
['enterrament de la sardina a Cas Concos
A Cas Concos tindrà lloc enguany

la darrera manifestació carnavales-
ca, l'enterrament de la sardina, un
costum que no té tradició a Mallor-
ca pert, sí a molts indrets de la pe-
ninsula.

L'Associació de Veïns del Cavalier

cuida de l'organització d'aquesta
bauxa, amb el patrocini del nostre
Ajuntament i la collaboració de la
Direcció General de la Joventut.

El programa serà el següent:
A les 19'30 concentració dels par-
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S'apro0 	 sanejament d la ;park
de Sa Capella

Prengué possesori ei nou regidor Antoni BrimIt
la rodeila

La delegació d'Urbanisme i les
presidencies de la Comissió d'Hisen-
da i Obres Municipals són els car-
recs que assumeix Antoni Grimait,
el nou regidor que jurà el càrrec a
la plenaria de dimecres dia 7 de fe-
brer i que ve a ocupar la cadira que
queda buida a la Sala amb la dimis-
sió de Bartomeu Tejedor. El Batle
dirigí unes paraules de salutació al
nou regidor i assegura que s'inte-
grava a la gestió municipal amb ga-
nes i excellent disposició. A la pre-
gunta que féu a A. Grimait el por-
taveu de Coloms a la Sala entorn a
quins aires bufarien per la Sala i
quines eren les seves idees, Antoni
Grimait contestà que ho manifesta-
ria un cop hagués rebut els nomena-
ments i quan cregués que era el mo:
ment oportú.

Amb aquesta presa de possessori
i el nomenament de Bartomeu Cer-
da com tinent batle i membre de la
Comissió de Govern, s'ha restablert
la «cúpula» municipal i queda sols
a cobrir la plaça de regidor que dei-
xa vacant Pere Batle amb la seva
renúncia.

Passem pert, a donar compte de
l'aprovació d'un projecte i un con-
veni, de capital importancia amb-
dós dins l'orde del sanejament. En
primer lloc s'aprova el projecte de
sanejament i proveïment d'aigua po-.
table a la part de Sa Capella del
Port. I després s'aprova un conveni
amb IBASAN mitjançant el qual i
amb una aportació municipal del
50%, aquesta empresa es farà car-
rec de la construcció de l'estació de-
puradora de Portocolom. Aquest
darrer punt s'aprovà amb el bene-
placid de tots els grups.

El cost del projecte de la part de
Sa Capella —que beneficiarà unes
414 cases— es preveu en uns 118 mi-
lions de pessetes i el termini d'exe-
cució, en 8 mesos a partir del pri-
mer d'octubre d'enguany. Contem-
pla la installació de les xarxes
d'ambdós serveis fins al portal ma-
teix de les vivendes, així com qua-
tre estacions impulsores que reme-
tran l'aigua residual al grup impul-
sor del Pla de Sa Sínia.

Pere Massutí, del grup Socialista,
i després de manifestar la seva per-
plexitat per la decissió presa ara a
correcuita després de suggerir-ho
reiteradament els grups de l'oposi-
sió durant anys, desaprova els «re-
bosaderos» del sistema d'emergència
—que van directament al mar—. To-

meu Obrador demana d'on es treu-
ria l'aigua potable i on es tiraria la
bruta, denuncià errors que atribuí a
la pressa en que es féu el projecte
i digué que hi mancava la canalitza-
ció de les aigües pluviais. Aquest
punt s'aprovà amb la majoria del
grup governant.

L'aprovació del plec de condicions
per a la concessió de les installa-
cions temporals a les platges fou un
altre punt molt discutit . És de des-
tacar ta sensible baixa que en quan-
titat de partida han experimentat al-
gunes platges en relació a l'any pas-
sat. Aixf. Cala Marçal, que l'any pas-
sat sortf en 11 milions 400 mil, en-
guany es posa en 7 milions, Cala
Ferrera (10 mitions l'any passat) es
posa en 5'5 milions, Cala Sanau
(3.100.000) en 2 milions 600 mil;
mentre que altres pujen: S'Arenal
(1.400.000 l'any passat) es puja cent
mil pessetes, Cala Serena (800.000)
es posa a 1 milió i Cala Mitjana, que
l'any passat no se subhasta., es posa
en 300 mil. Tanabe s'han introduit
algunes variacions quan a la durada
del contracte, el qual es podrà pror-
rogar per dos anys sempre que la
prefectura de Costes no canvii de
parer.

Divendres que ve, Sa Rueta ence-
tara aquestes jornades de carnaval
que fins el dimarts dia 27 donaran
un to característic a la nostra con-
trada. Els allots, que fins fa pocs
anys eren els personatges gairebé
únics d'aquests esbargiments, prota-
gonitzaran a través de llurs collegis
aquesta primera manifestació. El
començament de la desfilada esta
anunciat per les 3 del capvespre
l'itinerari a seguir sera el mateix de
Sa Rua: carrers Bellpuig, Miguel
Bordoy i Major, plaça de Santa Mar-
galida, carrer 31 de Març, plaça d'Es-
panya, passeig d'Esnest Mestre, car-
rers Guillem Timoner, Convent, An-
toni Maura i Anglesola. En el Parc
de Sa Torre, un festival amenitzat
pel grup aGranots truiosos» clourà
la festa infantil.

