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Reconversió (1]
El mot reconversió és sempre conseqüència d'una crisi econòmica en

un determinat sector. Parlam de crisi? Sí, però de quina? Evidentment
d'aquella que comença a afectar la indústria turística de les nostres illes,
sobretot a Eivissa i Mallorca.

Front al mot crisi podriem trobar quatre reaccions diferents, segons
les persones: la de l'escèptic que no es creu ni un mot; la d'aquell que
es tapa els ulls; la de l'altre que s'espanta i fuig, i , finalment, la d'aquell
altre que intenta trobar una solució, una sortida, ja sigui personal o
collectiva. Seria be que, en temps de crisi, tots els sectors socials, poli-
tics i econòmics fessin pinya intentant trobar una sortida, però lamen-
tablement quan les coses no comencen a anar bé, el panic substitueix
la solidaritat i el campi qui pugui esdevé consigna.

La crisi a la indústria del turisme que comença a detectar-se, era ben
previsible fa uns quants anys i no hauria d'haver agafat desprevingut
ningú. Tanmateix en això del tursime s'ha jugat molt a la improvisació.
Ara les coses estan arribant ja a un punt que fan necessària la interven-
cie, d'un cirurgia, una feina —usant el símil— gens agradable i, política-
ment, perillosa.

Hem de partir de la base que el turisme, per a les nostres illes, no
es altra cosa que una indústria, una font de beneficis. Quan un sector
productiu deixa de ser rendible s'ha de replanificar, reconvertir o, sim-
plement, deixar-lo estar i dedicar-se a una altra cosa. El pes econòmic
del turisme en la. nostra societat es tan gran, que no queda altre remei
que intentar salvar-lo, mitjançant una reconversió. Es moment, encara,
de trobar solucions, per-6 han de ser efectives, decidides, planificades i
rapides. En aquest sentit cal no oblidar que una crisi s'ha de salvar trac-
tant de beneficiar la majoria, tot i que això suposi sacrificar interesses
particulars.

El Govern Balear té competencies en turisme i, per tant, es qui ha
de començar a donar solucions al problema plantejat. Al DM del 14-7-89,
aparegueren publicades set de les mesures que la conselleria responsa-
ble podria posar en practica per tal de reconvertir el sector. Aquestes
mesures podrien ésser: paralització de les obres d'excavació i estructura
durant mig any; promulgació d'una llei de modernització d'installacions
hoteleres; suspensió de l'aprovació de nous plans parcials que suposin
l'augment de sel urbanitzable; pla financer d'ajut a la desaparició  de
50.000 places hoteles; ajuts a la comercialització directa del producte
turístic a l'exterior; pla d'inversions per a l'amillorament de les zones
turístiques; promoció a determinats països.

M'imagin que des del punt de vista del partit que dirigeix el govern
de les Balears i Pitiüses, el PP, aquest pla, si arriba a dur-se a terme, es
ambiciós, realista i complet. A mi, emperò, em sembla del tot insufi-
cient.

RAMON TURMEDA
(Continuara)

Avui a les 6, arriben els Heis
a Felanitx
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A Pedició passada donkein comp-
te succintament de la designació de
Pere Batte pel carrec de Jutge de
Pau, així corn de la conseguent re-
núncia a tots els seus càrrecs dins
l'Ajuntament. Aquesta designació,
que es féu sense consens amb les al-
tres forces politiques municipals,
sorprengué dins els cercles infor-
mats, tota vegada que sablem que el
grup majoritari propiciava la candi-
datura de Miguel Julia. Peres la ines-
perada presentació a darrera hora
de Pere Batte féu canviar els propò-
sits d'una part de la comissió de Go-
vern —l'elecció no fou per unanimi-
tat— de tal manera que des del ma-
teix PP s'ha interpretat el fet corn
una imposició de P. Batle a Cosme
Oliver.

També eren candidats —a més de
l'esmentat Miguel Julia—, Nicolau
Oliver, Damia Duran i Gu- Hien-1 Va-
dell.

Dissabte passat a la sala d'actes
de la Casa de Cultura tingué lloc la
presentació del cartell donat per Mi-
guel Barceló allusiu a la destrucció
de Portocolom i en contra de les
noves urbanitzacions. La presenta-
ció la va fer en Bartomeu Mestre
(Balutxo) amic d'En Miguel quan
estava per Ciutat, per Sa Calatrava.
El text de la presentació el publica-
rem la setmana que ve, perqu:?.
creim que val la pena fer-lo arribar
a més gent.

Un membre de la Coordinadora
Penyal Roig explica la situació en
que es troba la tramitació de les no-
ves urbanitzacions de Sa Punta,
S'Algar i Es Camp Roig. De moment
la cosa esta pendent de la decisió
del Govern Balear al qual li fèrem
arribar les més de mil tres-centes
signatures que demanaven la con-
servació d'aquests indrets. També
s'informa de la propera acció de la
Coordinadora, que consistirà en
l'edició d'un Album de cromos amb
les efigies dels responsables i im-
plicats en les noves urbanitzacions
i la destrucció de Portocolom. Com
ja sabeu el darrer que ha mostrat

La vacant de la regiduria de Pere
I3atle, sera coberta per Maria Bini-
melis Amengual, de la Ilista del
PDP, així que a la imminent incor-
poració d'Antoni Grimait Mas (con-
seguent a la dimissió de Tomeu Te-
jedor), seguira la de Maria Binime-
lis.

Adjudicació de diverses
obres municipais

A la Comissió de Govern de l'A-
juntament celebrada la setmana
passada, s'adjudicaren tres obres
municipals de certa importancia:
El nou vial que ha de desviar el
transit del carrer del Convent pel
polígon 4; la 2.a fase del Camí de
Can Foguerada; i la reforma i am-
pliació de l'Escorxador.

Aiximateix s'adjudica la compra
d'un vehicle per al servei de parcs
i jardins.

un interès desmesurat en la cons-
trucció d'un nou Port Esportiu a
Portocolom, tot i l'informe en con-
tra de la Universitat, l'Institut Ocea-
nogralic i el Medi Ambient, ha estat
el Sr. Fernando Moscardó de Ayre-
flor, Cap del Servei de Ports i Lito-
ral.

El póster s'ha posat a la venda a
les llibreries de Felanitx. El preu de
venda es de mil pessetes, que ser-
viran per fer front a les despeses de
Ia campanya que seguira fent la
Coordinadora fins aconseguir la
conservació dels indrets que resten
sense urbanitzar a Portocolom.

Volem fer esment a un fet curia.
El Batle, tot i estar convidat a la
presentació, no es va presentar ni
excusa la seva presència, aiximateix
envia. dos Policies Municipals per
controlar la situació o per contro-
lar als «hijos de papá» que, segons
ell, són els que s'oposen a la des-
trucció de Portocolom. El que se-
gurament sera el nou Regidor «res-
ponsable» d'Urbanisme arriba quan
l'acte havia acabat, a les nou menys
quart. Ja ho val!

