a dir, paper usat i cartó, que substi-
tuís la materia primera necessària per poder obtenir més paper i aids
cartó.

Durant una setmana, els alumnes d'aqueix centre van fer neteja a ca
seva i arreplegaren diaris i revistes veils, així com caixes de cartó, 'fibres
inservibles i quaderns usats. En aquesta activitat hi participaren
nadament molts pares, sense el suport dels quals hagués estat del tot im
possible dur endavant una activitat com aqueixa.

La motivació va ser molt efectiva, l'entusiasme generalitzat i l'exit
total: s'arreplegaren uns quants centenars de kilos de paper, que l'ajun-
tament s'encarrega de recollir i fer seguir cap a les fabriques especialit-
zades.

No es sols que amb aquella activitat se salvàs un arbre, un simple
arbre, sine) que s'aconseguí un important nivell de conscienciació sobre la
necessitat de no malbaratar els recursos naturals.

Per si resulta de l'interès del lector, reproduesc la programació d'ob-
jectius realitzada:

• Programació d'una Unitat Didàctica.
Unitat Didàctica: Dia Internacional del Medi Ambient
Tema: L'arbre
Lema: Salvem els arbres

Patronat Local de Música
Divendres dia 29, a les 9'30 del vespre, a l'església

Parroquial

CONCERT
a càrrec de la Coral belga

Les1Troubadours de l'Eau-Noire
Tots hi sou convidats.

Centre Cultural
AJUNTAMENT DE FELANITX

DIA 3 DE GENER, A LES 20 HORES,A LA CASA DE CULTURA

Presentació d'un Hike de Cuina Mallorquina del
segle XVIII

pel professor JOAN MIRALLES
Després de la conferencia tindrà Hoc un sopar al Restaurant

CAN BONO, amb plats confeccionats d'acord amb les receptes
del llibre.

Els tiquets es poden adquirir a l'Editorial Ramon Llull a Fe-
lanitx i a la Llibreria Ca Na Massot a Portocolom.

Preu, 2.500 ptes.

Data: 5 de juny
Temporització: Deu dies abans de la data

• Objectius generals:
— Estimular l'actitud de respecte vers el Medi Ambient i d'amor

per la Naturalesa.
— Valorar la utilitat del reciclatge del paper.

• Objectius específics:
Valorar la importancia que té la Naturalesa per a la Huma-
nitat, per raons econòmiques, estètiques i de conservació de la
Vida.

- Comprendre que la conservació de la Naturalesa es una acti-
tud solidaria que ens compromet i beneficia a tots.

- Crear actituds dirigides a no malbaratar inútilment els re-
cursos naturals.

— Valorar la utilitat dels arbres en el nostre sistema econòmic,
social i cultural.
Comprendre que per conservar els boscs es necessari fer re-
poblacions periòdiques, evitar els incendis forestals i treure
el maxim profit possible al reciclatge de paper usat.

• Activitats:
Les activitats implicaven tots els nivells de Preescolar, Cicle Ini-
cial, Cicle Mitja i Cicle Superior, abd com totes les assignatures.

Tant de bo que experiències com aquesta serveixin per a que els nos-
tres fills adquireixin consciencia de conservació i respecte vers la Natu-
ralesa.

RAMON TURMEDA

Cartes al director
(Ve de la pagina 8)

CONTROL D'APARCAMENT

Sr. Director:
Tal es el desgovern que impera a

Felanitx en tots els aspectes, que ja
no resulten sorprenents les deci-
sions que provenen del grup del
PP.

Fa unes setmanes que al carrer
Major se pintaren amb pintura gro-
ga unes retxes continues que signi-
fiquen que no es pot aparcar, ni
aturar-s'hi un minut. 8s curiós que
tot just acabades de pintar, ja hi
havia cotxes aparcats sense que cap
municipal, que se suposa que pas-
sen per aquest carrer, els multàs o
cridàs l'atenció als conductors.

Crec que no té sentit si la policia
municipal no obliga tothom a res-
pectar-les. Trob que podem ben es-
talviar-nos la pintura, el jornal de
la brigada que els pinta i les soles
de les sabates dels municipals que
fan la ronda.

Gracies.
Maria M. L.