El sendema dissabte, Sa Rua co-
mençarà a les 4 i seguirà l'itinerari
conegut. La concentració sera mitja
hora abans en el Parc. Recordam als
que vulguin parti4ar' -hi que s'han

aigiies netes i aigiies brutes
A la sessió plenaria de la Sala de

Ia setmana passada, l'Ajuntament va
aprovar el projecte de recollida d'ai-
gües residuals i de distribució d'ai-
gua potable a la part de la Capella
de Portocolom.

Aquestes obres no són allò que
podríem anomenar el sanejament in-
tegral del Port, però Déu n'hi do!
De qualque manera havíem de co-
mençar, i no seria just que nosal-
tres, que hem insistit tant en el te-
ma del sanejament i altres sem-
blants, ara no aplaudíssem aquesta
decisió.

La mesura de recollir les aigües
residuals sera eficaç, sembla, de ca-
ra a millorar la netedat del Port. Hi
haura, però, problemes importants
a resoldre. Les aigües residuals hau-
ran d'anar a parar a qualque banda,
i rúnica sortida acceptable passa
per la construcció d'una depurado-
ra.

Respecte de l'aigua potable, tam-
be caldria precisar molt clarament
quina aigua pensen repartir. A la
reunió que comentam se va parlar,
de passada, de l'aigua de Sa Punta
i sobre això hem de dir que, a part
d'esser caríssima, l'aigua de Sa Pun-
ta, de potable, no en té res. És ver

d'inscriure (fins dia 23 hi ha temps)
a l'Ajuntament i en hores d'oficina a
n'Antoni Capó.

L'Organització ens prega que co-
muniquem al públic que cl ball de
carnaval previst per dissabte a ves-
pre, i per causes totalment alienes
a la seva voluntat, no podrà cele-
brar-se al local de l'antic escorxador
i es farà en els baixos del Mercat.
Serà amenitzat per l'orquestra «Eis
Nostros» i els grups qMúltiplus» i
aCanyamel». AI llarg de la vetllada
tindrà lloc l'entrega de premis.

que els promotors de les noves ur-
banitzacions del Port han promès a
l'Ajuntament que donaran aigua po-
table a la part de la Capella; per)
no hi ha ningú amb dos dits de seny
que confiï en la promesa d'uns se-
nyors que, per començar, varen ma-
nipular descaradament una enques-
ta i han enganat la gent tant com
han pogut.

Bé. El fet es que a la Sala han
decidit posar fil a l'agulla; perto el
futur del Port no s'acaba amb abcb.
El Port té uns problemes molt greus
de tipus urbanístic, que passen per
la redacció de les Normes Subsidia-
ries i pel seu estricte compliment.
És ben hora de posar punt i final a
la política practicada a l'Ajuntament
durant els darrers deu anys, inspi-
rada en l'humanisme cristià, inter-
pretat per l'equip que ha controlat
el consistori durant aquest temps.

El P.P. hauria d'entendre d'una ve-
gada que per aquest camí anam di-
rectes a la destrucció i el caos. Ja
sabem que es difícil rectificar si es
cert, com pensam, que molts d'es-
guerros ja venen inspirats de més
amunt. El senyor Jeroni Saiz, Con-
seller d'Ordenació del Territori, va
manifestar la setmana passada, a
propòsit de tot l'enrenou armat per
les noves urbanitzacions del Port,
que els contraris d'aquestes eren els
de sempre, partidaris del creixement
zero. Això, una vegada més es menti-
da. Nosaltres estam radicalment en
contra de les noves urbanitzacions i
farem tot el que estigui al nostre
abast perquè la cosa no vagi enda-
vant. Malgrat això, creim que, al
Pert, hi ha d'haver una provisió
raonable de sbl per la gent que vul-
gui fer-s'hi una segona residência.

Entre el creixement zero, que el
senyor Conseller maneja per perju-
dicar els qui no estan d'acord amb
Ia seva política, i la carta blarica a
unes urbanitzacions que són més
grans que tot quant s'ha fet fins ara
d'ençà que el Port es port i el món
es món, hi ha una posició assenyada
i raonable: la nostra.

Pirotècnic

Sa Rueta ¡Sa Rua
El ball de carnaval se celebrarà als baixos del Mercat
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral: 1.625 ptcs.
Semestral 2 fora: 1.775 ptcs.

SANTORAL

Diu. 18 Sta. Bernacleta Soub.
Dill. 19 St. Gabf
Dim. 20 St. Eleuteri
Dim. 21 St. Pere Damia
Dij. 22 Catedra de St. Pere
Div. 23 St. Policarp
Dis. 24 St. Modest

LLUNA
Lluna nova dia 26

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

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

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

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

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 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 j dittirien-
ges. Diumenges a les 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

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

Cat. Ticoulat
Francesc Piña
Gayh-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Amparo Trueba
Cat. Ticoulat

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

580448-581144
Ambulkncies

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

Ferretería
Liquidación total por reformas

Dtos. del 15 al 20 % en todos
los artículos

C. Plaça, 10
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I ANIVERSARI DE LA MORT DE

Maria Binimelis Julià
Vcia. dc Janine Serra

succeit a Felanitx, dia 17 de febrer de 1989, a GO anvs,
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostôlica.

