
Aquesta setmana han sortit al car-
rer els cartells de «Sa Rua 1990»
que, com sabeu, se celebrarà a Fela-
nitx el dissabte dia 24 de febrer. El
dibuix d'aquest cartell és original
d'Andreu Maimó i val a dir que es
prou adient a la seva funció, es molt
festiu i colorista.

A jutjar pel moviment que es no-
ta dins la població, són moltes les
comparses que s'organitzen i tot i
que duen amb prou sigil el seu abi-
llement i el motiu de les carrosses,
s'endevina un clar afany de supera-
ció. Es lògic que de cada any es fa-
cin millor les coses i es posi més es-
ment en la presentació.

Recordam que la desfilada comen-
çarà a • les 4 de l'horabaixa i l'itinera-
ri a seguir serà el següent:

Carrer Bellpuig, plaça de Pax, car-
rer Miguel Bordoy i Major, plaça de
Santa Margalida, carrer 31 de Març,
plaça d'Espanya, passeig d'Ernest
Mestre, carrers Guillem Timoner i
Convent, plaça de S'Arenal, carrers
Antoni Maura, Mateu Obrador i An-
glesola, finalitzant a la plaça Pere-
lada.

Els premis establerts són els se-
güents:

CARROSSES
lr. 100.000 ptes.
2n. 75.000 	 >>
3r. 50.000 	 »
I tres quarts premis de 25.000 pes-

setes.
COMPARSES

lr.	 75.000 ptes.
2n. 	 50.000
I tres tercers de 25.000 ptes.
La concentració serà en el Parc

Municipal a les 3'30 del capvespre.
L'entrega de premis tindrà Hoc

durant un ball de carnaval que se
celebrarà en el local de l'antic es-
corxador, que acaba de ser restau-
rat.

Amenitzaran el ball l'orquestra
«Es Nostros» i els grups «Múltiplus»
i «Canyamel».

Per a inscriure's poden acudir a
l'Ajuntament en hores d'oficina (An-
toni Capó)  fins divendres dia 23.

El dia abans però, el divendres,
se celebrarà Sa Rueta, especialment
dedicada als infants, per a la qual
s'ha sollicitat la participació dels
centres escolars. Aquesta desfilada
infantil acabarà amb un festival en
el Parc.

La campanya de normalització
lingüística     
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jinticia [Ice cal COMA'
Demà diumenge, dia 11, l'organització «Mans unides», celebrarà en

totes les esglésies d'Europa la tradicional coHecta contra la fam.
S'ha de tenir en compte que moltes de les victimes innocents de la

fam són infants que, abans d'arribar al final del seu calvari, han estat
explotats iníquament per gent sense escrúpols que els han obligat a viure
per espai d'un temps, més o manco llarg, una vida de nivell tan infrahu-
mà que quasi resulta inimaginable en les nostres latituds.

Centrant-nos, només, en el problema de la prostitució infantil (tant
de nins com de nines) es calcula que l'any 1987 els proxenetes del Tercer
Món que dirigeixen aquest «negosi» obtingueren uns beneficis d'uns sis-
cents mil milions de pessetes. A Delhi, capital de l'india, uns cinc mil
nins i nines són dedicats a la prostitució. Aquests infants de 14 anys, que
des de les 8 del matí a les 12 de la nit es passegen pels carrers a la re-
cerca de «clients», quan cansats i morts de fam van a casa del patró per
sopar-hi, han d'entregar el proxeneta de torn els diners que han acon-
seguit negociant amb el seu cos; i si la ganAncia no sembla suficient o
hi ha sospita que el nin o la nina s'ha guardat qualque cosa per a ell,
llavors una pallissa de ca es el coronament de la jornada. Quan aquests
infants complesquin 20 anys ja no serveixen per al «negoci» (són massa
veils) i per tant són substituïts per un- altres, perquè la materia prima
sobra.

A America Llatina aquest problema també es paorós. Segons l'orga-
nització «Tierra de hombres» mig milió de nines sudamericanes exerceixen
la prostitució per no morir de fam; i així ad nauseam.

No voldríem haver descrit un petit i retòric museu d'horrors, encara
que pot semblar que sí; totes les dades adduïdes són absolutament fia-
bles i el lector ha de pensar que això només es una part de les miseries
del Tercer Món.

Des d'aquestes planes, apellarn una vegada més al sentit de solidari-
tat dels cristians de Felanitx; no podem deixar de lluitar i d'esforçar-nos
perquè la justícia del Regne de Déu s'acosti més i més cada dia. Si els
pobres no fossin evangelitzats, les comunitats cristianes d'arreu del món
perdrien la sal que les manté immunes de la podridura de l'egoisme i que
serva aquella caritat dinàmica que es el testimoniatge que Déu demana
a tot fidel cristià; car, com escriu Lluís Duch, un dels teedegs més im-
portants de la nostra Area lingüística, «la incapacitat per a compartir es,
sens dubte, el signe més eloquent de la dissolució de la comunitat cris-
tiana com a tal».

Els més alts representants del go-
vern de les nostres Institucions
autonòmiques i locals acaben de fer
pública una crida al conjunt de la
societat balear, convidant tothom a
participar i collaborar a la Campa-
nya de Normalització Lingüística de
les Illes Balears.

La Campanya forma part de l'A-
cord Institucional que els convo-
cants signaren el 18 d'octubre pas-
sat (publicat íntegrament en el
B.O.C.A.I.B. núm. 144, de 21 de no-
vembre de 1989). Poc abans, la Con-
sellera de Cultura, acompanyada dels
responsables de Cultura del CIM i
de l'Ajuntament de Palma, n'havia
presentat el projecte a la Comissió
de Cultura del Parlament Balear, i
havia rebut el suport unànime dels
seus membres. Podem considerar,
per tant, que l'acord té les caracte-
rístiques d'un vertader Pacte Insti-
tucional, capaç d'aconseguir el seu
objectiu explicit d'illusionar el con-
junt de la socitat balear en un pro-
jecte cotlectiu encaminat a la plena
normalització de la lien gua de les Ba-
¡ears, en un clima de concòrdia i
respecte dels drets de tots.

La campanya és necessària a cau-

sa de les dificultats objectives d'un
procés social que ha de situar la
nostra llengua al Hoc que li corres-
pon com a llengua pròpia i oficial
de les Illes Balears sense entrar en
conflicte amb la que fins fa poc ha-
via ocupat el seu lloc —i que es
també oficial, ja que ho es de tot
l'Estat—, i respectant els drets lin-
güístics de tots els ciutadans.
Aquest procés només pot avançar
en un clima de bona convivència
ciutadana i de respecte mutu, si els
seus objectius són assumits per la
totalitat del poble de les Illes Ba-
lears, i si hi ha consens en l'adopció
d'una nova pauta social, que elimini
els vicis de comportament diglõssic
i ens permeti evitar dos perills
igualment greus i igualment capaços
de fer impossible la normalització.

1) El manteniment, per inercia,
del castellà com a llengua predomi-
nant de la relació pública, i fins i tot
de la privada.

2) L'enfrontament entre ciuta-
dans per motius lingüístics.

Tots tenim experiencia diària de
fets i situacions que demostren l'e-
xistencia d'aquests dos perills. I per
evitar-ne. un, molts cauen en l'altre,

i tot plegat fa que es mantengui un
clima de recels i de mala conscin-
cia que ens impedeix avançar i fo-
menta el pessimisme i el desànim.

La Campanya de Normalització
Lingüística ha de canviar tot això.
Amb la seguretat que alló que esta-
bleix la Llei es un objectiu compar-
tit pel conjunt de la societat de les
Hies Balears, hem de començar, tots
junts i amb optimisme, a posar-ho
en pràctica amb tota naturalitat.

Per aim!) l'objectiu essencial de la
Campanya, en la seva primera fase,
es aconseguir l'adhesió explícita del
major nombre possible d'institu-
cions i collectius, i de cada ciutadà
particular, al recobrament de la
llengua en un clima de concòrdia.
La consciencia d'una voluntat co-
muna estimularà l'esforç de tots i
evitarà polemiques estèrils.

Ha de quedar clar, pet-6, que no
es tracta d'una adhesió purament
formal. Adherir-se a la campanya
comporta el compromis de reflexió
sobre la pròpia situació —com a
persona o com a collectiu— respec-
te a l'objectiu final de la normalit-

zació, i l'adopció de mesures per
millorar-la tan aviat com sigui pos-
sible. A imitació de les Institucions
que ens convoquen, la nostra prime-
ra preocupació no ha de ser allò
que els altres han de fer per la nor-
malització, sinó all?) que personal-
ment o com a grup hi podem apor-
tar.

Les adhesions collectives han de
comunicar-se formalment al Secre-
tariat de la Campanya (provisional-
ment installat a l'Obra Cultural Ba-
lear: c/. Impremta, 1. Palma), que
en publicarà les llistes.

Els especialistes en llengua i en
planificació lingüística que vulguin
collaborar a la campanya formant
part de l'estructura descrita a l'an-
nex de l'Acord Institucional, i les
Institucions que tenguin interès a
aportar-hi algun dels seus tècnics,
poden adreçar-se tamb6 al Secreta-
riat.

Es molt important que totgs - ,k7s
¡Persones i institucions que Irebqli
de fa temps en tasques de normalit-

(Passa a la pàg. 4)



SANTORAL

Diu. Il M. de Deli de Lourdes
Dill. 12 Sta. Eulàlia de Barce.
Dim. 13 Sta. Caterina de Ricci
Dim. 14 Sts. Ciril i Metodi
Dij. 15 St. Faustí
Div. 16 St. Onessim
Dis. 17 Fund. dels Servites

LLUNA
Quart minvant dia 17

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 i
festius, a les 20,30 h.