Coordinadora Penyal Roig

Tombats a la molsa

Per avui a les 6 de l'horabaixa, es-
ta anunciada l'arribada dels Reis
Magies a Felanitx.

Els regis visitants entraran per la
carretera de Campos i el seu primer
objectiu serà l'església parroquia],
en el replà de la qual adoraran el
Nin Jesús. Després prosseguiran
cap a l'Ajuntament, des d'on saluda-
ran tota la població i tot seguit co-
mençaran el repartiment de jugue-
tes.

Per tal de fer més solemne i ani-
mat el pas dels Magies per Fela-
nitx, es convida a tots els nins i
nines que vulguin, a que se sumin

a la desfilada, vestits de pagesos.
S'han de concentrar a les 5 del cap-
vespre en el repla de la parròquia
i, un cop feta l'ofrena al Nin Jesús,
se sumaran al seguici dels Reis i els
faran escorta per alguns carrers de
Ia vila.

Perquè això surti ben lluït es de-
mana, naturalment, la collaboració
dels pares.

L'arribada de Ses Maiestats a
Portocolom esta anunciada per a les
sis i mitja del capvespre i a Cas Con-
cosli S'Horta, per a les set.

Entorn a relacció del Jait d Pau •

Maria Mines substituirà
Pere Batie a Iljuntament

La presentació del cartell donat per
Mique! Barceló
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Bartomea Mestre Bennetsar
mori a Felanilx, el dia 30 de desembre, de 1989 a l'edat de 87 anvs

havent rebut els sants Sagraments i la Benedieció ApostOlica.

Al eel slat

El seu till Miguel; filia política Anita Oliver Segui; néts VictOria i Sebastia; germana Nlarga-
lida; genitalia política Catalina Roig: nebots, eosins i els Ares parents, vos preguen que volgueu
tenir-lo present en les vostres pregaries.

Casa mortuèria: Ca rrer de Ses Eres, 37

APOTECARIES DE TORN
Dissabte
Diumenge:
Dilluns:
Dirnarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

Cat. Ticoulat
Francesc Piña
Gayà-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Amparo Trueba
Cat. Ticoulat
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PREU DE SUBSCRIPC10

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

SANTORAL

Diu. 7 St. Ramon de
Penyafort

Dill.	 8 St. Llucia
Dim. 9 St. Eulogi de

Còrdova
Dim. 10 St. Pere Urceolo
Dij. 11 Baptisme del Senyor
Div. 12 St. Arcadi
Dis. 13 St. Hilari

LLUNA
Lluna plena dia It

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 Vesta-
cié: 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, 1415 i 17 h. Diu-
menges i festius, a les 9, 12'30 i
17 h.

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7'30, 1445 i 1730 h.
Diumenges i festius, a les 9'30,
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

Ajuntament
de Felanitx
COMISS10 DE GOVERN
DE DIA 20-11-89

S'aprovaren les relacions de bai-
xa dels rebuts de Contribuciú Terri-
torial Urbana, per ser titular el pro-
pi Ajuntament, de l'exercici de 1987
per un import de 211.046 ptes. i de
1988 (1'11.580 ptes. Del Regim Espe-
cial Agrari, cuota empresarial, exer-
cicis de 1986 -87 - 88, per un import de
5.732 ptes. I de Llicencia Fiscal d'Ac-
tivitats Comerciais i Industrials,
exercici de 1988, per un import de
8.994 ptes.

S'aprovaren les certificacions nú-
mero 1 de l'obra de pavimentació
del camí de Son Valls, per un im-
port de 14.362.876 ptes. i la núm. 2
i darrera de l'obra de pavimentació
del camí de Firella, per un import
de 108.438. ptes.

S'acorda adquirir de Bernat Obra-
dor Ricart un videoprojector amb
pantalla i trespeus per la quantitat
de 695.696 ptes.

S'acorda adquirir el camp de fut-
bol «Es Torrentó» per la quantitat
de 8 milions de pessetes.

Se concediren ajudes per a embe-
lliment de façanes a Guillem Mas
Rosselló, Mateu Acirover Vicens,
Francesc Monserrat Obrador i Pere
Rosselló Maimó.

S'informaren favorablement les
peticions de construcció de vivenda

rústica subscrites per Agustí Vila
Burguera, Jose Pérez Garcia, Miguel
Vaguer Bonet, Joana Rosselló Coll,
Miguel Vicens Monserrat i Maria
Adrover Obrador.

Llicencies d'obra: A Pere Obrador
Obrador per una vivenda rústica en
parcella 266-509 del poligon 27 (taxa
156.317 ptes.), a Wilma Kerat, per a
ampliacid i modificaciú d'una viven-
da unifamiliar a la finca de Can Ger-
rer (taxa 218.097 pies.), a Joan Amer
PuigrOs per a obras de reforma i
ampliació a una vivenda annexa a
una explotació agraria (taxa 328.479
ptes.), a Josep Lluis Munar Masot
per a addicionar un magatzem a
una vivenda rústica (taxa 24.019
ptes.).

Obres menors: a Cristòfol Soler
Bordoy, Jose Enrique Solano, Fran-
cisco Gracia Muñoz i Jose Duarte
del Pino.

COMISSIO DE GOVERN
DE DIA 27-11-89

Es deixa a sobre la taula una sol-
licitud d'ajuda per fer front a les
despeses de rehabilitació en el «Pro-
jecte Home».

Es deixa a sobre la taula la sol-
licitud del Director del Centre Cul-
tural, interessant el canvi del nom
del «Cine Felanitx», pel d'«Auditori
Municipal..

Es desestimaren tres sollicituds
d'ajuda per embelliment de façanes
per haver-se esgotat la consignació
pressupostaria.

S'informaren favorablement els
expedients de construcció cie viven-

rústica de Pau Vallbona Adrover,
i Bob Schulte.

Llicencies d'obra a Tomas Algaba
Marqueño, per addicionar una vi-
venda entre ami tgeres a Carretera
de Manacor, 11 (taxa 65.425 pies.)
a Gabriel Piña Riera, per a cun -
truir una vivenda en el C/. Cluatre
Cantons, 19 (taxa 206.754 ptes.).

Obres menors: A INSALUD, Fran-
cisco Gonzalez Lozano, Miguel Bau-
za Monserrat, Andreu Monserrat
Monserrat, Gabriel POIllar FOrteia,
Francesc Picó Pomar i Joan Soler
Manresa.

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

1-
limn( Pons Tejo

mori a Eelaiiitx, dia 26 (le desenihre	 1980, a l'edat de 7( 1 tinvs
haven( rebut els sants Sagraments i 1;1 lienedieeió Aposkilica.

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

580448-581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei medic d'urge,ncies 580254
Guàrdia Civil 	 580090
Romberg 	 581717
Servei de Grua, Tel. 581145

Al cel sia
La seva esposa Catalina Cap(); fill Pere .JOS('j) fi lIa politica Francisca Bona fé; germanesAntônio i Joana: m'ts Pere Josep i M. del Carme; germanes politiques, Margalida i Maria; nebotAntoni Obrador, eosins i cis allres parents, vos demanen que encomaneu la SCVZ1 animaa Dén.