E. P. D.
La seva tilla Cotonna; till politic Janine Suiter; nets Janine i

Joa n Miguel; germa Salvador i els :titres familiars, vos supliquen
que volgueu encomanar-la a Dim. La missa que se celebrara dema
diumenge 18, a les 11'30 del mati, a l'esglesia de Son Valls, sera en
suri-agi de la seva anima.

(Ca Na Maria Xurica)

ROGAD A 1)105 EN CAR1DA1) POR EL AlilA DE

ClEfonso Hernández Roman
(pu> lalleció en Felanitx, el dia 12 de febrero de 1990, a la edad de 79 años.

habiendo recibido los santos Sacramentos y la Bendición Apostõlica

E. P. D.
Su afligida esposa Francisca Morales; hijos Ginés, Pedro, Lucia y A Ifonso: hijos politicos

Rosario Muñiz, Maria Alcaraz. Francisco Noguera y Apolonia Oliver: nielos, Alfonso, Pascual, Gaspar.
Paquita u Alfonso; hermanos, Juan, Bartolomé, Josefa y Lucia; hermanos politicos. aldjcalas; sobrinos,
primos y denuis familia ruegan una oración por su eterno descanso.

Casa moduoria: C. Convento, 29

FELANITX

Ajuntament
Je Falarditx
COMISSIO DE GOVERN
DE DIA 27-12-89

S'acorda proposar el nomenament
de Pere J. Batte Garcias com Jutue
dc Pau i Bernat Monserrat Benna-
sar com substitut.

S'acorda demanar tres ofertes a
altres tans contractistes per a la re-
onstrucció de la paret del cemen-

teni de Felanitx.
S'acorda adquirir de Guzmán c

Hijos, S.A. un vehicle per l'operari
dels jardins per un preu de 2.600.000
pies.

S'acorda contractar amb Esteve
Barceló Bordoy les obres de l'escor-
xador pel preu de 5.990.000 ptcs.

S'acorda contractar amb Aglome-
rados Felanitx, S.A. la pavimentació

del canif. de Can Foguerada per
9.240.000 pies.

S'acorda contractai- la redacció de
les Normes Subsidiaries del Plane-
jament del Terme Municipal amb
Miguel Fiol Castaño, Antoni Obra-
dor Capó, Bartorneu Colom Pastor i
Pere IVIonserrat Ramón, per la quan-
titat de 14.749.600 ptcs.

S'acorda contractar amb Melchor
Mascaró, S.A. l'obertura d'un vial en
el Polígon 4, per la quantitat
34.500.000 ptes.

S'aprova el Padró Municipal de
Beneficencia.

S'acorda la devolució de quanti-
tats cobracles indegudament a diver-
sos contribuents pet concepte de
clavagucram.

S'informaren favorablement les
sotlicituds per a la construcció de
vivenda rural subscrites per Bernat
Amengual Grimait, Ana González
Salvador, José M.a Elena Rosselló,

Joana Rosselló Coll, Miguel Amen-
gual Adrover, Jose Elena Rosse-
116, Ilervev Crush, Marc Adi -over
Roig, Sebastia Grimait Grimait, Jo-
sep Alou Ad lover, Sebastia Grimalt
Grimalt i Antoni Adrover Cedeito.

Sc clona Ilicencia al Ministeri d'E-
ducticiú i Ciencia pet - a obres d'am-
pliació al collegi d'E.G.B. de Porto-
colom i a l'Institut de Formació Pro-
fessional.

Llicencia d'obres menors a: Jau-
me Ballester Puigrós, Miguel Va-
quer Salon, Joan Obrador Ramis,
Ratel Adrover Barceló, Joan Amen-
gual VadeIl i Elias Dusan Atanislav.

S'aprova el pagament d'una m'a-
ciO de Factures per un import de
57.162.406 pessetes.

COMISSIO DE GOVERN
DE DIA 8-1-90

Es concediren llicencies i ajudes
econòmiques de 10.000 ptcs. per a
celebrar un fogueró de Sam Antoni
ais segiients senyors: Catalina Blan-
co Mas, Ratel Taberner Manresa i
Llucia Manresa Adrover.

S'acorda contractar amb Francis-
ca Vicens Bennasar el servei de ne-
teja i esment de la Unitat Sanitaria
i Escola de Portocolom per la quan-
titat de 1.195.000 ptes.

S'acorda la clevolució de les fian-
ces constituïdes per Manuel Tirado
Rubio i Josep Mesquicla Manresa pel
pintat ciel collegi «Reina Sofia» i per
Ia concessió ciels bars del Parc Mu-
nicipal respectivament.

S'aprova el plec de condicions par-
ticulars per a la contractació d'assis-
tència tècnica per a la redacció del
projecte cl'abastiment d'aigtm i sa-
nejament de la part de Sa Capella
de Portocolom.