LA DIMISSIO D'EN TEJEDOR
Benvolgut Tomeu:
Vaig sentir les manifestacions del

Sr. Tejedor a la Televisió Felanit-
xera i he Ilegit el seu escrit «Pun-
tualitzacions sobre la meva dimis-
sió». Ni la seva intervenció a la TV,
ni el seu escrit aporten res nou als
motius de la seva dimissió, al con-
trari, horn ha pensat que cap dels
motius apuntats són reals per les
tres raons següents:

1) A la TV, de la mitja hora que
dura la seva intervenció, cinc mi-
nuts els dedica als motius de la di-
missió llegint l'escrit presentat a
l'Ajuntament. Els restants vint i
cinc minuts es dedica a desbarrar
en contra dels Coloms i del seu por-
taveu. Tot això comptant amb la
inestimable ajuda del Sr. Miguel Ju-
lia.

2) A l'escrit publicat per aquest
setmanari segueix la mateixa dèria,
un paràgraf per repetir els motius i
mitja plana per espifiar-la amb la
mateixa solfa que empra el Sr. Rie-
ra a una «roda de premsa» que va
fer després del plc de dia 20 de se-
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Ens plau convidar-vos
a la inauguració de les
noves instal.lacions,
que tindrà Hoc el pro-
per dijous dia 4, a les
7 del capvespre.

Vos hi esperam.
	 TAULES DE GIMNASTICA

PASSIVA (TONNING TABLES)
SOLARIUM U.V.A.
HIDROMASSATGE

ESTETICA CORPORAL I FACIAL

C. Pere d'A. Penya P i Vbaixes - Tel. 580423

Forn i Pastisseria ROIG
Zavellà, 15

Vos desitja BONES FESTES i un
prósper Any Nou.

I per als seus fills, comanin el
ROSCO DE REIS
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Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 • 581125 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas

• Vuelve el FUTBOL de 3 •a di-
visión a Felanitx, tras un breve des-
canso. Hoy sábado en «Es..Torren-
tó», un partido de vital importan-
cia: FELANITX - PORTO-CRISTO.
Un partido a cara de perro ya que
ambos se juegan mucho; los puntos
tienen doble valor, sin olvidarse del
«gol-average» directo en caso de
que ambos equipos al final de tem-
porada se encuentren situados en
los últimos lugares de la tabla de
clasificación. 'La afición debe ani-
mar si quiere que su equipo salga
del «bache» donde se halla sumido.
El partido comenzará a las 15'30 de
Ia tarde. Desgraciadamente JULI no
jugara, ya que sufre una grave le-
Sión, que se reprodujo en un entre-
Ihamiento.

• En MANACOR, en la «TORRE
DE SES PUNTES», la ceramista AN-
TONIA RIERA ALCOVER expone
hasta el 7 de enero su obra de ca-
racter tradicional.

• En el «CINE PRINCIPAL» lle-
ga la esperada cinta «BATMAN»
una de las películas más taquilleras
de la historia. El célebre personaje
de los «comics» interpretacki por un
atípico MICHAEL KEATON, secun-
dado por un desmadrado JACK NI-
CHOLSON y la sensual KIM BAS-
SINGER, forma parte del reparto.
La «Batmania» ha hecho furor en
todo el mundo, no es de extrañar
que ya estén previstas las continua-
ciones.

• El pasado dia 28, el «pichichip
JAUME MUT dijo nones al REAL
MALLORCA que quería hacerse con
sus servicios. La cantidad de sólo
DOS MILLONES, el tener que aban-
donar su puesto de trabajo y la exi-
gencia de duros entrenos, han sido
la causa de esta extraña decisión. El
Club de la Plaza de Barcelona de-
berá intentar fichar a algún extran-
jero ante la negativa del jugador fe-
lanitxer.

• El pasado día 20 los CORRES-
PONSALES de «RADIO BALEAR»
(Radio Rato) se reunieron a man-
teles en el «FORO DE MALLOR-
CA». Una emisora que va ganando

fuerza día a día, especialmente los
domingos, gracias a su amplia red
de corresponsales, que hacen que la
información deportiva sea puntual.
El director de la emisora BIEL
SAMPOL agradeció a sus colabora-
dores su dedicación y les animó a
seguir en la misma línea. Al final
fue de agradecer que el compañero
y mejor amigo SEBASTIA NICO-
LAU, el autodidacta autor teatral/
periodista/locutor tuviera la delica-
deza de recitar algunas poesías sa-
tíricas que le han hecho popular en
toda Mallorca.