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

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 730, 1445 i 17'30 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

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

Amparo Trueba
Cat. Ticoulat
Francesc Pifia
Gayk-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Amparo Trueba

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

580448-581144
Ambulàncies

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

Jr 

En febrero le brindamos la mejor oportunidad para adquirir suo ANTES 	 AHORA

ALFA 33 1.5 TI 	 1.641.000	 1.486.000
ALFA 33 1.5 BLUE LINE	 1.665.000	 1.516.000
ALFA 33 1.7 IE 	 1.805.000 	 1.646.000
ALFA 33 1.7 OV 	 1.886.000 	 1.686.000
GAMA 75 2.0 y 1.8 ESTE MES CON EL MISMO PRECIO
OFERTA DEL AIRE ACONDICIONADO 	 I.V.A. INCLUIDO

Financiación: 10 % entrada y hasta 5 ems

Felanitx Sport Automóviles Alfa Romeo
VIA ARGENTINA, 57 — TEL. 581260

	
FELANITX 	Visítenos!!
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FELANITX
Settnanan d'InLressos locals
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral: 1.625 ptes.
Semestral a fora: 1.775 ptes.

Ajuntament
de Vellartikx
COMISSIÓ DE GOVERN
DE DIA 18-12-89

Es concediren les següents sub-
vencions: Casa Hospici - Hospital,
990.000 ptes.; Rafel Monscrrat Obra-
dor, 100.000 ptes.; Miguel Perelló
Mestre, 35.000 ptes.; Collegi «,f. Ca-
ró», 175.000 ptes.; Associació de la
3 " Echtt de Cas Concos, 150.000 pes-
setes; Barbzira Palou Mestre, 100.000
ptes.; Confraria de Pescadors de
Portocolom, 280.000 ptes.; Miguel
Amengual Adrovcr, 120.000 ptes.;
C.D. S'Horta, 250.000 ptes.; Socictat
Esportiva de Cas Concos, 250.000
ptes.; Club Ciclista Comercial Va-
llon, 100.000 ptes.; Guarderia Sant
Allons, 207.647 ptes.; guarderia de
Cas Concos, 227000 ptes. i Guarderia
Ntra. Sra. de la Providencia, 446.776
ptes.

Es desestima la sollicitud de sub-
venció del Club Colombèfil Felanitx,
per haver-n'hi concedida una dins el
present exercici.

S'acordà adquirir cl mobiliari pel
lloc de primers auxilis de la Creu
Roja, per un import de 994.118 ptes.

Es concedi una ajuda de 50.000
ptes., a Juan Pedro Zamorano Garri-
do per afrontar . 1a malaltia que pa-
teix.

S'assenyalaren les festes de ca-
racter local.

S'accedí a ducs sollicituds per a
instal.lar diverses atraceions durant
les festes de Nadal.

S'informaren f a v o rahlemet
les sol.licituds per a
construcció de vivenda rústica, de
Helmut Heinrich i Antònia Binime-
lis Grimait.

Sc concedí Ilicencia a Maria Lo-
rente Hernandez per a realitzar
obres a una casa del C/. Antoni Mau-
ra amb una taxa de 96.837 ptes.

Se concedí Ilicencia d'obres me-
nors als següents particulars: Mar-
galida Fuster Resa, Maria Obrador
Barceló, Nicolau Forteza Pomar,
Raimundo Fernandez Jimenez i Bar-
tomeu Estelrich Simó.

AL SENYOR GILET

Sr. Director:
He seguit d'ziprop les actuacions

del Sr. Gilet i pel que diuen els dia-
ris, aquests senyor, es dedica a «as-
sessorar» als urbanitzaclors. Primer
va ser als de Sa Barca Trencada i
ara als de S'Algar.

Diu el senyor Gilet que això es li-
cit i n'esta molt content. A més diu
que l'etica nomes la pot jutjar ell i
aix6 no sé d'on ho deu haver tret.
Jo he estudiat tres anys d'ètica i
som prou capaç de veure que les
seves actuacions estan molt Iluny
de l'ètica professional. Si es asses-
sor juridic, no te perquè assistir a
les «negociacions de pactes urbanís-
tics», la seva presencia com a Con-
seller, es de molt más pès que la
seva presencia com a assessor.

Vull recomenar-li la lectura d'un
Ilibre que segur el Sr. Gilet no deu
haver llegit, aquest llibre es titula
La Santa Mafia i l'autor es n'Yvon
Le Vailiant. En aquest llibre s'expli-
ca l'ètica i la moral que brandegen
els membres de l'Opus. Després de
Ia seva lectura es comprenen el per-
que d'aquestes actuacions i morals
totes elles carregades de legalitat
per?) que ningú honrat pot acceptar
com a protagonitzat pel Conseller
Adjunt a la Presidencia ni per algú
que faci ús del seu carrec públic
per garantir especulacions immobi-
liàries.

Un escoló

OBRAS PUBLICAS Y FELANITX
Sr. Director:
Ultimamente hemos leído en la

prensa informaciones sobre más o
menos inmediatos proyectos de
Obras Públicas, por cientos de mi-
llones de pesetas, en diversas carre-
teras de esta zona, como son Cam-
pos-Porreres, Son Servera-Capdepe-
ra, Campos-Santanyí, etc.

Aun cuando son obras que no afec-
tan muy directamente a Felanitx,
son noticias agradables por lo que
en sí representan y, sobre todo, por-

que nos permiten confiar que tam-
Neil tin día nos Ilegara a nosotros
cl turno y podremos ver finalmente
arreglada la carretera Felanitx-Cam-
pos, un tiempo una de las mejores
de la isla y hoy una cle las mas des-
cut da cl as.

El orden de ejecución de inejo-
ras en las carreteras parece debería
obedecer a la mayor importancia de
Ias localidades y por ende a la ma-
yor intensidad de ti -Mico, pero es
evidente que la Conselleria de 0.P.
debe tener otros criterios, pues muy
a menudo vemos realizar importan-
tes obras en carreteras de mucho
menos tráfico que las nuestras.

Nuest ras au toricladcs locales de-
berían 'lacer saber a dicha Conseile-
ría, que Felanitx es más importante
por ejemplo que Santanyí o Porre-
res y así tal vez podriamos ver co-
rregitlas las señalizaciones de la mal
llamada carretera Palma-Santanyí,
que sería más lógico denominar Pal-
ma-Felanitx, como también sería
más lógico que al llegar a Campos
en el cruce con la carretera de Po-
rreres, en vez de hacer el stop los
muchos automovilistas que de Fela-
nitx vamos a Palma, tuvieran que
hacerlo los pocos porrerenses que
van a Campos.

Esta incomprensible falta de seña-
lizaciones FELANITX (ninguna des-
de Palma a Campos) a lo peor ayu-
da a que Obras Públicas ignore nues-
tra Ciudad y se olvide de dedicar a
nuestras carreteras la atención y el
dinero que dedican a las de otras
localidades mucho menos importan-
tes.

Un klanigense

HAN SORTIT DEL BOTADOR
Sr. Director:
L'altre dia el meu fill, que va a

escola. a la Graduada, va dut-me un
full on la Junta dc l'APA em convi-
dava a un vi espanyol per a innau-
gurar unes noves pistes esportives.

Vaig assistir a aquesta efemèride
i vaig veure que de pista nova no
n'hi havia cap, simplement havien
tapat els clots cobrint el pis del pa-
ti amb un material de color verd.

Vaig pensar que aquests pares de
Ia Junta tenen moltes ganes de fer
paper, pea) cl que vaig pensar que
sortia de botador va ser una placa
que havien collocat per commemo-
rar aquest adob i que diu més o

(Passa a la pagina 3)



Rekeça ei cov, 	 reiaiih!
.4 la membria de Mn. Bartomen
Barceló, Mestt e en Gai Saber,
en l'aniversari de la seva mort.

Si l'obra seva és bella, craft relleu
i mar enlla volguda i enaltilia,
si amb nostra parla culta, amorosida,
alaba a Felanitx i alaba a Déu,

si de la fe i amor cn feu conreu
i és Mestre en Gai Saber per sa florida,
per que la nostra Felanitx s'oblida
incomprensiblement d'aquest fill seu?
Redreça el cor, oh Felanitx, quo encara
per a ell te un full en blanc la teva histèria.
Escriu son nom amb or i lletra clara

i amb maternal amor, sense demora,
rendeix un homenatge a sa memèria!
Pubic que honora al fill, a ell s'honora!

Joan Mainió

Cercle Recreatiu
FESTIVAL INFANTIL

DIUMENGE DIA 25, A LES 4 DE L'HORABAIXA, AMB

L'ACTUACTO DEL

GRUP CUCORBA
PER FILLS, NETS I FAMILIARS DELS SOCIS.

SA RECREATIVA 90
Ball i sopar de:distresses

Per a socis i acompanyants
DISSABTE DIA 17 DE FEBRER,

A LES 9,30 DEL VESPRE AL LOCAL SOCIAL.

MINUTA:

APERITIU
PUDDING DE TONYINA
LLOM AMB GIRGOLES

ENSAIMADA «CARNAVAL»
FRUITA, CAFE, VI i CAVA

PREU, 1.650 PTES.

Ball amb ei GRUP ((ATLANTIC))
INSCRIPCIONS, AL CONSERGE FINS DIA 14 DE FEBRER

DIVISION MOTORES MARINOS
COMUNICA A SUS CLIENTES, AMIGOS Y PUBLICO EN GENE-
RAL, QUE EL DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO Y SERVICIO OFI-
CIAL DE NUESTROS MOTORES PARA LA ZONA DE: PORTO
PETRO, CALA D'OR, PORTOCOLOM, PORTO CRISTO Y CALA
BONA, ES EL

Taller de ANDRES PROHENS 	 i it
CARRER DELS CAVALLETS, 10 - TEL. 580038 - 07200 FEI,AIIITX 

I: 1

FELANITX
—

Car403	 (linear
(Ve de 1(i piy•

manco: «A instancia de l'APA i es-
sent Bade de Felanitx D. Cosme Oli-
ver s'han realitzat les noves pistes
csportives als patis (Vaguest centre,
a l'Any 1989». Me pareix molt be que
l'APA (termini a l'Ajuntament que
complesqui amb el seu deure i mi-
llori cl Centre, perú aixti) no me sem-
bla cap merit, sinú una obliaació
que tenim com a pares, no perque
quedi cscrit a una paret sinú per
una millor eclucació dels nostres
fills. També trob que surt del bota-
(tor (pie per haver arreglat uns pa-
tis, que me pens que és l'obligació
de l'Ajuntament, igual que el mante-
niment del Collegi, s'hagi de fer una
placa que diu, fins i tot, quin Bathe,
a força de pregar-lo ha complit amb
el seu deure i ha fet arreglar-los.