S'acorda traslladar a la Conselle-
ria d'O. Públiques l'escrit de l'APA
de l'Escola de Cas Concos interes-
sant accessos peatonals a dit centre.

Llicencia d'obres menors a: Mar-
galida Andreu Obrador, Miguel Mas
Burguera, Dicter Sonmvald, Carme
Caldentey Nicolau, Hans Henning
Schroth i Jaume Ballester Puigrós
en representació de Fco. Tejedor,
S.A.

SI.: VENDEN DOS PISOS nuevos en
Felanitx, muy centricos. Entrega
de Haves inmediata. Aparcamien-
to opcional. Precio a convenir.
Inf.: Tel. 043071 API 423
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Estan clay:ides dues creus
cn el mont de l'oblit
per ...

Amb el permis d'aquest fantastic
cant-autor i Sense voler arravatar-li
cap drel, 	 canviaria segons quines
Iletres, per la tcmatica	 i co-
mençaria anib:
Estan clavades TRES creus
en el morn de l'oblit
per TRES persones que han permés
especulaciO, engany i profit.
Estan clavades TRES creus
al front de l'infinit
per TRES persones que es merCixen
que rectifiquin i no ho facin un

[altre pic ... etc.
Jo trob que de cançons ja n'hi ha

hagucics moltes i per cert no gaire
bones.

Com pot ásser que vosaltres, espe-
cíficament «vosaltres», Cosme Oli-
ver, Andreu Riera, Francesc Gilet...
permeteu coses tan aberrants com
intentar urbanitzar rúnic redol na-
tural i verge que ens resta a nosal-
tres els felanitxers, i això que no
pari d'altres Hoes aquí a Mallorca.

A un dels vostres «genets de l'apo-
calipsi», el Sr. Bonet-d, ja ii digue-
ren no se que sobre «el color ciel
dinero».

Qué es más important, la butxaca
d'un o l'espai natural de tots?

La urbanització de S'Algar, Sa
Punta, Es Rivetó i altres espais na-
turals a Mallorca, lo que farà es dui -

molta merda, moltes d'inversions es-
trangeres, ja que els preus que es
posaran de moda seran factibles per
tots aquells que no són d'aquí i ten-
guin doblers per invertir i amb aim)
ens tirarem tota aquesta merda da-
munt el nostre terrat i acabarem
amb la possibilitat de dur un turis-
me de «bones», perquè aquets, sen-
se espais naturals i ben ambientats,
no en volen saber res.

Per tot això, avui, vos vull posar
TRES creus, TRES creus com un:
campanar de grosses i dir-vos que
cie cada dia ho feis millor, millor
per acabar amb tot.

Com sabeu, es va fer una enquesta
per «saber» si el noble felanitxer vo-
lia o no una cosa que no es tal. Amb
altres paraules, volien enganyar tot

poble amb farses, embulls i men-
ticies per aconseguir nomás lo que
tothom ja sap.

I si tingues más temps vos canta-
ria una altre cançó, de la pellicula
Cabaret:
Money, Money, Money ...

Sabeu anglès?
M'agradaria molt que el noble fe-

lanitxer i mallorquí i tot el qui vul-
gui, que es rnanifestas en contra de
totes aquatics aberracions que es
fan, per exemple lo de S'Algar, Sa
Punta i Es Rivetó. Jo, només vull lo
millor per la meva Terra. Salut.

Antoni Joan i Albons

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

Serco Informática, S.L.
ROLLOS DE PAPEL PARA FAX
30 METROS
50 METROS

100 METROS
PAPEL FOTOCOPIADORA
DIN A4
FOLIO
DISKETTES 5 1/4 DC DD
DISKETTES 5 1/4 DC HD
DISKETTES 3 1/2 DC DD
FAX MURATA
ORDENADOR PC COMPATIBLE
ARTÍCULOS SUJETOS AL 12 %
EL PRECIO.

600 Ptas.
900

1.800

600 Ptas.
650 »
100 Ptas. Unidad
350 »
350 »

135.000 Ptas.
20 MB. 175.900 Ptas.
DE I.V.A. NO INCLUIDO EN

Pedro Mas
C/. Costa i Llobcra, 22 - Tel. 581710
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Uns mahrquins co2p2ren a Enropa
A Cala d'Or el dia 17 de gener,

niolt (Tejon', el grup de trenta cinc
sock de la UN IO EUROPEA DE
MALLORCA (UEM) s'encamina cap
al nucli de la Comunitat Europea.
Un cop alla, els europeistes de Ma-
llorca han passat per quatre païssos:
A Brusedes han visitat tant la Co-
missiú on treballen els ministres
comisaris, com el Conseil, integrat
pcls gabinets governamentals dels
dotze païssos membres; a Luxen-
burg s'han fet una idea del funciona-
merit de la Cort de Justicia i a Es-
trasburg, seu del Parlament Euro-
pen, eren presents a la sessió plena-
ria del dia 19 de gener (quan per
example es discutia sobre un cralit
de dos mil milions d'ecos per a Hon-
gria); a Alemanya, els viatgers de
Mallorca se reuniren amb Arno
Krause, que es un dels ilders auro-
peistes i que els facilita l'estada a
l'Acadèmia d'Europa a Otzenhausen,
prop de Saarbriicken.