• El día 11 de enero en CALA
D'OR, en el «Restaurante Suliar»,
tendrá lugar una ASAMBLEA GE-
NERAL EXTRAORDINARIA de la
«UNIÓ EUROPEA DE MALLORCA».
Los puntos a tratar son varios, pero
el más importante es el concernien-
te al VIAJE AL PARLAMENTO
EUROPEO y otras instituciones de
la COMUNIDAD EUROPEA en ES-
TRASBURGO, que tendrá lugar el
próximo día 17 de enero y compren-
derá las fechas que le separan del
dia 24 del mismo mes. Un viaje sub-
vencionado en parte por la misma
Comunidad. Entre los expediciona-
rios estarán, sin duda, el Presidente
de Unión JAVIER GINER y el ami-
go y periodista JOAN PLA, amen de
muchos miembros de la agrupación.

• VIDEOCLUB.—« EL GRAN
AZUL». Director: Luc Besson. Inter-
pretes: Rossanna Arquette, Jean-
Marc Barr, Jean Reno. Productora:
CBS Fox Vídeo. Duración': 115 min.
aprox. Género: Aventuras maríti-
mas. SINOPSIS: Jacques Mayol es
un eterno amante del mar, con una
especial habilidad para el buceo.
Jacques ayuda al profesor Lawrence
en sus experimentos marinos. Nada
de lo que tiene o consigue en la
vida le Rena tanto como el mar, por
lo que se inyecta una sustancia ex-
perimental con la que podría vivir
eternamente en el mundo submari-
no. COMENTARIO: Espectacular
película francesa que mezcla una
desbordante fantasia con un estilo
casi de documental. La cinta fue un
éxito resonante en Francia la pasa-
da temporada y, además de contar
con un atractivo reparto internacio-
nal, hace honor al actual resurgi-
miento de cintas de tema submari-
no, potenciadas por «Abyss» o «Le-
viathan».

• I res més. Fins l'any que
¡FELIÇ ANY NOU, amics!

JORDI GAVINA 4..

SE NECESITA AYUDANTE para re-
parto con camiones.
Informes, Tel. 582048, Sr. Villalon-
ga (noches).

El pasado día 22 de diciembre en
el Restaurante Mesón «LA FE» tuvo
lugar una cena de compañerismo en
honor al Campeón de Baleares de la
última edición del Campeonato de
Caza con perros ibicencos. La con-
vocatoria fue todo un éxito ya que
asistió a la cita gente de toda la
Isla. Televisió Felanitxera grabó un
amplio reportaje sobre esta simpá-
tica fiesta, hubo entrevistas al Cam-
peón Bernat Julia y al Presidente de
la «Asociación de Cazadores de Fe-
lanitx» Miguel Far Crespí.

Tras una abundante cena y del
brindis con «xampany» se entrega-
ron trofeos y placas conmemorati-
vas al Campeón. El Presidente de la
«Asociación de cans de caça» An-
dreu Llinás entregó el donado por
«Bar La «gerreta» del Ajun-
tament de Felanitx fue entregada
por el delegado de deportes Tõfol
Bennásar. El Alcalde de Felanitx
Cosme Oliver tuvo a bien hacer la
entrega de la placa donada por la
«Sociedad de Cazadores» de Fela-
nitx. Y finalmente el Presidente de
Ia Federación Balear de Caza Anto-
nio Tomás, juntamente con el Al-
calde de Felanitx, dedicaron unas
palabras de agradecimiento a los
asistentes. También se leyó un tele-
grama llegado desde la peninsula
que felicitaba al homenajeado y a

todos los amantes de este tradicio-
nal deporte, que guarda un enorme
respeto a la fauna animal y que cum-
ple a rajatabla un sentido ecolo-
gista.

A última hora me llega la noticia
por R.N.E. de que el Presidente
mundial de las artes tradicionales
de la Caza, Maurus Barrier, llegó el
pasado martes a Mallorca para
anunciar que el próximo Campeona-
to Mundial de esta modalidad se va
a disputar en nuestra Isla en el año
1991, en el mes de julio.

ANGEL

CLASES DE ALEMAN a todos los.
niveles y espofiol para extranjeros.
C. Proissos, 4 de 5 a O noche.

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

INDUSTRIAS METALICAS G.M.
Se precisan operarios y aprendices.
Informes: Tel. 581901

SE VENDEN 2 PISOS de 150 m2 y
bajos. En Felanitx.
Informes, Tel. 582732.