Si cada vegada que s'espenvi una
cosa a aquesta escola i l'adoben, han
de posar una placa, aviat no impor-
tara emblanquinar.

Joan O.
L'ESCOLA ELS DIVENDRES

HORABAIXA
Benvolgut Sr. Director:
Ja fa devers quatre setmanes que

els divendres horabaixa els nins de
la Graduada no tenen escola, perquè
els mestres ho varen demanar i els

ho han concedit.
L'altra setmana la Junta de l'Asso-

ctaciú de Pe 4 res va convocar tina as-
semblca extraordinaria per tornar a
votar si ens agradava això the no le-
nit - escola. A mi, francament, no
n'agrada gens perquè cls horabai-
xes, el temps que nie guarden cis
allots m'agrada mirar una pellícula
pel video i si no hi ha escola no me
deixen sentir res. Per això vaig tor-
nor anar a votar, baldament ja ho
hogués fet una altra veuada. Vaig
trobar que hi havia molt poca gent,
essent una cosa tan important. Mc
va saber greu el resultat de la vota-
ció, perquè encara que abans de co-
rnençar, un clefs de la junta, fes pro-
paganda en contra dels mestres per-
que tothom votas que es fes escola
tot el clia, varen guanyar els altres,
es a dir, els que nomes volen escola
els matins. Així i tot aquest resul-
tat em va venir de nou, perquè jo,
quan vaig veure que ningú controla-
va el número de vots que posava co-
da un, per assegurar-me, ni vaig po-
sar tres en hoc d'un que me tocava
i un altre home me va dir que n'hi
havia posats dos.

Per tot això deman als altres pa-
res d'aquest collegi que troben que
hi ha d'haver escola tot el dia, que
si tornam votar-ho hi vagin tots i
així per ventura guanyarem.

Una mare

Centre Cultural
Ajuntament de Felanitx

PROGRAMACIÓ PRIMER TRIMESTRE 1990

EXPOSICIONS
DEL 27 DE GENER A L'Il DE FEBRER.—«Els deus també

juguen», exposició de juguetes antigues. Collecció Ton Boia Char.
DEL 17 DE FEBRER AL 4 DE MARÇ.—«HOMENOTS», expo-

sició de retrats a l'oli de personatges felanitxers.
DEL 10 AL 25 DE MARÇ.—Exposició de pintura d'En MES-

TRE OLIVER.
DEL 7 AL 22 D'ABRIL.—Exposiciú d'obra gràfica d'ANDREU

MAIM.

CONFERENCIES

DIA 14 DE FEBRER, a les 21'30 h.—Eis noms de lloc dels
illots (l'Eivissa i Formentera», per Cosme Aguiló.

DIA 14 DE MARÇ, a les 21'30 h.—«Els Reis de Mallorca, Crò-
nica dc la vida domestica», per Bartomeu Font i Obrador.

DIA 28 DE MARÇ, a les 21'30 h.—«El nostre passat i perspec-
tives de futur», per Sebastià Serra.

TEATRE
IAA 2.5 DE FEBRER.— «La fiereeilla domada» (versió caste-

liana) de Shakespeare, a carrec del grill) «Nova Terra» de Sóller.
DIA 11 DE MARÇ.—«OH VODEVIL», pel grup LA IGUANA

TEATRE.
DIA 8 D'ABRIL.—«EL BON DOCTOR» pel grup VORAMAR.

Set conies d'A. Chejoy de Neil Simon.

CURSOS I SEMINARIS

DEL 19 DE FEBRER AL 2 DE MARÇ.—TALLER DE FOTO-
GRAFIA. Professor Gabriel Bennasar.

DEL 6 AL 8 DE MARÇ.—JORNADES  D'ORIENTACIÓ PEDA-
GÓGICA, «La normalització lingüística a les guarderies».

FINS EL MES DE JUNY, continuara el curs de cultura i
llengua catalana. Tots els dilluns i dijous, dc 8'15 a 9'15 del vespre.

FINS EL MES DE JUNY, continuara el curs d'alfabetització.
De ciilluns a divendres, de 7 a 8 de l'horabaixa.

CONCERTS

DIA 18 DE FEBRER, a les 21'30.—RECITAL URIC, a càrrec
de la soprano PAULA ROSSELLÓ. Rafel Nadal (Piano) i orques-
tra de violoncels.
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La guia (*Islas de La camparlya...

El fogueró de Son Frohens
Dissabte passat a Son Prohens ce-

lebraren la festa diferida de Sant
Antoni. I es qoe perquè tothom qui
vol la pugui :..%.:lcbrar no queda més
remei que donar-li quinzena i ales
si es necessari.

Així doncs, a les 8 del vespre se
celebra l'Eucaristia i després als vol-
tants de l'escola s'arma la bulla,
amb fogueró, torradissa i ball de
bot amenitzat per S'Estol d'Es Pi-
cot de Son Macia i un grup de joves
de S'Alqueria Blanca.

Conferència a càrrec de Cosme
Aguiló

El proper dimecres dia 14, a les
21'30, a la Casa Municipal de Cul-
tura, cl nostre company i collabora-
dor de Santanyí Cosme Aguiló, ens
oferirà una conversa entorn al tema
«Els noms de Hoc dels illots d'Ei-
vissa i Formentera».

Cosme Aguiló porta un grapat
d'anys dedicat a la recerca i estudi
dels topbnims de diverses zones de
l'arxipèlag i ha elaborat els mapes
toponímics de Sa Dragonera, de Ca-
brera i del sudest de Mallorca.

Conferència sobre la Inquisició
Dimecres de la setmana passada,

al saló de la Casa de Cultura, el
nostre collaborador Francesc Riera
i Montserrat parlà sobre el tema
«Fundació de la Inquisició: Proble-
mes i conflictes».

En Francesc Riera, que coneix el
tema en profunditat, es centra, d'a-
cord amb l'enunciat, a la qüestió de
la instauració de la Inquisició Espa-
nyola pels Reis Catòlics, si bé se re-
ferí, obviament, a la Inquisició Pon-
t ifícia, arribada a les terres de la
Corona d'Aragó a través de França
dos segles abans.

L'exposició de Francesc Riera fou
clara i exhaustiva i deixa l'auditori
allepolit i disposat a escoltar en fu-
tures ocasions successives amplia-
cions d'aquest tema.

Les Bodes d'Or Sacerdotals del
P. Jaume Duran

Dia 9 de Març se compliran 50
anys de l'ordenació sacerdotal del
P. Duran, una avinentesa que com-
partirem amb goig molts de felanit-
xers, ja que el P. Duran ha dedicat
la major part del seu sacerdoci a la
nostra població.

Una comissió especial, sorgida
la mateixa casa Teatina de Sant Al-
fons, tendra cura de coordinar la ce-
lebració, que sera el diumenge dia
11 de 	 i que se centrara entorn
a una Eucaristia. També es preveu
un dinar de germanor.

Aquesta comissió des d'ara mateix
vol fer arribar la seva invitació a
totes les persones que vulguin unir-
se a la celebració i d'una manera es-
pecial als croats i antics alumnes
del coHegi.

En properes edicions es donara
més informació sobre el particular.

Portocolom
El passat diumenge dia 4 horabai-

xa terem un foguern organitzat pels
joves de la Tercera Edat.

El grup «Airós» ens va fer una
ballada i els sonadors de Calonge
ens ajudaren a pair la menjada de
botifarrons i Ilangonissa i els tím-
bols de sangria.

No hi podia mancar la rifa de sa
porcella, que fou guanyada par la
madona Isabel Monserrat. Enhora-
bona.

Els organitzadors donen les gra-
cies als collaboradors D. Bartomeu
Estelrich, Fusteria Marquerio j «la
Caixa», així com a tots els assis-
tents.

Els de la Tercera Edat vos espe-
ren un altre cop l'any que ve.

Ball de disfresses
Pel proper dissabte dia 17, el Cer-

cle Recreatiu anuncia un ball de dis-
fresses, per a socis i acompanyants.
Les persones que vulguin assistir-hi
es poden inscriure fins el proper di-
mecres dia 14.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
VETLLADA EN EL CASINO.—

Dissahte, 17. Sortida a les 18'30 h.
Preu, 2.900 Ptes. El termini d'ins-
cripció ja esta obert.

CONCERT.—Diumenge dia 18, a
les 21'30 h., a la Casa de Cultura,
recital a càrrec de la soprano Paula
Rosselló. (Activitat patrocinada pel
entre Cultural).

COMPARSA.—Es recorda que la
Llar prepara una comparsa per as-
sistir a Sa Rua de Felanitx. Les per-
sones interessades en participar-hi
s'han d'inscriure a la Llar quan més
prest millor.

Curs Stvdia
Dijous dia 15, a les 9'30 del ves-

pre, al saló d'actes del collegi de
Sant Alfons, el P. Antoni Oliver, ex-
plicara la lliçó corresponent del
curs: «Els textos dcl Concili Vaticà
II —ara fa més de vint-i-cinc anys—:
Const. Lumen gentium, cap. II: El
poble de Deu. El & 14: Els fidels.
El cap. IV & 35: Els laics: Llur tes-
timoni de vida; & 36: En les estruc-
tures humanes. El cap. V: De la uni-
versal vocació a la santetat.

Adoració Nocturna
Divendres dia 16, a les 9 del ves-

pre, en el Convent de Sant Agustí,
hi haura Vigília d'Adoració Noctur-
na.

SE DONEN CLASSES d'anglès i in-
formatica per a alumnes d'E. G. B.
a Portocolom, els dissabtes.
Informes, Tel. 581694.

SE VENDE MAGNIFICO ATICO
con ex,traordinarias vistas en Por-
to-Colom.
Informes, Tel. 299361

kiaieares»
La Conselleria de Turisme del Go-

vern Balear, a traves de l'Oficina
d'informació Turística i amb la col-
laboraciú de l'Ajuntament de Fela-
nitx, acaba de treure l'edició de la
guia «Costas de Baleares» referida
a la zona de Felanitx.