Han parlat i escoltat molt dels
«Estats Units d'Europa» però se
n'han adonat alhora dels nombrosos
estats encara «desunits» d'Europa;
han après els tipus de canvi i han
percebut algunes Ilengiies de la nos-
tra vella i entranyable Europa.

Mantra la gent, clavant la situació,
a vegades adopta la resignació, pets
curopeistes de Mallorca representa-
va un estímul mes per a reforçar

i or treball en el marc de la UFA
per tal d'aconseguir una Europa dc
bon dc veis.

La UEM fou fundada a l'octubre
de 1988 per Javier Giner, a Cala
d'Or, i alla resta inserida encara en
cl Centre Civic Europeu.

Más d'una cinquantena de socis
fins avui poden donar fe de que
aquesta Unió no Cs un partit, sin()
una associació p rt damunt qualse-
vol partit i confessió.

La UNIÓ EUROPEA de MALLOR-
CA, que Cs la primera seu de la Unió
Federal Europea a Espanya, vol in-
fluir clins l'opinió pública, els par-
tits politics, els Parlaments i els Go-
verns amb la finalitat de crear els
Estats Units d'Europa.

I, això per què?
Quan estam disposats a mirar un

poc mes Iluny de la costa illenca,
de cop ens trobam amb molts pro-
blames europeus i globals, qua no
es poden resoldre per regions ni no-
bles de manera individual. Especial-
ment el desenvolupament histèric
després de la segona guerra mundial
ha duit aparellades aquestes grans
tasques.

Pere), part damunt de tot, els dar-
rers esdeveniments en els païssos de
l'Europa oriental han subratllat dra-
màticament la urgencia de la cons-
trucció de la casa europea.

Amb cl fracas del comunisme, es

a du, del socialisme real, el N'ell
:11111) les d LACS Sl:perp01,21-

Cies ha moll cvideffiment. D'aqui
clu:2pú.,juern suspitar que «si el pro-
cCs curoneu no zivança rapidamant,
tiLinrein passat (run sisti..,a bipolzir
a un altre d'hegem)nia norteameri-
cana ) ( E. Curial, «La Vanguardia»,
26-1-90).
Tal desequilibri alai no pot corres-

pondre a la varietat dels pobles i a
111(S a més du aparellat el peril] de
dependencies i tarnbC d'opressió.

Consegilentment ens hem d'afa-
nyar en la construccid dais Estats
Units d'Europa per tal qua Europa
aconseguesca dins el mún la posició
que correspon a la seva vertadcra
importancia.

Per aim') esperam qua de cada dia,
Ines i més europeus treballaran per
assolir aquesta meta. Per example,
aquí a Mallorca, en el mare de la
UNIÓ EUROPEA de MALLORCA.

H. Schumacher
Secretari d'Unió Europea

de Mallorca

METGE JOVE de bona presèn-
cia voldria amistat amb Senyo-
reta (sense fills) amb pro0-
sits matrimonials. M'agrada la
sinceritat i l'afecte. Som fadrí
i tenc 33 anys. Contestará to-
tes les cartes. Apartat de Cor-
reus 20.105.07015 Palma.

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. 580238

1 Al cel sia

peck) Pou Muntaner
(En Pedro de Sa Font)

mori a Felanitx, dia 9 de febrer de 1990, a Pedal de 83 alIVS

havent rebut els sants Sagraments i la Penedicaió Apostidica.

La seva esposa Maria Valens l'ou; filla Juanita; till politic Bernal Bordoy; net Joan; ger-
i 111101 Bernal; lillois Janine Valens i Magdalena Julia; germans Maria, Joana Aina, Magalida

i Miguel; germans politics Antoni JulHi, Maria Sufier i Margalida liarceló; nebots, eosins i els
altres familiars, vos demanen que encomaneu la seva anima a Wu.

Casa mortuoria: C. ilospici, 22
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Den* recital Uric a càrrec de
Paula Rosselló

Demà a les 9,30 del vespre, a la
sala auditori de la Casa de Cultura,
el Centre Cultural de Felanitx ens
oferirà un recital liric a càrrec de
Ia soprano Paula Rosselló. La can-
tant sera acompanyada pel pianista
Rafe! Nadal i els violoncellistes
Lluís M. Correa, Jimena Jimenez i
Katalin Szenfirmai.

El programa de la vctllada es el
segiient:

I Part.—»Sonata» de Haendel,
«0 del mio dolce ardor» de Gluck,
«Voi che sapetc», de Mozart, «Que-
lla fiamma che m'accende», de Mar-
cello, «Evocación» de Popper i «Les
pecheurs de perles» de Bizet.

II Part.—«Goyescas» de Granados,
«Chiare ide» de Vivaldi, «Canción
de cuna para dormir a un negrito»
de Montsalvatge, «Piezas de concier-
to» de Couperin i «Anna Bolena» de
Donizzetti.