Sopar-Homenatje a Bernart Julià «Estarcil»
Orginitzat per I' «Associació de Caçadors de 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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Cas Concos, 1 - Felanitx, 6
AMISTOSO

El pasado cha de San Esteban se
celebró un encuentro de signo amis-
toso en el campo «Es Cavalier» de
Cas Concos entre el club local que
milita en 1.a Regional y el C.D. Fe-
lanitx que lo hace en 3. a División.

Fue partido de guante blanco, am-
bos equipos efectuaron muchas pro-
baturas y numerosos cambios. La
categoría entre un equipo y otro
quedó traducida en el marcador fi-
nal. El gol del honor local fue mar-
cado por Biel Adrover tras aprove-
char un balón que se estrelló en la
madera y mandarlo a las redes. Por
el Felanitx destacó sobremanera
Mut, que además de marcar alguno
de los goles, fue uno de los mejores
jugadores durante la 1.a parte que
jugó.

FUTBOL EMPRESAS
RENAULT/SANT SALVADOR, 1 -

CARDASSAR, 2

Partido muy disputado. Los loca-
les tenían enfrente al 2." clasificado.
Los visitantes crearon muchos pe-
ligros, lo que hizo que destacara de
manera especial el portero «Pescai-
lla Atómica», con un paradón impre-
sionante a 10 m. del final. También
cabe resaltar a Zamora, que fue el
dueño del centro del campo. Fue
expulsado Campos, por doble amo-
nestación, por protestar demasiado.

RENAULT/SALVADOR. — Pesca-
dilla «Atómica», Perdió,  Campos,
Nino, Maza, Beas, Zamora, Juan
«Manacor», Cano, Mateo y Pepe
«Gordo». Miguel suplió a Nino.

SE NECESITA PERSONA para la-
vado coches. Servicio militar
cumplido. Carnet de 2".
Informes: Tel. 582889.

Cámaras
41111.
VIPIF

MINOLTA

Polaroid
image system

fotografia
bennasar

Major, 5 - Tel 580314 - 07200-FELANITX

t*s'' BASQUET

RESULTATS
Cadets:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 50
PENYA MALLORCA, 	 60
Juvenils:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 52
SYRIUS PATRONAT, 	 66
Jtiniors:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 55
ESPANYOL, 	 30
Seniors:
SANIMETAL ARTA, 	 74
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 72

COMENTARI
Derrotes de tres dels equips pro-

&fides en circumstancies consem-
blants. En cada un del cassos se ju-
ga be i s'obtingué un excellent re-
sultat a una part i passa just el con-
trari, més augmentat, a l'altra.

Els CADETS jugaren un principi
de partit molt defectuós i quan se
n'adonaren ja perdien per 9-33 (mi-
nut 13). Els darrers minuts del pri-
mer temps i tota la 2.a part foren
una història ben diferent i quan es-
taven a sis punts, a falta dc 7 mi-
nuts (44-50), els ciutadants no te-
nien eis pollastres gens segurs. Ra-
fel Boyer tingué un horabaixa inspi-
rat i aconseguí 24 punts.

D'altra banda, els JUVENILS co-
mençaren de forma inhabitual (per-
què jugaven molt be i perquè obte-
nien un gran resultat en front d'un
equip de solera) i s'avançaren per
25-9 (minut 12) ó 37-27, en el des-
cans. Quan se reanuda l'encontre
passa una cosa mala de creure, fins
i tot pels nombrosos espectadors
allà presents; els jugadors local va-
ren perdre el món de vista i el Sy-
rius aconseguí parcials increïbles,
tais com el 0-24 (minut 9) ó 1-31 (mi-
nut 13). La tímida reacció del Joan
Capó en els darrers minuts nomes
serví per deixar el resultat discre-
tet. Rafe! Lladó anota 19 punts (18
d'ells en els primers 16 minuts) i
P.J. Fullana, 14.

Aquesta jornada els JUNIORS va-
ren ser els ales eficaços i, en un par-
tit de curta durada, derrotaren amb

molta claretat l'Espanyol, equip que
sol aconseguir resultats semblants
als nostres. La magnífica defensa
realitzada (nomes s'encaixaren 30
punts) fou l'aspecte que més resal-
ta. Mateu Julia. (14 punts i 10 re-
hots) i Joan C. Maimó (10 punts i
8 rebots), juntament amb Toni
Obrador varen ser els destacats del
partit.