El fullet, presentat en cinc idio-
mes, porta una síntesi de la história
de les illes i una informació general
referida a Mallorca i després la in-
formació específica de la costa fela-
nitxera: descripció de la zona, mu-
sells i monuments, serveis d'interès,
hotels i apartaments, etc.

Curiosament a la part gràfica s'ha
evitat mostrar cap de les zones mas-
sificades urbanísticament i s'ha mal-
dat d'oferir perspectives dels pocs
racons verjos que resten a la con-
trada, així com algunes vistes de la
part antiga de Portocolom, el nucli
urbà de Sa Capella.

Ha mort Sor Margalida
Hai

Dilluns de la setmana passada,
descansà en la pau de Déu, en el
convent de la Caritat des Call, Sor
Margalida Lladó Adrover.

Sor Margalida Lladó nasqué a Fe-
lanitx fa 80 anys i en el moment del
dccés n'havia dedicats 52 a! serrei
del Senyor dins la congregació de
Germanes de la Caritat. D'acord
amb la suprema norma evangélica,
consagrà la seva existència al ger-
ma proïsme a traves de l'humil tre-
ball casolà i l'assistència als malalts.
Successivament havia format part
de les comunitats de Binissalem i
Llucmajor i darrerament de la de
Felanitx. Precisament fa vint dies
que la precedí en el trajecte cimal
Ia seva germana Sor Magdalena,
també de la mateixa congregació.

Dencansi en pau Sor Margalida i
rebin les Germanes de la Caritat
així com els seus familiars, la nos-
tra més sentida condolència.

VENDO DOS SOFAS en perfecto
estado.
Inf.: 'Fel. 575756

(Ve de la p4ginG 1)
zaciú s'incorporin des del primer
moment a la campanya i hi aportin
el seu entusiasme i la seva experièn-
cia. I també que totes les forces po-
litiques, sindicals, cíviques i cultu-
rals s'hi adhereixin, i preparin i du-
guin a terme el seu propi programa
de normal i tzació.

Des del Secretariat i la Comissió
Tècnica, mirarem de posar-nos rapt-
(lament en contacte amb tots. Pen)
he volgut acudir als mitjans de co-
municació —dels quals esperam un
suport que es absolutament indis-
pensable per aconseguir l'ambiciós
objectiu que ens hem proposat—
per dir-vos: «La llengua es feina de
tots», perquè es patrimoni de tots.
Les nostres Institucions de govern
s'han unit per recobrar-la, i ens con-
viden a tots a collaborar-hi. La Cam-
panya de Normalització Lingüística
de les I lles Balears es tasca i res-
ponsabilitat de tots els seus ciuta-
dans. Que ningú se'n senti margi-
nat!

Esperam adhesions, suggeriments
i ofertes de collaboració. Tots seran
ben rebuts.

Aina Moll

Coordinadora de la Campanya

Secció Religiosa
RELIGIOSES TRIN1T;k111ES
FESTA DE LA MARE DEU

DE LOURDES
Derna diumenge, les Religioses

Trinitaries celebraran la festa de la
Mare de Deu de Lourdes a l'església
parroquial de Sant Miguel. Per tal
motiu l'ofici del mati sera suprimit
i se celebrara a les 8 del vespre.

Les RR. Trinitaries conviden tots
els fidels a aquesta festa.

41.1110■1■1■•■•■•■

SE VENDE PARCELA de 2.100 m2.
en Can Cirerol, zona Porto-Colom,
con CASA de 3 habit., salón-come-
dor, baño, cocina, grandes terra-
zas garaje, barbacoa, horno, pisci-
na, con electricidad y teléfono y
agua potable. Grandes jardines y
mitad de parcela con frutales.
Interesados llamar al Tel. 554206

informació
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AGROAL I M ENTÀRIA
MOSTRA BALEAR D'ALIMENTACIÓ

Dell5a118deFebrer
PALMA DE MALLORCA • RECINTE FERIAL DEL POLÍGON DE LLEVANT

LA MÁXIMA
CALIDAD.
Visite AGROALIMENTARIA 90,
la Muestra Balear de Alimentación,

. donde va a poder comprobar y
degustar lo mís exquisito y selecto
que en materia de alimentación se
hace en las islas.
La Feria estú servida.
Le esperan nuestros mejores
quesos, los allis deliciosos caldos,
embutidos y sobrasadas, nuestra -
incomparable repostería, la
industria de la almendra rmis en flor
que nunca...
Lo rn(is selecto del sector
alimentación reunido en una
muestra inigualable. En
AGROALIMENTARIA 90.
Con suma calidad.

Jueves 15 v Viernes 16 . Visitantes profesionaieg.
Sábado 17- 1, Domingo 18 . Público en general.

\Federico Garcia Lorca, 16 • 07014 Palma de Mallorca - ESP.w.mg** 

Tel. (971) 45 55 00 Fax (9711 45 12 21 Telex. 68594 COMM E
GOVERN BALEAR

Conselledad'Agricuftura I Pesca

IFEBAL
Institució Ferial d,e Balears •



EL COLEGIO «JUAN ESTELRICH»
El Colegio Municipal Femení

«Juan Estelrich» ha sido adoptado
por el Estado bajo la dependencia
acad6mica del Instituto Nacional
Enseñanza Media «Juan Alcover» de
Palma.

Con este motivo se crean en nues-
tro Centro clos Cátedras dc Plantilla
del Escalafón Oficial.

LA LAPIDA DEL DR. RIGO
Cuando se modificó la llegada a

nuestro Santuario dándole más am-
plitud, tuvo que ser derriudo el pc-
fiasco que sostenía la lapida Home-
naje al Dr. Rigo que, colocada en
1957, testimoniaba cl agradecimien-
to de nuestra Ciudad hacia quien,
desinteresadamente, logró que nues-
tro Santuario tuviera un nuevo ca-
mino.

Ahora, vemos que, una vez repara-
dos los desperfectos que se ocasio-
naron a la misma, al ser arrancada
de la roca, ha sido colocada nueva-
mente en el mismo edificio del San-
tuario, en la parte del Mirador.

CABALGATA DE LOS REYES
Hicieron su entrada por la carre-

tera de Porrcras, desde donde se di-
rigieron a la Iglesia Parroquial. Luc-
go siguieron el itinerario acostum-
brado.

Cabe destacar que con la colabo-
ración de. la 01E., la cabalgata del
presente año consiguió un explen-
dor mayor al de años anteriores.
BENEMES DE SAN ANTONIO

Fueron organizadas por la O.A.R.
Aguilas. Los premios para • las carro-
zas grandes fueron 400 pesetas para
el primero y 200 pesetas para el se-
au n cio.
EDICION DE UN LIBRO

I-la sido editada la obra finalista
del Premio «Gabriel Maura» de los
«Ciudad de Palma 1962», «Histèclia
d'una dama i un lloro», original de
nuestro paisano el abogado D. Jose
A. Grimait Gomila.
PREMIOS «CIUDAD DE PALMA»

Entre los premios otorgados en
convocatoria de los Ciudad cle Pal-
ma 1965, cabe mencionar cl obteni-`
do por Jaime Oliver Oliver con su -

«Llunari Pagas», adjudicándoselo
por mayoría absoluta.

El Premio «Juan Alcover» dc poe-
sía fue para nuestro amigo Joan'
Manresa Martorell, por su obra «Un,)
algunes vegades».

El Premio de novela lo obtuvo Mi-
guel Pons Bonet con su obra «El Po-
ble».

D'ALLAVORS

CRISTALERIA FELANITX precisa
operario. Servicio militar cumpli-
do.
Informes en la misma. Tel. 581289

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

FELANITX
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Efectivamente parece un contra-
sentido !labial - de nuevas plantacio-
nes de vifia, cuando hemos oído has-
ta Li saciedad, que numerosos viti-
cultores se han acogido a las ayu-
das que se conceden para arranque
definitivo de su viñas. Cuando se
nos dice que España es un país ex-
cedentario en producción de vino,
y en fin cuando hemos leído recien-
temente en la prensa local, que una
empresa suiza, tras un ario de tra-
bajo, ha elaborado un estudio sobre
las perspectivas de la Agricultura
Balear y una de sus conclusiones es
que la viña dc la Zona Baja no tie-
nc porvenir.

Vamos a intentar desfacer este
entuerto, que bajo nuestro punto
de vista es claro.

En primer lugar es cierto que Es-
paña es excedentario en producción
de vino, pero no todo el que se ela-
bora es de calidad. Solamente la Zo-
na de la Mancha, que es una de las
casi 30 Zonas de Denominación de
Origen que tiene España, ocupa
prácticamente la mitad de las viñas
plantadas en nuestro país, con unas
500.000 Ha., y sin embargo no todos
los vinos manchegos pueden llegar
a embotellarse como vinos de cali-
dad; y una buena parte se venden en
camiones cisterna y van a comple-
tar faltas de producción de otras zo-
nas: Sc venden buena parte de vi-
nos manchegos como Rioja o como
vinos de Mallorca, y el embotellador
se queda tan ancho. ¿Por qué?

Poi- falta de control de calidad.
Por falta de controles de entra-

das, de elaboraciones, de stocks,
etc.

Por permisividad, puesto que to-
dos conocemos el número de hectá-
reas plantadas y lo que estas pueden
producir.

¿Por qué esta citada empresa sui-
za no ve porvenir a la viticultura de
Felanitx? Se basa en que los vinos
de allí no tienen demanda por parte
del sector turístico.

Sin embargo cabe preguntarse
qué es lo que hay dentro de una
botella que dice que su contenido
procede de las viñas de los viticul-
tores de la zona de Felanitx. En que
camión cisterna ha venido y de que
zona española. Sin lugar a duda de
la .más barata. De la que oferta vi-
nos acabados 'a mas bajo precio.
Luego aquí se les da un toque, se
mezclan con una pequeña base de la
zona, y se etiqueta como vino ma-
llorquín. Como decía un amigo que
teóricamente elabora y en la
Ilea vende: «Mientras yo encuentre
vino más barato en la peninsula, no
yoy a elaborar. mallorquín». Cabe
preguntarse ¿Más barato qué? Que
sus costes de producción :sera.