Exposició «Homenots» a la
Casa de Cultura

Avui horabaixa sera inaugurada a
la Casa de Cultura, una exposició
que sota el titol cl'«Homenots», ens
presentara una galeria de retrats de
personatges felanitxers que d'alguna
manera i a traves de les seves qua-
litats intellectuals destacaren a tra-
yes de la història.

La mostra restara muntada fins
dia 4 de marg.

Sopar-homenatge a Gabriel
Bennàsar

Dimecres de la setmana passada,
l'Associació dc Pares d'Alumnes del
collegi «I. Joan Capó», dedica un so-
par-homenatge al qui per espai de
quatre anys exercit la presi&ncia
d'aquest col.iectiu, totatitzant-ne
dotze dins la directivit, En Gabriel
Bennisar Roig.

Fou al restaurant Sa Cova de Sant
Joan amb l'assistència de l'actual
president Pere Mayol i membres de
Ia Junta, la directora del Centre Isa-
bel Gutierrez i una representació del
professorat, així com nombrosos pa-
res.

Feren ús de la paraula el presi-
dent Pere Mayol i el membre de la
Junta Miguel Vidal, així com Ga-
briel Bennasar qui, en breu parla-
ment, agrai l'homenatge.

Hi fou present també la professo-
ra jubilada Margalida Sutler, que
rebé una placa de part de l'APA en
reconeixement a la seva llarga i me-
ritòria tasca docent.

Des d'aquestes planes ens adhe-
rim a l'homenatge a Gabriel Benna-
sar i desitjam a Na Margalida Su-
iier molts anys de vida per gaudir de
la seva jubilació.

Son Negre
Ës tradicional a Son Negre, reu-

nir-se després de la festa de Sant
Antoni per passar revista a la festa,

i res millor per a fer-ho que posar
peu davall taula i comentar-la. Ës
el que feren divendres de la setmana
passada amb la inestimable collabo-
ració d'En Bernat O. Ricart, que
cura de passar el video de les
ne'ides i qualque cosa més del que
ha succeït durant l'any.

Que l'any que vé, pogueu repetir
l'eixida. Molts anys!

Margalida Tauler pronunciarà el
pregó de Setmana Santa

La Confraria de Sant Agustí, ha
encarregat cl pregó de la Setmana
Santa d'enguany a Na Margalida
Tauler Valens.

Na Margalida Tauler es felanitxe-
ra (de Can Roca) i exerceix actual-
ment cl professorat d'E.G.B. a un
centre dc Manacor.

Accident
A punt de cloure la present edició,

el dimarts a vespre, ens arriba la
trista nova de que Sor Margalida
Serra i Sor Maria Gornals, de la co-
munitat de la Casa Hospici-Hospi-
tal, havien sofert un accident de
circulació quan venien. de Ciutat
amb el cotxe. No sabem ben be a
l'hora d'escriure aquesta nota, en
quines circumstàncies es produí la
colissiú, però sembla que tant les
dues monges com el conductor del
vehicle de carrega implicat, sofriren
ferides bastant considerables.

Feim vots perque tots ells es re-
cuperin ràpidament.

Sis pintors felanitxers al Casal
Balaguer de Ciutat

El Centre Cultural de Felanitx pre-
sentara el proper mes de març una
mostra de pintors felanitxers en el
Casal Balaguer (Cercle de Belles
Arts) de Ciutat.

Hi figurarà obra d'Andreu Maim&
Mestre Oliver, Rafel Juan, Jaume
Prohens, Pere Bennasar i Bernat
Sansó.

L'exposició, que sera la primera
activitat del Centre Cultural de por-
tes a fora, s'obrirà el dia 15 de març
i restara muntada fins dia 3 d'abril.

Club Altura
El proper diumenge dia 25 tenim

previst fer el Puig de Massanella.
Havíem de partir el dissabte hora-
baixa i dormir en el monestir de
Lluc però per mor de Sa Rua hem
hagut de canviar els plans i parti-
rem com sempre a les 8 del mati.

També vos volem comunicar que
dia 10 de març farem una visita a
Ia Seu. La sortida sera a les 9 de la
plaça d'Espanya.

Per a qualsevol informació, cridau
al tel. 580589.

Llar de la Tercera Edat - Inserse
BALL DE DISFRESSES.—Dijous

dia 22, a les 9 del vespre, amenitzat
musicalment p'En Jordi.

Cursets de Cristiandat
Les persones interessades en as-

sistir a la Trobada de Germanor
Cursillistes de la comarca de Fela-
nitx, que se celebrara el diumenge
dia 4 de març a Sant Salvador, es
poden inscriure als Tels. 580859 i
590501.

Hi haura servei d'autocar.

Parròquia de Sant Miguel
ASSEMBLEA

Dimecres dia 21, a les 9 del ves-
pre, a la rectoria, hi bati

 I)Ì i10(

vida social
NAIXEMENTS

A Portocolom, la llar dels esposos
Antoni Artigues Florit i Maria An-
gels Ribas Barceló, s'ha vist augmen-
tada amb el naixement del seu pri-
mer fill. El nadó rebrà el nom de
Bernat.

Enhorabona als nous pares.