Casa mortuèria: Passeig Ramon Hull, 9 - ler.



AUTOS MARTORELL, S. A.
CADA DIA MEJOR.

Agraïment
AGRAYMENT

La família Vicens-Adrover,.
davant les nombroses manifes-
tacions de solidaritat i condo]
rebudes amb motiu de la mort
de Franccsc Xavier Vicens.
Adrover i en la impossibilitat
de correspondre-les a totes
personalment, ho vol fer per
mtija d'aquesta nota.

A tots, moltes gracies.

..1•1■■•■ 11.1=1.111Mr 	 41.11,

JOSE S1RER, S. A. PRECISA DE-:
PENDIENTAS para Cala d'Or. y:
Porto-Colom. Se valoraran cono.
cimientos de inglés.
Informes: C/. Hurts, 8 (cle 9 .a.:10.
noche).

FELANITX
tm.1 	 M. WZ12-	S;3=C-401=---,

EL FESTIVAL INFANTIL
Senyor Director:
Diumenge assistirem amb un

grup de pares i els nostrcs infants
al festival infantil muntat per la re-
collida de les cartes del Paige de
Ses Majestats i ens varen sorprcn-
de moltíssim dos fets.

Primerament cap parauleta pels
felanitxers. La salutació en totes les
llengues del món llevat cic la nostra.
Creim que els nostres infants, que

tenen la innacencia de creurc en Ses
Majestats, tenen dret a entendre
qtt..2 passa quan les fan un festival.

En segon Hoe, hem d'agrair que
no entenguessin res perquè respec-
tack no era per infants de tres a sis
anys. L'espectacle era quasi de ca-
baret, amb allusions constants al
sexe i de molt mal gust.

Agrairiem als responsables de
l'organització d'aquest acte que
l'any que ve el festival infantil fos
per infants i pets nostres infants.
Hi ha molts de grups que complei-
xen aquestes dues qualitats.

Moltes gracies.
Un grup de pares.

Señor Director:
Rogarnos tenga a bien publicar

nuestra opinión.

No podernos estar sin dejar cons-
tancia del poet) acierto de los orga-
nizadores del festival intantil del
domingo. Nuestros ii liios , aparte de
no entender nada, 110 se les debe de
dedicar test i vaies para adultos.
Nuestros ninos necesitali diversion
y canciones y no espectaculos de
variedades.

Agradecernos su amabilidad en
acoger nuestra opinión.

Uri padre que no lo condole.

VENDO 9.000 m2 DE TERRENO en
carretera de Porto-Cohn.
CASA DE CAMPO en muy buenas
condiciones, carretera de Petra.
PISO FORJADO en C/. Santueri.
Informes, Tel. 580902.

«PreLie coverit»
Caminant pel mán
forces vives i forces a turades
pessigades de dos Déus
;Jams de	 demanant vell ¡ança
el cel i la terra s'uneixen,
jo no puc.
Natura quina cosa rues veritat
l'aigua segueix, segueix i no s'atura,
jo no pm:.
Veal de pi
Ilagrimes de reina
agulles que es claven dins l'aire,
jo no puc.
Sentiment de fatiga
tot es torna gros.
Estic cansat. Tots els records

[acudeixen a mi...
Qui ets tu, vestida de blanc?
No saps que vull estar tot-sol?
Cauen les bores, cauen els dies; les

[nits SOEI per parlar amb aquesta
[que no em vol deixar.

Per que has vingut a cercar-me?
No hi ha resposta.
Per que a mi?
Sembla com si hagues parlat amb

[jo mateix.
Ha passat mes temps i m'ha

[convençut.
El so es com el vent que s'emporta

[els núvols a cap part.
No me sento, però no importa.
Tot es com a fum que puja, puja i

[desapareix.
Es hora de partir
Aden, Francesc «Ribot».

Antoin Joan i Albons

lijuntament de Felanitx
ANUNCIO

Hasta el preximo día 18 de Enero
sera tiempo habit para la pfesenta-
ción de Plicas optando al siguiente
concurso:

— Adquisición dc terrenos para
la ubicación de un futuro Polígono
Industrial.

El expediente se halla de mani-
fiesto en las oficinas de Secretaría.
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los posibles interesa-
dos.

Felanitx, a 22 dc Diciembre de
1989.

El Alcalde,
Cosine Oliver Monserrat

Cada día crecemos y mejoramos.
Siempre pensando en usted y en darle el mejor servicio.

Venga y disfrute de nuestras instalaciones.
Exposición, talleres y recambios en un solo Centro.

Los profesionales máscualificados, trabajando para usted.
Y un servicio post-venta de excepción.

Acérquese, le estamos esperando.

ail El
Concesionario Oficial:

AUTOS MARTORELL S. A•

Carrer del Socors,6. Tel. 5813 48. Felanitx.
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Per P. Xamena

Febrer, 17.—Acaba la temporada de sarsuela.
Febrer, 22.—Dijous Harder. El capvespre, festa del Cor de Jesús a

l'Església de les monges de la Caritat.
Febrer, 25.—Una estudiantina valenciana dona un concert en el tea-

tre a benefici de la Creu Roja.
Març, 11.—Vingué a Felanitx cl guitarrista Bartomeu Calatayud.
Mare.—Examens extraordinaris a totes les escoles, manats pel Gover-

nador Civil.
Abril, 8.—Morí sobtadament en el carrer del Convent un fadrí yell

que vivia tot sol: Francesc Rosselló, en el testament que li trobaren,
nomena hereu de tots els seus bens un allot de la Misericórdia, que porti
el nom de Francesc i tengui uns 10 anys, i si no n'hi ha cap, el que de-
signi el director; l'hereu segons el testament ha d'estudiar la carrera d'ad-
vocat.

Abril, 12.—Dijous Sant. Mercat d'anyells a la plaça de la Font.
Abril, 15.—Morí a Palma D. Pere Alcantara Peña.
Abril, 16.—La Protectora celebrà cl quint aniversari de sa fundació.

Inaugurà una bandera dibuixada pel mestre i pintor D. Miguel Riera.
Abril.—Els mestres de les dues escoles públiques de nins eren D. Sal-

vador Peris Penella i D. Joan Xandri Pich; de les dues de nines, Sor Mar-
galida Julia i D.  Catalina Mesquida.