0 como otras bodegaS . que han
Ilegado . a la osadía de anunciar en
prensa, que este año debido a la
mala climatología no pueden elabo-
rar. Cuando Bevan años sin abrir su
bodega en tiempo de vendimia.
NO ES ESTE EL CAMINO
Con toda esta picaresca, lo único
que se ha conseguido es despresti-
giar los vinos de Mallorca.

Debemos continuar un trabajo
serio desde la plantación, sistema
de cultivo, abonados, tratamientos

eficaces y no inoportunos, vendimia
en su justo punto y elaboración es-
merada.
PRETENDEMOS:

Mejorar las viñas de Mallorca, in-
centivando al cambio de viñas vie-
jas y con malas variedades, por nue-
vas plantaciones con variedades re-
comendadas en nuestra Comunidad.

Mejorar el cultivo de estas viñas.
Elaborar bien y UNICAMENTE

embotellar con el nombre de Ma-
llorca, el vino procedente de uvas
CUYAS VISTAS ESTEN PLANTA-
DAS EN MALLORCA.

Una vez conseguido esto, cada
cual que juzgue.

EN QUE NOS BASAMOS:
En 17 arios de trabajos inintc-

rrumpidos en experimentación del
cultivo de la vid, sobre abonados,
tratamientos, podas, sistemas de
formación, plantaciones de una co-
lección de variedades autóctonas y
otras foráneas.

En 7 años de estudios sobre los
procesos de maduración y microela-
boraciones de cada una de las varie-
dades y la misma repetida para ca-
da una de las zonas.

En arios de celebrar catas de vi-
nos experimentales, con un grupo

.de profesionales elaboradores y vi-
ticultores, y comparar las cualida-
des de estos vinos; que en no pocas
ocasiones alguna variedad supera en
calidad los obtenidos en la Zona
Baja a la misma en la Zona Alta.

En que ha habido elaboradores
que han arriesgado su tiempo y su
capital con estas bases, y han obte-
nido vinos de una gran calidad, que
se venden bien, y que permite pa-

gar la vendimia a unos precios ren-
tables.

Por esto hay empresarios que ha-
cen bodegas nuevas, y otros qua am-
plían las suyas, y viticultores que
cle nuevo se animan a plantar viña.

Precisamente para proteger estos
intereses legítimos, hay que clarifi-
car EL SECTOR:

— Es necesario un catastro actual
de virias, en número de Ha. y en
variedades.

— Es necesario un laboratorio que
analice todos los vinos, cuya eti-
queta vaya a llevar el nombre de
Mallorca, para su control de ca-
lidad y ayuda técnica en su caso.

— Es necesaria una inspección y
basicamente una legislación Ba-
lear, que únicamente permita
embotellar con el nombre de Ma-
llorca lo que se Cultiva aquí.

— Debemos continuar la experimen-
tación en campo y en bodega.

Raimundo Alabern Montis
Técnico de la Obra Agricola
de la Caja de Pensiones.

SE NECESITA Sra. o Srta. para cui-
dar niños y trabajos doinsticos.
Inf.: Tel. 581961
(a partir 7'30 tar (1e)

SE VENDE PARCELA de 2.100 m2.
en Can Cirerol, zona Porto-Colom,
con CASA de 3 habit., salón-come-
dor, baño, cocina, grandes terra-
zas garaje, barbacoa, horno, pisci-
na, con electricidad y telefono y
agua potable. Grandes jardines y
mitad de parcela con frutales.
Interesados llamar al Tel. 554206

CARNAVAL 90
PARTICIPAU FENT BULLA

Gran assortiment de:
Gomina i laca pels cabells de tot color
Barretes de Ilavis
Perruques i barbes
Capells
Caretes i tota casta de petits com-
ptéments

CONFETTI, SERPENTINES
Preparau ja la vostra disfressa

Tot ho trobau a

PAPERERIA RAMON ULU
Major, 25	 Tel. 580160



VENDO ESTANTERIAS DE CO-
MERCIO modernas, regulables,
maxima calidad.
Inf.: Tel. 580748

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

METGE JOVE de bona presen-
cia voldria amistat amb Senyo-
reta (sense fills) amb propa-
sits matrimonials. M'agrada la
sinceritat i l'afecte. Som fadrí
i tenc 33 anys. Contestaré to-
tes les cartes. Apartat de Cor-
reus 20.105.07015 Palma.

cine prineipa

FELANITX

En poques paraules

Uik REID ohm al scrv 	 e a nifisica
Tombats a la molsa

f■•■.,0
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Mil milions de persones, entre homes i dones, nins i nines, veils i ve-
Iles, passen fam, autentica tam, scgons clades de l'OMS, en aquesta Terra
nostra tan postmoclerna i avançada. Se que resulta còmode parlar de la
fam ciels altres amb la panxa plena, pet -6 més còmode resulta encara

voluntàriament o no, la realitat d'un fet dramatic que pateix una
part de la Humanitat.

El iniratge del progrés (lets països dc l'Hemisferi Nord, entre els
gnats ens hi trobam nosaltres, no ens deixa veure de vegacles que existei-
xen comunitats humanes quo encara no han pogut superar un ciels pitjors
assots de la població mundial. De menjar, en aquests moments, n'hi ha
Per a tothom en el nostre planeta, el que passa es que esta mal repartit:
uns no en tenen, uns altres en tencn poc, j , finalment, la minoria en te
massa i el malbarata. Cada anv es clestrueixen tones i ales tones d'ali-
ments per evitar que els seus preus caiguin; es desvien cap a l'alimenta-
66 animal gran quantitat de recursos alimentaris aptes per al consum
huma (hi ha molts cans i moixos de les nostres avançades societats in-
dustrialitzades que estan més ben cuiciats i alimentats que molts homes
i dones de qualsevol clesgraciat país del .centre d'Africa); en general, els
habitants ciels països hies avançats menjam massa, ingerim mes proteï-
ries, riles fècula i més grasses de les que necessitem, i això paradoxalment
és l'origen de gran quantitat de malalties en els països rics (cardiovascu-
lars, circulatòries, renals, hepàtiques, ...). Les societats industrialitzades
—sense especificar si són occidentals o orientals— segueixen gastant-se
milers de milions de dólars anuals en la compra, fabricació i perfecciona-
ment d'armaments. Si, ja sé que per aquest cantó no es poden bestreure
recursos, perquè n'hi haura qui justificarà aqucixes despeses amb  eis
classics arguments d'hipotètics enemics externs i de vigilants enemics in-
terns. Es la dinàmica destructora de l'Home en la seva História, que hi
farem!

El futur de mil milions d'afamegats del nostre planeta es dramatic, a
no ser que la Humanitat ben alimentada, massa ben alimentada, se n'ado-
ni de les necessitats del proïsme i es decideixi a cercar una solució que
passa necessàriament per la solidaritat. Però, desenganyent-nos, per des-
gracia la fam encara restara molt de temps en desaparèixer del nostre
planeta, perquè en determinats indrets geogràfics es ja un mal endemic i
també perquè no podem ser massa optimistes respecte de la solidaritat
humana.

Les excepcions, com sempre, les tenim en cleterminacles institucions
benèfiques, confessionals o no, com l'Església catòlica o l'UNICEF, per
posar un parell d'exemples, sense oblidar les aportacions de persones que
se n'acionen de la realitat que encara plana sobre determinades comuni-
tats humanes i promouen, prediquen i practiquen la solidaritat. Es una
hum d'esperança entre la foscor. Mentrestant els estats, els estats més
poderosos, s'inhibeixen del problema.

Llogim en un diari que un multimilionari britànic ha deixat la seva
herencia de 1.400 milions de pessetes a organitzacions de beneficiencia de
moixos. Es en casos com aquest quan horn es pregunta si realment hem
,de tenir dret a fer el que volguem amb els nostres doblers.

RAMON TURMEDA

Viernes 9, sábado 10, 9 noche y domingo 11 desde las 3
Cuando la luz se desvanece... empieza la aventura

ABYSS el secreto y Viceversa
Viernes 16, sábado 17, 9 noche y domingo 18 desde las 3

Proyecto Terror
Y

Los Tramposos de la Loto

En dates ben receais —no fa gai-
re rrhs d'un Ines— una publicació
nostrada va ser presentada en el
rnarc de la «I Trobacla de Documen-
talistes Musicals a les Balears>'. Es
tracta de PanoraMA IOUSICAL, una
revista que vol servir de nexe d'unió
de tota aquella gent que d'alguna
manera esta relacionada amb el món
musical illenc; corn (linen els pro-
motors a Feclitorial del número ze-
ro, la seva intenció Os «oferir una
possibilitat de comunicació a totes
aquelles institucions, entitats, grups
i persones que, d'una manera o al-
tra són els protagonistes del Fa Mu-
sical a les nostres Illes».

La notícia es positiva, quant i més
que, encara que la idea no sigui nó-
va, una eina d'aquest tipus es nota-
va a faltar feia cstona. El huh dei-
xat per la desaparició cl'experiencics
anteriors —no massa llunyanes, com
els casos de «Madrigal» o «Mikro-
kosmos» —posava en evidencia l'in-
teres pel tema.

La iniciativa, en aquest cas, surt
del Centre de Recerca i Documenta-
ció Histórico-Musical de Mallorca,
entitat actualment ubicada a Sineu
que, des cle fa una sèrie d'anys, es
dedica a recuperar, classificar i
guardar totes aquelles noticies de
caire musical que surten a la prem-
sa escrita, així com referencies i
aportacions bibliogràfiques, arxivís-
tiques i discografiques. La intenció
del Centre, en principi, sembla clara:
no es traeta de mantenir la publica-
ció com butlletí intern, sinó coordi-

vida social
NAIXEMENT

Els esposos Juan Diaz Adrover i
Ana Maria Parapar Estévez, han
vista alegrada la seva liar amb cl
naixement del seu primer fill, un
nin, que rebrà al nom

Enhorabona als novells pares.

BODA
Diumenge passat horabaixa, a l'es-

glésia parroquial de Sant Isidre de
S'Horta, s'uniren en matrimoni els
joves Maria Mestre Oliver i Miguel
Binimelis Rigo. Beneí l'enllaç el rec-
tor cle S'Horta Mn. Andreu Sbcrt.