Els esposos Sebastià Artigues Gar-
cias i Isabel Nicolau Bauza, han vis-
ta alegrada la seva Tlar amb el nai-
xement del seu primer fill, un nin,
que en el baptisme rera el nom de
Miguel Angel.

Felicitam els novells pares.

BODA
Dissabte passat horabaixa, a la

parrúguia de Sant Miguel, s'uniren
en matrimoni, els joves Pere Covas
Vicens i Carme Xamena Gaya. Be-
ndi l'entlaç Mn. Pere Xamena, oncle
de la nuvia.

Apadrinaren els contraents els
seus pares respectius, D. Josep Co-
vas Gelabert i D.. Isabel Vicens Ros-
selló; D. Marti Xamena Artigues i

ApIlènia Gaya Oliver.
Testimoniaren l'acta matrimonial,

pel nuvi el seu germa Josep, ger-
mana política Catalina Blanco, pa-
drina Antbnia Covas, fillola Isabel
Maria, cosines Francisca Mestre i
Catalina Barceló i l'amic Joan Mes-
quida; i per la nuvia la seva germa-
na Pilar, eosins Concepció i Joan
Xamena i les amigues Manoli Mar-
tin, M.a Antenna de Gail i M.a Antb-
nia Obrador.

Acabada la cerimônia, els convi-
dats es reuniren en un sonar que
fou servit en el restaurant «Molí
d'En Sopa».

Des d'aquestes planes enviam la
nostra mes cordial felicitació als no-
veils esposos.

NECROLÓGICA
Divendres de la setmana passada,

descansa en la pau de Deu a Fela-
nitx, a l'edat de 83 anys i després
de veure's confortat amb els sagra-
ments, D. Pedro Pou Muntaner.
D.e.p.

Reiteram el nostre condol a la se-
va esposa D. Maria Valens Pou, fi-
lla D.. Juanita, fill politic D. Bernat
Bordoy i als altres familiars.

SE TRASPASA DISCO-PUB en Por-
to-Colom.
Inf.:	 657474

VENDO SOLAR 200 in2. aprox. con
111 • S de 11 in. de fachada, en C.
Son Pinar. 2.500.(XX) ptas.

n formes: Tel. 580840

SE VENDE NIAGNIFICO ATICO
eon extraordinarias vistas en Por-
to-Colom.
Informes, Tel. 209361

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

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 Aibar
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



---1entre el carrer
lia trona

Dret a l'autoderterminació de cada pobie
Barlumen Bennas.sar

Atención chicas y chicos

Rubio's peluqueros crea la
TARJETA JOVEN

SI TIENES MENOS DE 18 AÑOS

200/0 de descuento (todo el año)
Precios jóvenes PARA GENTE JOVEN
VEN A RECOGER TU «TARJETA JOVEN»

MAYOR, 27, 1.° 	 TEL. 582316

Consulta de GINECOLOGIA
Dr. Arturo Gil Bretones

Col. 1902

Revisiones ginecológicas - Control de embarazo
- Planificación familiar y Ecografia

Se complace en comunicarles que a partir del lunes dia 19,
tendrá su consulta en la

POLICLINICA LLEVANT
Via Ernesto Mestre, 36 	 Tel. 58 22 33

En febrero le brindamos la mejor oportunidad para adquirir su
MMIIM

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 0/0 entrada y hasta 5 años

Felanitx Sport Automóviles Alfa Romeo
VIA ARGENTINA, 57 — TEL. 581260
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Conveni de col.laboració entre el Centre
Cultural i la Fundació Mn. Cosme Bauch

Contemplant tot el que passa (tot
el que fan que passi) a l'Europa que
anomenam de l'Est, he recordat la
carta apostòlica de Joan Pau II en el
50C Aniversari de la IT Guerra Mun-
dial, publicada el 27 d'agost de 1989,
.abans ciels esdeveniments actuals.
Recorda com s'envairen terres i es
clestruiren o, millor, es malmenaren
fort ferm, pobles. Es caigué en un
profund abisme moral amb el
menyspreu de l'home i del dret, amb
el culte del poder i del domini.

Pere) això que es veritat per a l'ho-
me ho es també per als pobles. Com-
memorar els esdeveniments de 1939
.és recordar que l'últim conflicte
mundial tingué per causa la destruc-
ció dels drets dels pobles.

«No hi ha pau —recorda el Papa—
si eis drets de tots els pobles —i par-
ticularment dels mes vulnerables—
no són respectats! Tot redifici
tiret internacional es basa en el prin-
cipi de l'igual respecte, per part dels

Estats, ciel dret a l'autodeterminació
de cada poble i de la seva Iliure coo-
peració amb vista al be comú supe-
nor de la humanitat».

Per lògica s'han d'elaborar proces-
sos de cooperació, tie control i
clesarmament que facin impensable
Ia guerra. També tot tipus d'organit-
zació, que vulgui ser instrument de
diàleg i de pau, s'ha de fundar sobre
el respecte de la igualtat dels drets
dels pobles.