Abril, 20.—Morí a Colòmbia D. Pere Planas Font, Pyre.
Abril, 29.—Repartició de premis a l'escola de nins.
Maig, 4.—Funeral en el Convent per D. Pere fl'Alcantara Peña.
Maig.—A la Quartera hi ha allotjats soldats de la secció topogràfica.
Maig, 10.—E1 tren va molt malament, el que sorti de Palma a les sis

i quart ciel capvespre, arriba a Felanitx a les dotze de la nit.
Maig, 15.—Festa de St. Isidre a S'Horta.
Maig, 21.—Festa de les Filles de la Puríssima. Predicà D. Llorenç

Riber.
Maig, 31.—Casament del rei Alfons XIII; repicaren les campanes i la

música es passejà pel poble.
Juny, 3.—Te-Deum a la parròquia pel matrimoni del Rei. El Banc de

Felanitx oferí un dinar extraordinari als asilats de l'Hospici.
Juny.—D. Antoni M.a Peña dirigeix a Felanitx un coHegi de 2.a en-

senyança.
Juny, 22.—Festa del Cor de Jesús. Predica D. Salvador Oliver. El cap-

vespre, processó pels carrers.
Juliol, 15.—A la plaça de Pax es muntà una caseta de fusta i s'hi ins-

talla un cinematògraf.

Juliol, 20.—Festa de Santa Margalida. Predica D. Antoni Artigues,
eobnom d'Algaida.

Juliol, 26.—Moren molts de porcs. Vingué un inspector veterinari en-
viat pel Governador.

Juliol, 28.—El bessift d'arnetla va a 94 ptes. el quintar mallorquí.

FELANITX

Cursat de restauració i uteria
Sota els auspicis de la direcció Ge-

neral de la Joventut, tingué Hoc la
setmana passada un curset de res-
tauració de mobles i luteria, del
guiatge del qual en tingueren cura
el nostre paisà Andreu Fiol —que
com sabeu estudia luteria a l'Escola
Internacional de Cremona— i cl pri-
mer lutier de la simfOnica de l'Es-
tat de Paraiba (Brasil) Saulo Dantes
Barret°.

Trenta dos alumnes seguiren les
sessions d'aquest curset que,

pel que fa a la teoria, s'impartí
a l'Alberg Juvenil de la Platja de
Palma, i la practica, al taller fami-
liar de Can Fiol de la nostra pobla-
ció.

Vint-i-dos alumnes seguiren l'es-
pecialitat de restauració de mobles
i deu la de luteria.

L'objectiu de la Direcció de la Jo-
ventut amb aquests cursets, es la
projecció d'uns oficis no gaire co-
neguts entre nosaltres —la luteria
es pràcticament inexistent— i que
no obstant això tenen una excel.lent
perspectiva professional.

«Les Troubadours de l'Eau Noire»
Divencires passat a vespre, el cor

juvenil belga «Les Troubadours de
l'Eau Noire», de Couvin, oferiren un
concert que ben be mereixia una
acollida més complida per part del
públic felanitxer. Fou a l'església
parroquial, ja que algunes cançons
cren acompanyades a l'orgue.

Sota la batuta del Frère Andre
Rousseaux, el cor, integrat per més
dc quarenta veus, oferí una primera
part de música sacra de diversos
autors (Byrt, Van Berchen, No-
yon...) per clourc amb la «Cantata»
147 de Bach, acompanyada a l'or-
gue. La segona part fou més popu-
lar i els cantaires s'acompanyaren
de música en Play Back menys a la
darrera peça, el «Psalm 150» de Ce-
sar Frank, que ho fou a l'orgue.

Repetim, fou un molt bon concert
el que ens depara el Patronat Lo-
cal de Música.

Den* concert de la Coral de
Felanitx

Demà dissabte, a les 7 del capves-
pre, en el Convent de les Germanes
de la Caritat, hi haura missa Him-
trada musicalment per la Coral de
Felanitx i seguidament concert de la
mateixa Coral, que interpretara una
corona de nadales. Dirigira Jaume
Este!rich.

Polsarà l'orgue En Matcu Oliver.

Robatoris
Els robatoris estan, per desgra-

cia, sempre a l'ordre del dia a Fe-
lanitx, el Port i a les cases de fora-
vila. La setmana passada, la nit del
divendres al dissabte, els lladres
deixaren mig buida una botiga d'ar-
ticles d'esport del carrer del Sol i la
mateixa nit, també «netejaren» una
botiga de confecció de roba de se-
nyora del carrer de S'Aigo, i aixà

que feia una aigua de bimbolla.
Els «pispes» ni tan sols posen es-

ment de defugir el centre de la po-
black"); els establiments más cèn-
tries san precisament els seus objec-
tius més preferits.

Que hi poden fer els ciutadans?
One en diu d'això una Comissió Mu-
nicipal que es constituí i que es diu
de Seguretat Ciutadana?

Pluviometria
Les precipitacions registrades el

passat mes de desembre san les se-
güents:
Dia 3, 5'2 litres
Dia 4, 16'5
Dia 6, 1'2
Dia 10, 0'7
Dia 26, 29'2
Dia 27, 24'5
Dia 28, 3'8
Dia 29, 11'2
Dia 30, 37'7
Dia 31, 0'6
Total pluja recollida durant el

mes, 130'6 litres per metre quadrat.

Foguerons de Sant Antoni
1. , Ainniziment ha assenyalat el

dissahte (lia 20 (le gener per rer els
fognerons de Sant Anton i a Felanitx

Aguelles persones o entitats que
en tilguin organit-zar qual('tin han
(le sol.licitar and) la degmla ante-
lack) el !tennis a l'Ajtintament.

Rama comèdia pel grup de teatre
de la Llar

Demà dissabte, en el local del Ci-
nema Felanitx, el grup de teatre de
la Llar de la Tercera Edat, repetirà
pel públic de Felanitx, l'obra origi-
nal de Bartomeu Bauça UN PAR-
TIT DE NO DEIXAR.

Com recordareu, aquest grup d'a-
ficionats de la Tercera Edat, debu-
ta el passat dia 1 a Felanitx i dia
9 repetí l'actuació a Son Mesquida.
Ambdues representacions f or e n
molt ben acollides pel públic.

Ara, demà, totes aquelles perso-
nes que no han pogut presenciar
aquesta comédia, tendran l'oportu-
nitat de fer-ho.

La funció començarà a les 9 del
vespre.

Foguer6 en el Camp d'Esports
El proper divendres dia 12, a par-

tir de les 8 del vespre, s'encendrà
un fogueró en el Camp Municipal
d'Esports, a l'entorn die qual s'hi
podrà torrar i ballar.

Hi haurà pa pagès de franc fins
aue s'acabi i llangonissa per com-
prar.

Amenitzaran la vetllada els Sona-
dors de Calonge i un grup de balla-
dores de Portocolom.

Es convida tothom.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
TEATRE.—Demà dissabte, a les 9

del vespre, al Cinema Felanitx, re-
presentació de la comedia UN PAR-
TIT DE NO DEIXAR, a càrrec d'un

grup d'aficionats de la Llar.
EXCURSIÓ.—Dijous dia 18, ex-

cursió a Algaida, Sencelles, Sinen i
Sant Joan. La sortida sera a les 9 h.
Places limitades. Inscripcions, des-
prés de la conferència de dilluns
dia 15.