L'encontre del StNIORS, jugat a
Arta, s'avança al divendres, i aquest
dia ni guanyarem a la loteria ni gua-
nyarem itquest partit. En el primer
temps l'encert artancnc en el tir i
en els contratacs i el desencert fe-
lanitxer en els llançaments (el pitjor
de la temporada) donà un parcial
de 34-23 en el descans, que resulta
definitiu malgrat que la bona reac-
ció del començament del segon
temps, ens posas a un sol punt. Poc
a poc les diferències tornaren am-
pliar-se fins a 11 punts a falta de 4
minuts. El pressing al llarg de tota
Ia pista durant aquest període final
va estar a punt de donar, al menys,
Ia pròrroga. Amengual (15 rebots i
16 punts) i Antoni Oliver (17 punts i
7 rebots) encapçalaren els apartats
de rebots i puntuació.

ANOTADORS
Avui aprofitam per a informar-vos

de quins són els anotadors ales des-
tacats de cada un dels quatre
equips.

CADETS: Rafel Boyer, 116; Cesar
Sanchez, 90; Albert Gonzalez, 39.

JUVENILS: Pere J. Fullana, 152;
Rafel Lladó, 145; Damia. Amengual,
135.

JUNIORS: Tomeu Maimó, 210;
Bernardi Monserrat, 114; Mateu Ju-
lia, 97; Antoni Obrador, 97.

StIVORS: Guillem Amengual,
207; Antoni Oliver, 197; Miguel S.
Perelló, 128.

AQUESTA JORNADA
Sera molt minsa, només dos par-

tits Leap d'ells se juga a Felanitx.
Els juvenils se desplacen a Ciutat
(La Salle) i els júniors a Alcúdia
(Gesa).

LARRY CISTELLES

cine prineipa

Els Júniors, únics guanyadors en una jornada
en la que eis sèniors obtenen la segona derrota

Viernes 29, sábado 30, 9'15 noche

Os presentamos la gran superproducción, éxito en todo el mundo y

a la vez que en todas las capitales de Europa.

BATMAN
Domingo 31, 3'15 y 6 larde. (No hay función de noche).

Batman
Lunes 1 enero 3 tarde, 5'30, 8 y 10'30 noche

BATMAN
Debido a la larga duración, sólo se proyecta esta película.

Cercle Recreatiu - Felanitx
Es convoca tots els socis a la JUNTA GENERAL ordinaria,

que tindrà lloc cija 14 de gener, a les 3 del capvespre, al local so-
cial, sota el segiient

ORDRE DEL DIA

1.—Aprovació de l'acta anterior.
2.—Presentació del balanç.
3.—Elecció de nous càrrecs directius.
4.—Precs i preguntes.

La Directiva



GARANTIA NACIONAL
,,,—Renault Ocasión le ofrece-

*
VEIIICULO ASO	 GARANTIA

Fuego GTX AA
R-9 GTL
R-5
OPELCORSA
CITROEN AX
R-19 TXE
PEUGEOT 205 GT

85 	 6 meses
86	 6 meses
88 	 1 ail°
85 	 meses
88	 1 ail()
88 	 I afio
85

CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACION

FRANCISCO MANRESA, S.A.
Concesionario RENAULT

FELANITX • CALONGE
Tels. 581984-85 y 657393

EL MAYOR DESEO DE
LA RED RENAULT

ES QUE LE SUENEN MEJOR
ESTAS FIESTAS.

12	 FELANITX

Co!ow a la Sala
EL SERVEI DE PORTS UN ALTRE
IMPLICAT EN LA DESTRUCCIO

DE PORTOCOLOM

Dissabte passat, a l'Hotel Belsana,
hi va haver una taula rodona molt
interessant sobre l'estat actual de
Portocolom i el seu futur.

Portocolom, les seves aigües,
mort i el seu fons es un desert. Li
importancia que te el Port en rela-
ció amb les pesqueres de fra es
directe. Portocolom es alla on les
cries han de créixer per després sor-
tir a fora. Si el Port es mort, les
crics no hi poden viure, no hi ha
flora i moriran.

Les causes de la mort de Porto-
colom són dues: les aigües residuals
que s'aboquen directament al Port o
per filtracions i els jots qtte fondc-
jen i llauren i arrabassen ls prats
de vegetació del fons del Port.

Fins aqui molt bé. Segons els cien-
tífics presents a la taula rodona, és
possible la recuperació del Port i
apuntaren un pla el qual consistiria
en no abocar més aigües residuals,
no augmentar la població, deixar
unes zones Inures de transit per
l'alevinatge de les cries dels peixos,
fer un canal de circulació de bar-
ques, una zona per a les Cooperati-
ves de Cultius Marins i una zona
per amarrament de iots que en
comptes de fer ús de la seva Ancora
amarrarien a uns morts fitxes.