Apadrinaren el nuvi els seus pa-
res D. Miguel Binimelis Adrover i
D.a Margalida Rigo Roig i la nuvia
també els seus parcs D. Antoni Mes-
tre Mesquida i D.a Sebastiana Oliver
Obrador.

Testificaren l'acta matrimonial pel
nuvi els seus germans Baltasar i Pe-
re, Bartomeu Mestre, Miguel Roig i
Jaume Vicens; per la nuvia ho feren
el seu oncle Gabriel Villalonga, els
seus eosins Cosme Riera, Joana Sa-
bater i Antoni Barceló i M.a Magda-
lena P&L

Després de la cerimònia, els con-
vidats es reuniren en un sopar que
fou servit a l'Hotel Ponent de Cala
Ferrera.

Enviam la nostra més cordial feli-
citació al novell matrimoni.

nar el seu contingut i la seva apari-
ci6, promocionara la seva (Rusk) i
oferint les seves planes a tots els in-
teressats.

Aquest ,<Informatiu - divulgatiu»
està en marxa, obert a les collabo-
racions tant d'entitats com de par-
ticulars. Fa falta que tots
aquells que sentin algun batec per
la Música el coneguin i , d'alguna
manera, se'l facin seu i hi aportin
material en la mesura de llurs pos-
sibilitats. Tot allà que estigui rela-
cionat amb cl camp de la Música hi
cap, en les diverses formes que per-
met el tractament imprès: noticies,
articles, reportatges, entrevistes, co-
municats, critiques, ressenyes, co-
mentaris... (*)

Des d'aquest espai vull fer una
crida ampla i forta. Sembla clar
que, de cada vegada més, hi ha una
sensiblització, un afecte i un atrac-
tin especials envers la Música i, ara,
hi torna haver una eina especifi-
ca per a exterioritzar i fomentar
aquests sentiments. La participació
ha d'esdevenir la pedra de toc per
a garantir-ne l'estabilització i la con-
tinuïtat.

PanoraMa MUSICAL té les baules
a punt; només cal tocar-les. Enda-
vant!

Biel Massot i Muntaner
Pórtol, gener del 1990

(*) Vos podeu posar en contacte
amb ePanoraMa MUSICAL» a tra-
ves dels Tfns. 287565, 602052, 287565
o 237909.

BODES DE PLATA
MATRIMONIALS

Dissabte passat celebraren les bo-
des de plata matrimonials, els espo-
sos D. Jaume Andreu Antich i D.a

Maria Nicolau Grimait. Amb tal mo-
tiu se reuniren amb els seus fami-
liars i apropats en un missa d'acció
de gracies que celebra a la capella
de la Caritat el P. Sebastià Rosse-
116, T.O.R.

Després se reuniren en un sopar a
un restaurant de S'Espinagar.

En tan grata avinentesa, enviam
Ia nostra tries cordial felicitació als
esposos Antich-Nicolau. Que per
molts anys.

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— Morini Escalibur 501, PM-

AN
— Yamaha 250 S.R., PM-AG
— Vespas 75 c.c.
— Yamaha DT 80
— Vespa 75 - PM-AB
— Velomotores varias marcas

EXPOSICION Y VENTA

Taller
Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 580268



Policlínica Llevant
VIA ARNESTO MESTRE, 36

Tel. 58 22 33

ANALISIS CLINICOS Dr. Ladaria, J. Llaneras
CARDIOLOGIA Dr. Santiago Coll
CHEQUEOS
DENTISTA Dr. Ramón Linaza
DERMATOLOGIA Dr. Juan Escalas
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Dr. Arturo Gil
NEUMOLOGIA Dr. Antonio Colom
OFTALMOLOGIA Dra. Isabel Albar
OTORRINOLARINGOLOGIA Dr. Mateo Real
PEDIATRIA Dr. Sergio Verd
PSIQUIATRIA Dra. Micaela Mas
RADIOLOGIA
REHABILITACION L. Montoya
TRAUMATOLOGIA Dr. J. Canet, Dr. S. Manresa

Dr. B. Cantarellas
RECONOCIMIENTOS CARNET Y ARMAS
UROLOGIA Dr. Francisco Tellols
EDUCACION MATERNAL Com. Catalina Cerdá
OBESIDAD DIETETICA ESTETICA

Traspaso tienda de deportes
en calle 31 de Marzo
Informes: Tel. 582176

(7NliVellb 
TAULES DE GIMNASTICA

ESTETICA I SALUT 	PASSIVA (TONNING TABLES)

SOLARIUM U.V.A.

HIDROMASSATGE

ESTETICA CORPORAL 1 FACIAL
Depi lac ió (cent ca len la i fre(la).
Neteja de cutis i tractaments fa-
cials.

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

Excursión en moto a la Calobra
Día 18 de febrero

INFORMES:
Taller Cristóbal Bennásar

Tel. 580268

FELANITX

ut oc ares

N

	 GILMAIS
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Vamos, que cuando todo cl
mundo daba por muerto al C.D. FE-
LANITX, ¡va, y resucita! Lo que son
las cosas, victoria (91 «pañales»
(quiero decir sin entrenador) fren-
te al MAGANOVA, luego les dan
morcilla a los de STA. PONÇA. Los
ex-2.a clivisionarios se vieron impo-
tentes para marcar un solo gol a los
colistas, es más, mucho ganaron con
resguardar su portería y que los fe-
lanitxers no les marcaran algún gol,
cosa que intentaron algunas veces
sin éxito, pero faltos de fortuna.
Ahora las cosas no han mejorado,
pero se respira otro ambiente. La
salvación podría valorarse de «mi-
lagro», pero éstos suelen producirse
en fútbol cada jornada.
, • MIQUEL BARCELO, afincado
últimamente en París, dio una sun-
tuosa FIESTA en casa de ALASKA,
Ja cantante/empresaria, con motivo
a la EXPOSICION que presenta en
Ja galería de SOLEDAD LORENZO.
La cosa fue divertida y desmadrada,
tal como se esperaba, siempre según
crónicas.

• Los cuadros de MIQUEL lle-
gan a alcanzar cifras tan respetables
e interesantes como son los 20 mi-

lloncejos de pesetas. ¡Migues,
gues, pes poll!

• El «CIRCULO RECREATIVO»,
que cada día cobra actualidad, por
muchos motivos, cumplirá los 75
TACOS. Lo que está super-bien. El
hecho foe con,latado por «Diario
de Mallorca» que le dedicó varios
espacios, como debe scr.

• En el bar del inefable JAUME
«RAOLL» se ha venido disputando
un «CAMPEONATO DE TRUC» con
un ambiente indescriptible, vamos,
Ia repera. Los CAMPEONES han si-
do el tandem LORENZO TORTE-
LLA / JUAN OBRADOR, la gorra
siempre servirá para distinciones.
SUBCAMPEONES fueron la pareja
BARTOLOME ROIG y JOSEP
SBERT. Los ULTIMOS CLASIFICA-
DOS fueron PACO y MONSERRAT.
Los PENULTIMOS lugares se los
adjudicaron gente de «gran altura»
que lo mismo que darle al «tnic»
podían estar en la N.B.A., me re-
fiero a JIMMY «RAOLL» y a ESPIN.
No les cansamos con la paraferna-
lia del torneo, las casas comerciales,
demás detalles... Seguro que lo ha-
remos semanas venideras tras la
CENA DE COMPAÑERISMO que
tedra lugar el próximo día 14 en el
«Tulsa», donde habrá la solemne
ENTREGA DE TROFEOS. A las 9'30
de la noche, leños.

• Me gusta sinceramente el CAR-
TEL que ha confeccionado mi ami-
go ANDREU MAIM() para la «RUA-
90». ¡Serpentinas es lo que toca!

• Me dicen algunos compañeros,
no puedo dar fe, pero resulta que
JUAN CAMPOS ha perdido su OL-
FATO como futbolista, muy protes-
tón, igualico como Hugo Sanchez.
¡No son los kilos, son los años, com-
padre!

• LA FRASE PARA ENMAR-
CAR.—«Va todo tan deprisa, las

etapas se queman a tal N'CIOCidad
Clue, como no pongamos los cinco
sentidos permantemente, corremos
el riesgo de ser atropellados por el
presente...».

• El conjunto «INTERMINA-
BLES» tiene también una gira pre-
parada por la peninsula. Un grupo
musical qUe junto a los «MURDER
IN THE BARN» pueden dar la cam-
panada lejos de nuestro terruño.
¡Suerte!

• ¿Habra divorcio entre JOSE
M. GARCIA y su «sosias» ALEJAN-
DRO VIDAL? Es lo que se pregun-
tan los lectores y radioescuchas, tras
comprobar la disparidad de criterios
vertidos en sus respectivos medios
de comunicación, (a pesar de estar
unidos por el cordón umbilical de
«Antena-3»), con respecto al partido
REAL MADRIZ - REAL MALLORCA.
Yo asegurarla que no, simplemente
porque los «alumnos» educados obe-
(keen al «maestro». ¡Faltaría más!

• Un partido, cuyo resultado no
me sorprendió, conociendo al «Bru-
jo de Sa Pobla». Lo lastimoso fue
ver y comprobar como los de la «ca-
pital» no saben encajar los resulta-
dos adversos. Hablan de penalty a
Sanchez, de gol en fuera de juego
de Claudio, de la expulsión del «in-
dio»... ¡Pero los malditos no dicen
ni pio de Michel, que hizo méritos
a la cartulina roja para una tempo-
rada indefinida!

• En el «CINE PRINCIPAL» la
próxima semana como «DIA DEL
ESPECTADOR» meten dos películas
interesantes para los cinéfilos, «LA
LEYENDA DEL SANTO BEBE-

DOR» y una reposición esperada
Pur- su calidad y sus nominaciones
a los «oscars» del pasado año, «EL
TURISTA ACCIDENTAL». Este sera
el jueves que viene, pero antes este
I in de semana, una comedia diver-
tida «VICEVERSA» y «AVIS», éxi-
tos de taquilla de esta temporada.