TEATRE.—Divendres dia 26, as-
sistência a la representació de l'o-
bra de Xesc Forteza JUBILAT VE
DE JUBILEU. Inscripcions, de di-
Huns dia 8 fins divendres dia 19.

La Creuada als assilats i residents
de la Casa Hospici-Ilospital

Seguint una ja Ilarga tradició, la
Creuada dc l'Amor Diví obsequiarà
derna dissabte els assilats i resi-
dents de la Casa Hospici-Hospital
amb un dinar extraordinari.

Així clones, després de la missa de
les 11'30 de l'església de Sant Al-
Ions, a l'Hospital, la Capella Teati-
na oferirà un concert nadalenc i
clesprés membres de la Creuada cui-
daran de servir el dinar a totes les
persones que integren la nombrosa
família d'aquest gran i acollidor
casal.

Casa de Extremadura en Felanitx
Se convoca a los socios y simpa-

tizantes a la junta extraordinaria
que tendrá lugar mañana sábado, a
Ias 5'30 de la tarde, en la Casa Mu-
nicipal de Cultura, en la cual se tra-
tarán los puntos siguientes:

1.—Preparación de las elecciones
para la Junta definitiva.

2.—Participación de esta Casa en
la Rua Felanitxera.

3.—Ruegos y preguntas.
Se encarece la asistencia de todos

los socios.

Secció Religiosa
ESGLËSIA DE ST. ALFONS

FESTA DE ST. JOSEP M.a TOMASI
El dissabte dia 13, se celebrara en

aquesta església la festa de St. Jo-
sep M.a Tomasi, cardenal teatí, ca-
nonitzat l'any 1986. A les 7 del cap-
vespre se celebrara solemne Euca-
ristia cantada.

Els Pares Teatins conviden tots
els fidels a aquesta festa.

informació
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i 'vida social
NAIXEMENT

A Ciutat, els esposos Manuel Mu-
la i Barbara Juan Albons, han vista
alegrada la seva llar amb el naixe-
ment del seu primer fill, una nina
preciosa, que en el baptisme rebrà

.el nom de Regina.
Felicitam els novells pares.

NOCES
Diumenge passat a migdia, al san-

tuari de Sant Salvador, es va cele-
brar l'enllaç matrimonial dels joves
Warren Howell i Catalina Roca Tau-
ter. Bend l'únió el rector de la par-
ròquia Mn. Miguel Serra.

Els nuvis foren apadrinats pels
seus pares respectius, Srs. Donalt
Leslie i Patricia Ann Howell i Srs.

,Gabriel Roca Pomar i Catalina Tau-
ler Cap6.

Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi Alexandre Frau, Lisa Can-
del i Stiven i Brin Ghil; per la nu-

-via ho feren els seus germans Joan
Gabriel i Margalida, el seu germa
politic Andreu Fiol i Antònia Gari.

Després de la cerimónia els con-
-vidats es reuniren en un dinar que
fou servit en el Restaurant Molt
d'En Sopa.

Enviam la nostra més cordial fe-
licitació als novells esposos.

NECROLOGIQUES
El passat dia 26 de desembre, des-

cansa en la pau de Déu a Felanitx,
a l'edat de 76 anys i després de veu-
re's confortat amb els sagraments,

D. Llorenç Pons Trejo. A.c.s.
Enviam el nostre més sentit con-

dol a la seva família i d'una mane-
ra especial a la seva esposa D." Ca-
talina Capó, fill D. Pere Josep i filla
política D.  Francisca Bonafé.

o 
Dissabte passat, passà d'aquest

món a l'altre, a 87 anys, després de
rebre els sagraments, D. Bartomeu
Mestre Bennasar. D.e.p.

Reiteram la nostra més sentida
condolencia al seu fill D. Miguel, fi-
lia política Anna Oliver i als altres
familiars.

Brillante final de Campaña
de Incentivo al Ahorro de
Banca March

Día 18 tuvo lugar en la sede de
BANCA MARCH y con gran expec-
tación, el más brillante final para
una Campaña de Incentivo al Aho-
rro de «SA BANCA» que se ha ca-
racterizado por la gran aceptación
popular y la gran cantidad y calidad
de premios; el sorteo del esperado
BMW 520i, el premio estrella de una
iniciativa sobre ruedas.

El muy afortunado ganador fue
D. Baldomero Gomis Sahagún de la
oficina de Sta. Maria con el núme-
ro 605.101.

Así pues, termina una Campaña
que ha premiado el esfuerzo y ha
colmado muchas pequeñas y gran-
des ilusiones a través de una inicia-
tiva llena de regalos.

¡ENHORABUENA Y FELICIDAD
PARA TODOS!

VENDO SOL:\ 11 2(10 m2. aprox. con
mas de 11 m. de hichada, en C.
Son Pinar. 2.500.000 phis.
In formes: 'rel. 5)840

VENDO PRECIOSA FINCA DE RE-
CREO, para fin de semana, escon-
dida entre montañas. 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.

SE ALQUILA 0 SE VENDE PLAN-
T A. BAJA en zona Ayun la in id) to,
preparada para negocio, de unos
115 m2.
In formes: Tel. 5841312 (liamar no-
( h es)

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

Cronicó Felanitxer
XIII - XIV

A PEND IX

per Ramon Rosselló

1520, 31 gener.—A instancia de Jaume Bordoy, des del Bisbat es mana
al vicari de Felanitx amonesti les persones que han cremat la .barassa»
dels corrals de l'Algar i la Punta, j han mort cabres, ovelles, moltons,
pores i porcelles; concretament li acoraren 3 porcelles al corral del Pujol
i mort un moltó negre, preses 50 cabres amb molts de picarols. Les per-
sones que han comprat bestiar scnyat amb senyal d'aquestes possessions
hauran de mostrar els albarans. Qui no ho denunciï sera excomunicat
<,ab serivs sonants y candeles apagants». (ADM Comuns 4 f. 77)

14 març.—A instancia de Pere Abrines, des del Bisbat es mana al
vicari de Felanitx amonesti les persones que han robat una relia, una
alfabia, un ducat, 10 rats, 10 cavallons de Ili, robats de l'amarador de
son pare, i garbes de blat del pallet-. (Id f. 32)

1521, 26 març.—E1 governador escriu al batle de Felanitx dient que
a instancia de l'instador dels menestrals, vagi personalment a Ciutat
juntameni amb Pere Oliver de Moranta, Pere Ramon, Joan Ramon,
Andreu Gaya i Cosme Proens, per parlar de coses d'inters públic. (ARM
LC 267 f. 29)

18 abril.—E1 governador mana al batle que els jurats paguin a Mi-
guel Oliver i Pere Català el sou de 4 mesos i 5 dies anaren en Yamada
de Bugia. (Id f. 39v)

10 juny.—Els consellers de la vila no volen assistir al Conseil. (Id
f. 67v)

20 abril.—E1 governador mana sia restituït el bastó de batle al hoc-
tinent Je batle Pere Oliver de Moranta. (ARM LC 268 f. 41)