Tot això ha d'anar plegat amb de-
cidir com volem que sigui Portoco-
lom i sembla que aquí Os on no està

tothmo d'acord. Per una part els
cientílics i la gent sensible i normal,
creu que Portocolom ha de ser un
lloc dc repòs net i tranquil i que de
moment ja n'hi ha prou d'urbanitza-
cions sense acabar i sense els ser-
veis minims. Per altre banda hi ha
certs politics, justament els que co-
manden i poden decidir, que troben
que s'ha de seguir urbanitzant i
sense fer les clavegueres alla on hi
manquen i que les urbanitzacions
que no s'han rebudes ja estan 1)6
així com estan. A aquests politics
hi hem d'afegir el Sr. Fernando
Moscardó, Cap dels Serveis de Ports
que intervingué a la taula rodona i
explica que estava molt satisfet de
l'informe i conclusions dels cientí-
fics, només que es va mostrar molt
interessat en fer un altre Port Es-
portiu a Portocolom.

Ara només fa falta una cosa, que
als politics els obliguin a creure els
científics i que les decisions les
prenguin les mobilitzacions popu-
lars. Duu feina, però no és impossi-
ble. Portocolom es recuperable i es-
ta en les nostres mans.

Molts anys per a tots i que l'any
que ve els elements forans no siguin
els nostres botxins.

TENGO PARA ALQUILAR LOCAL
para almacén, cochería o negocio.
Bien situado para Video-Club.
Informes en esta Admón.

BUSCO HORMIGONERA USADA,
de 220 V. y un andamio.
Informes, Tel. 580944.

aPrebe invent»
Quina vergonya! Matalassos, ren-

tadores, poals sense cul, borses cie
plastic, munyeques «violades» i un
munt més de coses que no servei-
xen, tirades al costat del camí que
va a s'Algar. Darrera una paret vaig
veure una «cosa» que em crida l'a-
tenció.

Em vaig acostar i va ésser un con-
fessionari, model TS-423, de fusta
del nord yell, en doble finestra amb
una reixeta tan discreta que les pa-
mules devien traspassar «just-just»
per ésser rebudes pel xofer d'aquest
vehicle d'espiritualitat. La porta, es
coneix que degué trencar-se i com
que els «secrets» devien sortir, el
tiraren per inservible. (No es poe-
sia).

Vaig obrir la porta i tot seguit hi
hagué una cortina vermella de ve-
hut; darrera aquesta, un gran seient,
on la persona «diplomada» devia
donar els corrcsponents consells de
redempció.

A les parets, hi havia un calendari
d'aquest any i devora el seient, un
«radio-cassette» amb els fils rom-
puts.

Vaig Pensar que ho havien fet a
posta perquè tots els secrets s'esfu-
massin del món. Els secrets aquests,
pesaven massa per esfumer-se, sense
haver tingut una peniténccia del
mateix pes.

Damunt . el confessionari hi havia

uri gran núvol clue entre els esquit-
xus de les ones de la mar i el Sol,
feien una especie d'Arc de Sant Mar-
ti on es podien 'legit- els secrets...

El N.ent de portent va començar a
bufar fort i el tal inivol s'en va anar
cap a sa Barra, cree, que per enfon-
sar-se dins les profunditats (lei Me-
diterrani. (Més brossai!, no se on
arribarem!).

—Tomeu Tejedor, per què vares
votar que SI a una cosa que creus
que NO?

—Cosme Oliver, per què actues en
contra d'aquells que volen per a Ma-
llorca i pels mallorquins lo que es
nostre?

—P.P.'s, no sabeu que hi ha gent,
Ia majoria dels mallorquins, que
Iluiten per la autodetcrminació i
la normalització lingüística?

—Cosme Oliver, per segona vega-
(la, no saps que el Port, que és nos-
tre, s'està morint i tu el vols en-
terrar?

—P.P.'s, vos han enviat cap «por-
sella» de Madriz per fer les coses
així com les feis?

«No sabéis, gentes del Pepe, que
los benefisios y el bienestar del pue-
blo son de los que pagan los impues-
tos; que quieren un «mundo» más
limpio y más sinsero... De todas
maneras, FELICES FIESTAS.»

Prebe Covent, vos desitja SALUT
I FELIÇ ANY.

Antoni Joan i Albons

() Concesionario: FRANCISCO MANRESA, S. A.
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