• Bueno y dejé para lo Ultimo,
tal vez la noticia mas suculenta
la jornada, el C.D. FELANITX tiene
ya nuevo entrenador, Sc trata de
ACUÑAS, ex-mister del Sta. Ponça
cuando militaba en categoría supe-
rior. Los contactos han sido prove-
chosos por las dos partes y el dine-
r() tampoco ha sido problem:L..
Hay algunas clausulas que sólo pue-
den beneficiar al cquipo felanitxcr,
pero esto no creo que sea conve-
niente hacerlo público, es secreto
del sumario... Lo esencial es seguir
militando en la categoría, lo demás
no tiene demasiada importancia. El
domingo nos visita el SOLLER.
Equipo que este afio, pugna una vez
más para salvarse del descenso, se
trata —pues— de un duelo entre
«perros rabiosos». El Felanitx pue-
de ganar, falta que la suerte nos
acompañe.

EL RESERVA

SE TRASPASA DISCO-PUR en Poi .-
to-Colom.
Inf.: Td. 657174

SE TRASPASA tienda de ropa
inf.:Tel. 583142 y 582193
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(Crónica servida por gentileza dc
J. Ripon, en colaboración con Se-
bastia Artigues.)

Puntuación «Trofeo Marivent».
FELANITX.—Parcra (2), M. Rie-

ra (2), R. Juan (3), Adrover (2),
M. Hull (2), Galmés (3), Prohcns
(2), Gallarclo (2), Mut (2), Pont (2),

Vade!! (2). En el min. 70 Matías
(2) entró por Prohens y en el min.
89 Roig (s.c.) lo hizo por Mut.

ARBITRO.—Sr. Martos (1). Dis-
ereto en su labor.

TARJETAS.—Javi, Pons y Lull,
amarillas. Roja a Félix.

COMENTARIO
SANTA PONCA.—Los locales, que

.tintario militaron en 2.0 división B,
no consiguieron nunca imponerse al
colista. Por contra el Felanitx, que
estrenaba cargo de entrenador —a
cargo del conocido técnico Acuñas—
dispuso de las mejores ocasiones.
Mut, Pont, entre otros pudieron
marcar en sendas ocasiones, el pri-
mero en un bonito contragolpe y el
segundo en un perfecto cabezazo. El
equipo local demostr6 su impoten-
cia goleadora y tuvo sólo algunas
oportunidades a balón parado. Fal-
tas lanzadas fuera del área que sir-

-vieron para demostrar las cualida-
des del portero Parera.

Pont en la segunda parte, con fal-
ta lanzada por Matías, puso en vilo
a la afición local en un perfecto ca-
bezazo, despejando con apuros el
meta Lázaro. El partido, no dema-
siado bonito, sirvió para demostrar
que el Felanitx aspira todavía a la
salvación, pese a que los demás equi-
pos le llevan una ventaja importan-
te en la tabla de clasificación.

El próximo domingo deberá impo-
nerse al Sóller, club también en ho-
ras bajas. La victoria es fundamen-
tal de cara a estas aspiraciones, el
«gol-average» directo esta en juego,
amén de los puntos en litigio.

.1.a REGIONAL
MARRATXI, 1 - CAS CONCOS,
EL GOL, A ULTIMA HORA,

TRASTOCO TODOS LOS PLANES
El Cas Concos controló siempre a

los locales, tanto en defensa como
en el centro del campo, haciendo el
partido que le convenía; intentaba
el contragolpe, siempre sin demasia-
da fortuna porque adolecía de algu-
nas ausencias, tales como Santy y
Adrover... Pero lo cierto es que vis-
to lo acontecido en el rectángulo de
juego todo apuntaba a que iba fina-
lizar con el marcador inaugural, pe-
ro un gol a falta de diez minutos
para la conclusión echó por tierra
las aspiraciones visitantes. El tiem-
po se consumió sin que el Cas Con-
cos pudiera reaccionar.

El próximo domingo en el campo
«Es Cavaller»: CAS CONCOS - PE-
TRA, un partido de armas tomar,
por lo de la rivalidad comarcal y
porque el jugador Alfonso milita en
cl equipo visitante. También puede
ser una buena revancha, si nos ate-

nemos al partido de ida.
2.a REGIONAL

S'IlORTA, 5 - ESPORLES, 3
SUFRIR HASTA EL FINAL

Por el STIORTA juizaron.—Jaime,
Pau (Pere), Garcia, Carrasco, Dino,
Adrover, Mateu, M. Roig, Gaspar,
Aznar y Tolo.

A los pocos minutos dc la 1." par-
te se adelantaba en el marcador el
S'Horta gracias a un gol de M. Roig
(1-0). Esto relajó a los jugadores lo-
cales, circunstancia que aprovecha-
ron los visitantes para empatar el
partido (1-1) e incluso para adelan-
tarse en el marcador.

La 2.0 parte fue un calco de la 1.°.
El S'Horta se adelantó con un gol
bonito de Aznar (2-1). El jugador
más destacado del encuentro.

Los locales volvieron a las anda-
nadas. Algo alergatados vieron como
los visitantes marcaban el 2-2 y, ape-
nas repuestos llegaba el 2-3. Aquí el
S'Horta resurgió, sacando fuerzas
de flaqueza, y puso cerco a la por-
tería visitante y en menos de quin-
ce minutos dio la vuelta al marca-
dor con goles de Aznar (3-3), Dino
(4-3) y Adrover (5-3).

Resumiendo: fútbol a ráfagas,
emoción y muchos goles en «Sa
Lleona».

El próximo domingo: En Mana-
cor BARRACAR - S'HORTA. Es po-
sible puntuar, cosa muy productiva,
de cara a conseguir una digna clasi-
ficación.

JUVENILES
FELANITX, 5 - SOLLER, 2
EXCELENTE ENCUENTRO

DE LOS LOCALES
Los pupilos del mister Colau Ju-

lia dieron una gran lección de fútbol
al imponerse a sus homonimos de
Sólle r, un partido jugado de poder
a poder, con total iniciativa local. El
resultado refleja los méritos de los
felanitxers, que siempre llevaron la
mejor parte.

Futbolet
TORNEIG D'HIVERN SENIOR

Dissabte passat es jugaren els par-
tits següents:

Cons. Simarro, 2 - Acid Jodio,
Banca March, 4 - Puig Hugny, 3
Old Stars, 1 - M. Ses Salines, 1
La Rivera, 2 - «Sa Nostra», 1
Bon encontre el que jugaren Ban-

ca March - Puig Hugny dins una tar-
da de bon futbolet on regna en tot
moment la deportivitat.

La classificació en aquests mo-
ments es la següent:

Puig Hugny, 	 18 p.
Banca March, 	 17 p.
M. Ses Salines, 	 15 p.
Acid Jodio, 	 13 p.
Old Stars, 	 9 p.
Cons. Simarro, 	 8 p.
La Rivera, 	 6 p.
Sa Nostra, 	 2 p.

I- \SQUET

Una vegada més,
lesions

RESULTATS
Cadets masculins:
PERLAS, 	 69
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 46
Juvenils masculins:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 70
RAMON LLULL, 	 59
JUniors masculins:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 44
SYRIUS, 	 76
Sèniors masculins:
GESA/ALCUDIA, 	 56
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 53

COMENTARI
Hem d'insistir en la mala sort que

acompanya els jugadors de bàsquet
felanitxer, afectats per una epide-
mia de lesions. Cada setmana engrei-
xa la llista i si abans ja s'havien de
fer filigranes per reunir els juga-
dors necessaris, imaginau-vos
passa ara. Aquesta passada jornada
els sortats foren el júnior Tomeu
Maimú i el senior Tomeu Oliver, els
quals, pocs minuts després d'haver
començat els seus respectius partits,
sofriren unes torçades de peu que
els feren abandonar la pista. Igno-
ram, al moment de redactar la crò-
nica, quina sera la importancia d'a-
questes lesions.

Prevista la derrota dels CADETS.
Però no se mereixien perdre amb
una diferencia tan notória, perquè

BENJAMINES
P. «KISKA»/SANT ALFONS «A», 11
DE GRACIA (LLUCMAJOR), 	 2

Excelente partido de los de casa.
Disputado en Felanitx, donde el do-
minio local fue ostensible de prin-
cipio a fin.

Alineación local: P. Muñoz, D.
Barceló, S. Moreno, T. Nadal, J. R.
Villanueva. Goles obra de T. Nadal
(5), S. Moreno (4) y D. Barceló (1).
Un jugador visitante marcó en pro-
pia meta.

ALEVINES
CAFETERIA «LLEVANT»/

SANT ALFONS «A», 	 5
REINA SOFIA, 	 1

El partido tuvo momentos de gran
esplendor por parte local, hizo vi-
brar a los aficionados, y además se
consiguieron los dos puntos de for-
ma brillante. El equipo local diri-
gido al son de la batuta de M. Tala-
vante demostró estar en un momen-
to dulce, tanto de juego como de
moral.

Goles dc J. Barceló (2), J. Cira
(2) y P. J. Garrido (1).

Jugaron: Xim, R. Comino ,J. Bar-
celó, B. Obrador y P. J. Garrido.

CAFETERIA «LLEVANT»/
SANT ALFONS «B», 	 4

NUESTRA SEÑORA DE GRACIA, 2
Buen partido de los locales. No-

tándose una total superioridad so-
bre los visitantes. Goles de Manresa
(2) y Soler (2).

Alineación: J. M. Sans, Morgan, V.
Ferrero, J. Soler y F. Manresa.

havien duit el partit beníssim (23-
26 en el descans i 38-39 en el minut
28). A la posterior reacciú local s'hi
alegi el kit de (me cl Joan Capó
quecliit sense director dc joc (Cesar
i Miguel Nadal havicn estat elimi-
nats per faltes) i això facilità la vie-
túria dels manacorins que són el
minor equip del grup. Novament fou
César l'anotador més clestacat amb
22 punts, seguit de A. Martinez (8, 2
triples).

Desprús d'un partit molt anivellat,
fins a la meitat del segon temps, eis
JUVENILS doblegaren cl Ramon
Llull. L'actuació cle Pere Joan Fulla-
na \ 'a ser un espectacle (31 punts),
Limb cistelles per a tots els gustos,
algunes d'elles !Oro festejades. Jor-
di Sanchez (autor de 12 punts) rea-
litza un ciels millors partits des de
que juga i Amengual mostra la seva
habitual eficacia en defensa i en
atac (15 punts).