DEMOGRAFIA 89
REGISTRE CIVIL

Naixements 150

Mat ritnonis
Canònics M2
Civils 	 13 = 95

Def tmcions 117

PARROQUIA DE SANT MIQUEL

Matrimonis 68

Baptismes
Nins 39
Nines 41 = 80

De f uncions
Homes 81
Dones 69 = 150

PARROQUIA DE CAS CONCOS

Mat ritnonis = 1

Baptismes
Nins 10
Nines 2 = 12

De f uncions
Homes 6
Dones 4 = 10

PARROQUIA DE S'HORTA
Mat rimonis = 4

Baptismes
Nins 11
Nines 16 = 27

Defuncions
Homes 5
Dones 4 = 9

POLICLINICA LLEVANT
VIA ARNESTO MESTRE, 36

Tel. 58 22 33

ANALISIS CLINICOS Dr. Ladaria, J. Llaneras
CARDIOLOGIA Dr. S. Coll
CHEQUEOS
DENTISTA Dr. R. Lizana
DERMATOLOGIA Dr. J. Escalas
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Dr. Gil
OFTALMOLOGIA Dra. I. Albar
OTORRINOLARINGOLOGIA Dr. M. Real
PEDIATRIA
PSIQUIATRIA Dra. M. Mas
RADIOLOGIA
REHABILITACION L. Montoya
TRAUMATOLOGIA Dr. J. Canet, Dr. S. Manresa
RECONOCIMIENTOS CARNET Y AAMAS
UROLOGIA Dr. F. Tellols
GIMNASIA PRENATAL Y POSTNATAL Com. C. Cerdá
OBESIDAD DIETETICA ESTETICA



TAULES DE GIMNASTICA

PASSIVA (TONNING TABLES)

SOLARIUM U.V.A.

II1DROMASSATGE

ESTËTICA CORPORAL I FACIAL

C. Pere d'A. Penya, 3 baixos - Tel 580423

ESTETICA I SALUT

Un obsequi de qualitat
el trobareu a

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

()BERT: Dies feiners de 9 a 13 y de 15 a 19
Dissabtes de 10'30 a 13
'l'ots els diumenges de desembre obert de 19 a 13

Sabado 6 y doming() 7 desde las 3

Un programa doble de rabiosa actualidad

Los enredos de la vida

Blue Jean Cop
Viernes 12 sabado 13 9 noche y domingo:1 , 1 desde las 3

Uno dc los grandes éxitos cie esta temporada

Calma total y Bajarse al moro
SIMEMINWM

Próximos estrenos: «SIMBAD, EL REY DE LOS MARES», «GRINGO
VIEJO», «CAZAFANTASMAS 2» y «SOCIOS Y SABUESOS».

FELANITX

I tilocares

*

Autocart.s lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Acabarnos el afro con otra ma-
Ia noticia. El ex-jugador del C.D.
FELANITX y ciel ODE, el amigo
FRANCESC XAVIER V10ENS
ADROVER dejú de existir el pasado
dia 26 en Barcelona, víctima de una
*cruel enfermedad. Tenía 20 al-16s, es-
taba en la flor de la vida... Pero
una vez más los designios del Todo-

inKIC*.:toso son inescrutables. Tuve
oportunidad dc conocerle. Era un
gran muchacho, de gran entereza,
de carácter jovial y amigable. Una
excelente persona. El deporte vuel-
ve a estar de luto, también lo es-
tamos todos los que formamos esta
gran piña de amigos a los que siem-
pre supo corresponder. Una pérdi-
cla muy sentida que nos deja per-
plejos y nos da a entender —una
vez más— que la vicia no tiene de-
masiado sentido. Descansa en paz,
amigo.

• También indirectamente senti-
mos la muerte, inesperada en esta
ocasión de INMA DE SANTIS, una
actriz prodigio, presentadora/direc-
tora de televisión que siempre es-
tuvo esperando la oportunidad de
interpretar una buena película. Di-
rigía

-

 presentaba últimamente «EL
TIEMPO QUE VIVIMOS» dedicado
a la 3.a edad, por eso pasó por FE-
LANITX, por la «Llar» para con-
feccionar uno cie sus programas. En-
t revistá/conversú con el «PATRÓ
ESTEVE» y comió «sopes de ver-
dura». Un accidente inoportuno en
el norte de Africa le costó la vida,
donde no hay excesivo tráfico, es-
pecialmente en el desierto, pero se
cruzó un zorro salvaje, un viraje
brusco y ¡zas!... Vale la pena medi-
tar sobre la vicia. ¿Estamos sólo de
paso?

• Celebramos por otra parte que
a MIQUEL BARCELO las cosas le
vayan extraordinariamente bien.
NEW YORK su exposición ha fas-
cinado, encumbrándole a la altura
de los artistas consagrados, pasará
a la posteridad. La muestra dentro
de poco viajará a LONDRES, mien-
tras él estaba estos días en TAN-
GER con un celebre escritor, prcpa-
rondo un libro. Luego —tiene fechas
muy apretadas— va a PARIS para
realizar los decorados de la obra de
MANUEL DE FALLA titulada «EL
RETABLO DE MAESE PEDRO»,
que se va a escenificar en la Ciudad
de la Luz, para mayor gloria cle
nuestro internacional músico.

• Por cierto, el pasado..'sábacio
en la «Casa de Cultura» se presen-
tó cl cartel confeccionado por nues-
tro universal pintor, que Se 'ha uni-
do a los esfuerzos de la Coordinado-
ra «PENYAL ROIG» en defensa de
PORTO-COLOM. La obra del amigo

Miguel es todo un logro, baste decir
que hasta ha convencido a sus (le-
rae tures, clue los tiene ¡vaya! El tí-

tulo de bat alla « PO iZTO-COLOM,
PERILL DE MORT» puede ser una
buena arma de toque para salvar a
nuestro mal amado puerto de la des-
trucción total. El cartel se vende al
precio módico de mil pelas, y vale
Ia pena enmarcarlo.

• Extraviado el EQUIPAJE DE
FUTBOL del «BAR SNOOPY'S», dc
color gris y negro, que solía usar el
equipo «RENAULT/CONS. SANT
SALVADOR». Se ruega su devolu-
ción y se agradecerá debidamente.
Avisen a JUAN CAMPOS Tel, 581985.
Gracias anticipadas.

• Quen celebró la llegada del AÑO
NUEVO a base de bien fue cl famo-

so «TR10 DEL GASOLEO», tres
mosqueteros conocidos como DA-
M S/ PEGASO/ART1 , tan to mon I a,
monta tanto, uno para todos Y todos
para «una». Suelen gastar silla en
«BAR RAULL» y son profesionales
del «true». Pero no llegaron a co-
rner las uvas ya que no se anciuvie-
roil  las ramas y el mal camino
lo pasaron pronto. Tras una opípara
crua ¡hala! a dormir, cure la noche

estaba para fletes.
• En el cine «PRINCIPAL» ofre-

cen estos chas clos nuevas películas.
«BLUE JEAN COP» va de policías
y malos, y «LOS ENREDOS DE LA
VIDA» una comedia romántica con
el toque de una serie de «gangs»,
para pasar el rato.

• Pasó la magnífica CORAL DE
COUVIN (BELGICA) por la Iglesia
Parroquial dc Sant Miguel el pasa-
cio viernes día 29. «LES TROUBA-
DOURS DE L'EAU NOIRE» estuvie-
ron inconmensurables pero fue tris-
te ven  la escasa asistencia a este
concierto. Y pasa que los felanit-
xers no se mueven ni aunque les
apunten con una pistola, quedan pe-
gados al televisor y no hay quien los
mueva.
9 El día 1 de enero, la CORAL

DE FELANITX estuvo presente en
Ia «TROBADA NADALENCA DE
CORALS» que tuvo lugar en la Pa-
rroquial de PORRERES, demos-
trando —una vez más—, su gran ca-
tegoría.

• Y ahora algunos «proyectiles»:
— Lo tristes que fueron las FIES-

TAS en FELANITX. Muchas luces,
ni un alma en pena, y todos los «Ur-
gurios» cerrados prácticamente.

— Que los pequeños comercian-
tes, muy ilusos ellos, crean que pue-
den paliar la crisis, a base de luces
de colores. Puro artificio.

- Que un «Hiper» harm su «agos-
to» en invierno, se espera que el
«otro» lo haga en verano, natural-
mente. De todas formas el dour de
force» sera de ver. Al tiempo.

— Choca que en ANDALUCIA se
pida la AUTODETERMINACION.
¡Lástima que sólo sean unos pocos!

— Da que pensar que para un
simple «stand» de la «EXPO-92» de
SEVILLA se pidan casi mil millon-
cejos de pelas. ¡Para que! Alguna
que otra COMUNIDAD AUTONO-
MA ya ha puesto el grito en el cie-
lo.

— La increíble cantidad de dinero
que las arcas (lei Gobierno destinan
a la Comunidad Andaluza. Y uno no
deja de pensar en que el N." 1 y el
2 son de allí. ¡Faltaría más!

• Y pasemos al FUTBOL. El
C.D. FELANITX no pudo tener un
peor comienzo de afro. Va de CO-
LISTA por la vicia. Y el domingo
nos visita el LIDER, un intratable
MANACOR que vendra a por todas.
La afición debería despertar, ahora
más que nunca.

JORDI GAVINA. 1» y 5..

SE NECESITA CHIC01.-■ auxiliar
:niministrativo para oficina.

Embutidos Blanco. Tel. 580053

XALET uPorlocolom
per foravila amb casa.
I n f.: Tel. 575853 (els vespres).



RESTAURANT BON PORT
PORTO-COLOM
Obert tot l'any

Cuiner i propietari: Josep Pallicer
C. Pizarro cantonada Churruca 	 Tel. 515114

Llar de la Tercera Edad - inserso
La Llar de la Tercera Edat cie t'Inserso cie Felanitx vol agrair

Ia collaboració a totes aquelles persones que han fet possible l'ex-
posició de betlems.

I també vol regraciar al Centre Cultural de Felanitx l'atenció
tenguda amb nosaltres.

Moltes gracies a tots.

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

INFORMES: TEL. 55 51 72 (Horario comercial)
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BASQUET

Aquesta setmana, descans total

Tarde infernal en un principio.
Poco público en las gradas, más vi-
sitantes que otra cosa bajo la tribu-
na cubierta. El C.D. Felanitx pre-
sent ó una alineación «revoluciona-
ria», motivado —tal vez— por las
consabidas lesiones que asolan el
club. Al final cundió el desánimo en
los aficionados más fieles al equipo
felanitxer, no era para menos. Lo
más positivo fue el debut de algún
jugador juvenil de la cantera pero,
en suma, la cosa fue totalmente
frustrante.

FELANITX.—Otero ( 1 ), Riera ( 1 ),
Oliver (2), Barceló (1), Roig (1), Ga-
llardo (2), Vadell (1), Prohens (1),
Mut (1), Pont (1) y Juan (1). Gal-
més (1) en cl min. 60 salió por Va-
deli y Adrover (1) en el min. 69
hizo lo propio con Prohens. Clasifi-
cación valida para el trofeo «Res.
Marivent».

ARBITRO: Gual Artigues. Acepta-
ble. Tarjetas a Llull, Roig, Adrover

Piña.
GOLES: (0-1) 20 seg. falta que se

saca en el centro del campo y ca-
becea Riutord batiendo por bajo a
Otero; (0-2) min. 9, centro de cabe-
za de Muntaner y desde el suelo
marca Riutord; (0-3) min. 79, Marti
al contragolpe marca a placer.

COMENTARIO: Antes de empe-

zar cl partido se guardó un minuto
de silencio por la muerte, el pasado
día 26 en Barcelona, del ex-jugador
Felanitxer y ciel Cide Francesc Xa-
vier Vicens Adrover.

El Felanitx, motivado por sus nu-
merosas bajas, se vio obligado a
echar mano de los juveniles. Esto
facilitó las cosas a un conjunto ex-
perimentado como el Porto Cristo,
que al contragolpe gozó de claras
ocasiones de gol. El Felanitx nunca
pudo con la mayor experiencia de
los de fuera. El panorama del Fe-
lanitx se presenta mal.

Poco sirven las excusas de un po-
sible penalty cometido a Mut me-
diada la 2.a mitad, la verdad es que
Ia defensa merengue fue un autén-
tico coladero, sin hablar del posible
gol del debutante Oliver tras un
buen cabezazo, y del buen hacer in-
dividual de Gallardo. Lo cierto es
que el porvenir en esta categoría es
completamente negro. Y para colmo
el próximo domingo nos visita el
C.D. MANACOR, un partido de gran
rivalidad comarcal, acentuado por-
que el visitante es el líder y el Fe-
lanitx el colista. El equipo local de
siete negativos puede pasar a nue-
ve, cosa que ya sería fatal.

ANGEL

RESULTATS
Juvenils:
LA SALLE-PALMA, 	 58
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 46

JUniars:
GESA ALCUDIA, 	57
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 50

COMENTARI
Jornada molt curta, enmarcada

dins les festes i jugada el passat dis-
sabte, després d'una setmana en la
que la pluja impossibilità quasi del
tot la realització d'entrenaments.

Com era previsible, els equips fe-
lanitxers no pogueren superar cap
dels seus dos rivals, pen') en el cas
dels júniors el resultat mereix cata-
logar-se de notable.

Els JUVENILS jugaren una pri-
mera part defectuosa i arribaren al
&scans amb un desavantatge de
27-15, dotze punts que se manten-
drien al final malgrat el millor se-
gon temps (31-31). Pere J. Fu liana
mostra la seva capacitat d'anotació
amb 25 punts i destaca la seva se-
he de tirs lliures a la 2.a part, ja
que transforma 11 de 12 Ilança-
ments.