Els JUNIORS nomes disposaven
cie sis jugadors per aquest partit i
als cinc minuts, al temps que anota-
va un triple, se produí la lesió de
Tomeu Maimó. Afortunadament els
juvenils havien jugat a Felanitx, i
tres d'ells pogueren reforçar l'equip.
En els primers minuts els visitants
no trobaven el bon camí i el Joan
Capó aprofita per anar-se'n per da-
vant en el marcador, fins al minut 8
(14-11). La resta del primer temps
va ser un calvari i el Syrius anota
un parcial escandalós, arribant-se al
clescans amb un 17-48. El segon
temps resulta més igualat (27-28)
amb un darner minut (7-0) de gran
merit pel Joan Capó que semblava
l'equip superior. El juvenil R. Lla-
(16 fou l'únic que passa de 10 punts
(12) i cl major rebotejador va ser
M. Julia (10).

Una cistella i un tir addicional
convertit, a falta de tres segons, per
a l'acabament del partit, derrota  eis
SENIORS que, davant el Gesa Alcú-
dia amb tot l'equip de gala, realitza-
ren un gran encontre. Tot just al
contrari del que disputaren a Cam-
pos, partit que, per cert, dura coa
perquè el Joan Cap6 denuncia una
pressumpta alineació inadequada
d'un jugador campaner. Tomant a
Alcúdia diguem que de l'equilibri
del partit en dóna idea el fet de que
Ia major diferencia a favor dels lo-
cals fou de 4 punts i la del Joan
Capó de 7 (28-35 en el descans). Una
llastima que aquest equip tan cas-
tigat per les baixes no pogués tornar
amb la victèria que, tant per ganes
com per lluita, se mereixien. Ah! i
els arbitres, especialment en el se-
gon temps, no ens afavoriren gai-
re... Mereix destacar tot el conjunt
de jugadors, però, part damunt tots,
Tomeu Salva se va fer notar per-
que, a la fi, li sortiren les coses i
se va convertir en l'anotador mês
destacat (14) i en el millor rebote-
jador- (12). També hem de dir que
Pep Sánchez va estar molt fi i Da-
mia Boyer, segur en els Ilancaments
de tirs Mures.

AQUESTA JORNADA

ünicament hi haura a Felanitx el
partit dels sèniors el diumenge. El
dissabte horabaixa juguen fora els
cadets '(Sa Pobla), els juvenils (Ci-
de) i ls júniors (Penya Mallorca).

LARRY CISTELLES

FUTBOL
3. 0 DIVISION

El C.O. .(1,1anitx, cm owns [its, moveciri gar
Santa Ponça, 0 - Felanitx,
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Ferretería VALLS
Liquidación total por reformas

Dtos. del 15 al 20 % en todos
los artículos

Ahora,100.000 Ptas. menos
si nos dejas tu coche asada

El Renault 19. el coche mas vendido el
ono pasado. tenha que sec tuyo. Por fuerza.
Po( Anea PO( motorizacian Y porque durante
este mes. al comprar un RENAULT 19 tres.
cinco puertas o CHAMADE. te ahorras
100.000 Ptas, si nos deras tu coche usado
Pósate por Renault y llegarás al RENAULT 19.

Por fuerza.
Port) unkicaes en stock c)el Concesonono

aorta valido en ,

Concesionario: FRANCISCO MANRESA, S. A.
FELAMITX: C/. de Campos, Km. 05 • Tels. 581984 - 85 - CALON6E: Ctrs. Felanitx, 5 - Tel. 557393
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FELANITX

Comical d'Esquerra Unidaa la Sala
ELS DEMAGOGS I EL SR. GILET

Dissabte passat dia 27 de eerier, el
Conseller Adjunt a la Presidencia
Sr. Francisco Gilet, va fer unes de-
claracions al Diari «Baleares» que
creim del tot necessari comentar, no
pcl seu contingut, sinó per en con-
tra dc qui s'han fetes.

Di ll uns passat cl Conseller d'Orde-
nació (?) del Territori Sr. Jerúnimo
Saiz, cleia clavant els medis de cornu-
nicació que l'aprovació de les Nor-
nies Subsidiaries de Felanitx que
afecten a la costa del terme muni-
cipal, «són el que l'Ajuntament de
Felanitx ha demanat».
; A ambducs declaracions hi ha un
fer córrer la pilota sospitós. El Sr.
Saiz sap ben be que les NNSS per
r11 aprovades són les que el Sr. Gilet
ha exigit a una part de l'Ajuntament
de Felanitx, perquè l'Ajuntament de
Felanitx en Ple i per unanimitat dc-
manà que aquestes Normes decla-
rassin NO URBANITZABLES, l'àm-
bit del territori que oordeneno. Tant
Cs així que va ser prompte el Sr.
Saiz a demanar a l'Ajuntament de
Felanitx que informas les allega-
cions, hauria estat molt lleig que
l'Ajuntament de Felanitx demanits
que fora No Urbanitzable i cl Con-
sell de Govern ho declaras Urbanit-
zable! D'aquesta manera es molt bo-
na de donar la culpa, llàstima que

Felanitx ja ens sapiguem mocar i
no ens encortin amb aquestes histò-
ries ingenues.

Però el que sorprèn moltissim es
que el Sr. Gilet també vulgui donar
Ia culpa a l'Ajuntament de Felanitx
i més concretament al Batle . cle Fe-
lanitx que entre d'altres coses diu
d'ell: 0...su oficio como politico con-
siste en cl constante insulto». Tot-
horn sap que el Batle de Felanitx
quan Ii demanen coses per Radio
Nacional, sempre es dedica a insul-
tar al portaveu de Coloms a la Sala
i a la gent que esta en contra dc les
seves venudes. Després continua el
Sr. Gilet afirmant al «Baleares»
«...todo Felanitx sabe a quién me
estoy refiriendo...», és cert tothom
concix be al Batle de Felanitx i les
seves actuacions públiques ja són
famoses a Felanitx i a tota l'illa. I
per acabar el Sr. Gilet confirma les
sospites de que esta parlant del
Batle de Felanitx quan chu «...se ha
dejado llevar por la demagogia co-

mo único fundamento político». Es-
tt clar que parla crell perqci deu
saber el Sr. Gilet que significa la
paraula «demagogia» i que cosa es
un «demagog». Per si no Im sap li
recordarem que cl Diccionari de la
Llengua Catalana, a la seva eclició
de l'Enciclopèdia Catalana, reim-
pressió sisena de 1987 (format ma-
nual) cliu que un demagog es el cap
del Partit Popular (a l'antiga Gre-
cia), el cap del Partit Popular a Fe-
lanitx és el Batte de Felanitx i a
Ciutat és Illonorable Sr. Gabriel
CarleIlas, clos demagogs. Perú que
cosa es la demagògia segons el clic-
cionari esmentat? Demagògia pot
esser «Una forma impura de go-
vern democratic que consisteix en
exercir el poder a profit de les mas-
ses indisciplinades». Esta clar que
els que exerceixen el poder poden
esscr demagogs i fer demagogia i els
que exerceixen l'oposició, poden es-
ser moltes coses com blasme el Sr.
Bade, per la Radio, per() demagogs
mai! I el cliccionari encara chu més
coses. La clemagógia pot tenir una
altra accepció que va clavada al
Sr. Gilet i al Sr. Batle com a prac-
ticants de la mateixa, diu cl diccio-
nari que demagògia pot esser una
«Política fonamentada en la utilitza-
ció de mètodes emotius i irracionals
per a estimular els sentiments dels
governants cap a l'acceptació de
programes d'acció impracticables i
fallaciosos que miren només de
mantenir situacions de privilegi».
També queda clar que les actua-
cions ambivalents del Sr. Gilet són
fetes per mantenir situacions de pri-
vilegi i la fancia que empra el Sr.
Saiz per explicar la culpa de l'Ajun-
tament de Felanitx també està em-
marcada per la definició de dema-
gògia.

Tot plegat demostra que han sen-
tit parlar de demagogs i demagògia
i no saben de que parlen, acusant
als altres de qualitats que nornés
ells, eis del partit popular poden
gaudir.

VENDO VITRINAS, MOSTRADOR,
utensilios y otros muebles de su-
permercado.
Informes, Tel. 581206

SE DONEN CLASSES d'Angles i In-
formàtica, per alumnes d'E.G.B.,
a Portocolom, els dissabtes.
Informes, Tel. 581664

Després d'un cert pet - icicle de
temps, en que l'esquerra de Felanitx
s'havia relaxat (per no dir clesapara-
gut) es d'esperar que algú, en aquest
poble, pensi que cal revitalitzar, de
qualque manera, el clialeg politic tan
obliclat ja.

Esquerra Unida, ha posat aquesta
alternativa a clisposiciú de qui vul-
gui collaborar.

Per tot aix?), i che moment, l'assem-
blea cl'Esquerra Unida resta oberta
a totes les persones que afiliades als
partits que integren la coalició o to-
tes aquelles altres que, sense cap
vinculació política, vulguin collabo-
rar amb propostes, projectes, opi-
nions o participacions actives, en el
que es clefineix com a projecte
d'E.U. a Felanitx.

Qui estigui interessat, podrà po-
sar-se en contacte amb qualsevol
d'aquestes persones: Andreu Vadell,
Bartomeu Rosselló, Francisco Pere-

fia o Miguel Gonzalez, o be dirigir-se
per carta a l'apartat de correus nú-
mero 97 de Felanitx.

Salutacions.

SE VENDE CASA céntrica, apta pa-
ra comercio u oficina.
Informes, Tels. 576041 (5 583393

ALQUILO LOCAL para almacén o
cocheria en Felanitx.
Informes, Tel. 581907

CHICO DE 23 AÑOS, con carnet de
1.", BUSCA TRABAJO.
Informes, Tel. 581321 (de lunes a
viernes, de li a 13 y dc 15 a 17)

SE ALQUILA CASA en Porto-Colom,
en primera linea, apta para nego-
cio.
Informes, Tel. 581156   

Aviso importante

Próxima INAUGURACION de:

«SA NATURA»
Herboristería
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