Molt bona l'actuació dels JU-
NIORS que amb només 7 jugaclors i
un cadet, posaren en serioses ciifi-
cultats un rival que a la La volta
havia causat la impressió de ser
un dels millors i havia guanyat per
37-56 a Felanitx. Gaspar Noguera
realitzà el seu millor partit cies de
que es júnior. Mateu Julia (13) i
Bernardi (9) foren els rebotejadors
clestacats mentre que pel que fa a
millors anotacions varen ser per
Tomeu Maimú (18), Bernardi (10),
Mateo Julia (10) i Gaspar (10).

AQUESTA JORNADA
Tal com heu pogut llegir en cl ti-

tular, no se disputa cap partit. El
retorn sera els dies 13/14 de gener,
dates en les que se posaran en mar-
xa novament totes les categories.
Els cadets, en el darrer partit de la
1.a fase, aniran a Sa Pobla. Els al-
tres tres equips jugaran a Felanitx;
els juvenils ho faran contra el Per-
las (tambe final de la 1.a fase), els
júniors s'enfrontaran al Pollença i
els seniors, el diumenge, jugaran
contra l'Escolar de Capdepera.

LARRY CISTELLES

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

CLASES DE ALEMAN a todos los
niveles y español pa ra extranjeros
C. Proissos, 4 de 5 a 9 noche.

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

INI)US'I'RL‘S NIET.1L1CAS G.M.
Sc preeisan operarios y aprendices
Infiwines: Tel. 581101

SE .11.QUILA Pl.,‘NTA 13,\JA
anlueblada. En Felanitx.

Tel. .716772 ((le 9 a 11 mafia-
nas. de !tines a vi (' rnes).

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

FUTBOL

¡MALAS UVAS!
Feianitx, O - Porto Cristo, 3          

¡OFERTA iRIFORMATICA!
ORDENADOR FOXEN, MONITOR Y TECLADO

	
99.000 pts.

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              

1M1   

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

que tincira Hoc dia 14 de gener, a les 3 del capvespre, al local so-
cial, sota cl següent

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          



••■■•■■•■••■•

Consulta de GINECOLOGIA
Dr. Arturo Gil Bretones

Col. 1902

Revisiones ginecológicas - Control de embarazo
- Planificación familiar y Ecografia

C. Call, 17 Tel. 555981 (tuafiana) y 583111 (lardes)

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

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.

1

EL MAYOR DESEO DE
LA RED RENAULT

ES QUE LE SUENEN MEJOR
ESTAS FIESTAS.

Concesionario: FRANCISCO MANRESA, S. A.
FELANITX: C/. de Campos, Km 05 - Tels. 5819 84 - 85 - CALON6E: Ctra. Felanitx, 5 - Tel. 6573 93

FELANITX

Coloms a la Sala
LE REDACCIÓ DE LES NORMES
SUBSIDIARIES HA COMENÇAT

MALAMENT
UNA ALTRA VEGADA

Els precedents històrics no han
servit per res a l'hora de contractar
l'equip redactor de les Normes Sub-
sidiaries. Recordem que va passar i
facem-nos deu anys enrera.

Els senyors que han comandat
aquests deu anys darrers, sempre
han predicat que una de les coses
més necessaries que tenia Felanitx
era fer la revisió del Pla General de
1969. El Sr. Mesquida va tirar més
de dotze milions i la revisió no es
va dur a terme. L'equip primer que
havia de fer la revisió resulta que
es va dedicar a passar en paper els
«pactes urbanístics» del Sr. Mesqui-
da j, posats a fer, a urbanitzar-se
els seus terrenys i deixar-los com a

sól urbà. La Comissió Pro v i n-
e i al d'Urbanisme (CPU) hi troba
cent deficiencies tècniques i l'equip
dimití. Es va contractar
un altre equip per esmenar

les cent deficiencies i l'equip en tres
mesos va fer un altre Pla General
que no tenia res a veure amb l'ante-
rior i les «deficiències» no sabien si
s'havien esmenades. Aquesta revisió
tengué prop de mil aHegacions i
tampoc arriba a port.

Arribarem els Coloms a la Sala i
demanarem a la CPU la caducitat
de la Revisió del Pla General i un
Ple Extraordinari per acordar fer
les Normes Subsidiaries. La CPU
declara la caducitat i arxiu de l'ex-
pedient dient que ella assumiria les
competencies. El mes de febrer de
1988 acordarem per unanimitat en-
carregar la redacciú de les Normes
Subsidiaries (NNSS) i la CPU no
volgué assumir les competencies, ja
que el batle l'informa que es tenia
contractat un equip i era fals.

Es redactaren tres plecs de condi-
cions is quals cap equip d'arqui-
tectes volgué assumir i finalment es
va intentar la contractació directa
a la qual es presentaren dos equips,
un de Ciutat i un de Barcelona. A
una conversa mantinguda entre el
batle i cl portaveu, el primer es de-
canta per l'equip de Barcelona, re-
cordant la malifeta del primer equip
que intenta la revisió del Pla Ge-
neral fa sis anys. El nostre porta-
veu compartí aquesta idea i el grup
del PSOE també la compartia. Per
una vegada ens havíem posats d'a-
cord. Per?) el mes passat el Batte
muda de cantet, a la Comissió In-
formativa corresponent proposa que
es contractas l'equip de Ciutat. L'ar-
gument no podia ser més cabolla:
«Hi ha dos membres de l'equip que
són de Felanitx». La Comissió de
Govern darrera de 1989 acordà la
contractació d'aquest equip tot i
l'advertència de nulitat de l'acord
del nostre grup, per no complir el
plec de condicions l'oferta presen-
tada per l'equip contractat.

El concurs era un concurs de me-
rits i aquest equip es presenta a la
baixa, la qual cosa no es pot fer i el
Collegi d'Arquitectes ja havia im-
pugnat un Plec de Condicions que
l'Ajuntament de Felanitx havia fet
en aquest sentit. L'advertència no
va servir per res. La realitat de la
contractació es molt senzilla. El que

sera nou Regidor d'Urbanisme es
molt amic de dos dels membres d'a-
quest equip contractat i sopen mol-
tes vegades plegats. L'amiguisme és
la raó del contracte i el poc pes ciel
Batle s'ha evidenciat altra vegada.
D'aquesta manera es molt difícil
coliaborar.

GARANTIA NACIONAL
--Renault Ocasión le ofrece:

VEHICULO 	 ASO 	 GARANTIA

Fuego GTX AA
	

85 	 meses
R-9 GTL
	

86
	

6 meses
11-5
	

88 	 año
OPELZCORSA
	

85
	

6 meses
CITROEN A X	88

	
1 ail()

R-19 Txu: 	 88
	

1 afio
PEUGEOT 203 GT
	

85

CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACION

FRANCISCO MANRESA, S.A.
Concesionario RENAULT

FELANITX • CALONGE
Tels. 58i984-85 y 657393