Si nosaltres, en Hoc d'haver patit
Ia guerra uns anys més prest (1936-
1939), l'haguèrem patida com tots
els altres pobles europeus (1939-
1945), a ningú estranyaria que ens
aplicassim les paraules de Joan Pau
II sobre el dret a l'autodetermina-
ció, i que també per aqui hi hagués
rebombori de fronteres... ¿La cul-
pa? Haver patit la guerra uns anys
massa prest, un poc abans d'hora.
Amb tot sán paraules aplicables a
ca nostra.

Dies passats, el Batle de Felanitx
i el Rector de la Parróquia per una
banda i en la seva qualitat de co-
patrons de la Fundació Mn. Cosme
Bauça, i el President del Centre Cul-
tural de Felanitx per altra, signaren
un acord de collaboració del se-
güent taranna:

ler. La Fundació donara totes les
facilitats necessaries perquè els seus
fons puguin esser utilitzats pel Cen-
tre Cultural, sempre amb l'adopció
de les mesures necessaries per el
bon ús i integritat.

2on. El Centre Cultural farà periò-
dicament aportacions econòmiques
que se determinaran segons les se-
ves possibilitats i les necessitats de
Ia Fundació.

«3er. Els patrons de la Fundació
ratifiquen el senyor Pere Xamena i
Fiol en el càrrec de director d'aques-
ta entitat, i el Director del Centre
Cultural es compromet a designar
una persona integrant del seu Con-
sell Directiu, per collaborar amb el
Director de la Fundació per facili-

tar-li Lì tasca de gestic') i funciona-
ment d'aquesta.

Aquests acords tendran una vali-
desa de dos anys, al termini dels
quals pociran prorrogar-se pel temps
que se consideri oportú».

Veim en aquest acord el possible
clesbloqueig de la inercia en que es
troba sumida la Fundació per man-
ca de recursos i feim vots perqu:!
aquesta collaboració sia fecunda i
afavoresqui alhora la tasca d'amb-
dues entitats.

tenterrament de la...
(Ve de la pàg. 1)

ticipaitts davant Can Blanco i des-
filada cap al sal6 parroquial on hi
haura torradissa de sardines i coca
amb verdura de franc fins que s'a-
cabi. Per participar a la comparsa
sera imprescindible anar ben endo-
lats.

Dins el saló amenitzarà la bauxa
el duo «Los Dinos».

Aviso importante
Mañana domingo dia 18

INAUGURACION de:

«SA NATURA»
Herboristería 	 Centro de dietética

Degustación gratuita

C. Jaume I, 8-A 	 FELANITX

Agradecimiento
La familia Hernandez-Mora-

les, ante los testimo-
nios de pesa me recibidos con
motivo del fallecimiento de
Alfonso Hernandez Boman y
en la imposibilidad de corres-
ponderlos a todos personal-
mente, quieren hacerlo a tra-
ves de esta nota.

A todos, muchas gracias.

SE VENDF, CASA en Porto-Colom,
calle , Méndez Núñez esquina Ma-
rina., '4 dormitorios.

Informes Tel. 580481.
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Viernes 16, sábado 17, 9 noche y domingo 18 desde las 3
Gran estreno actualmente en Sala Augusta de Palma

WARLOCK

Los Tramposos de la Loto
Viernes 23, sábado 24, 9 noche y domingo 25 desde las 3

Elvira • y Tiemp de Matar

c::: 	 TAULES

ESTETICA I SALUT
	TAULES DE GIMNÁSTICA

PASSIVA (TONNING TABLES)

SOLARIUM U.V.A.

FI IDROMASSATGE

liSTf:TICA CORPORAL 1 FACIAL
Depilació (cent calenta i fre(la).
Neteja de culis i tractaments fa-
cials.

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

Centre Cultural
AJUNTAMENT DEjFELANITX

HAIRE A CASI,CONCOS
Avui dissabte dia 17, a les 9:1el 'Spre, en el:salè parroquial,
el grup «ES CADAEAL»,,d'Algaida, posara:eniescena l'obra

«Sa Madona du"esrmaneig»
de Pere Capella

FELANITX

4 .tocares

0. GRIMM',s a.

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,

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

• EL C.D. FELANITX parece
abocado irremediablemente 'al des-
censo. Si el pasado domino se hu-
biera ganado al SOLLER, lodavia
cabía albergar alguna esperanza...
Todo parece perdido, pero hasta el
último suspiro uno no está muerto
del todo.

Por otra parte la afición parece
conformada y sabe que tener un
equipo en Tercera división cuesta
un ojo de la cara. Jugar en Prefe-
rente tampoco puede ser malo del
todo, además resulta bastante más
económico. La calidad dei fútbol
tampoco varía mucho realmente...
Así que...

t • Pero el «mister» ACUÑAS se
niega a arrojar la toalla. Se ha to-
mado muy en serio la cuestión, los
entrcnos son duros, sino, que lo pre-
gunten a los jugadores. Alguno por
lo «bajini» ya lo ha batitizado con
el sobrenombre de «MISTER LA-
1IG0».

• Los equipos dc BENJAMINES
y ALEVINES tienen previsto un
BAILE DE DISFRACES para el
próximo día 19 en la «disco»
«CLASS», que se ha ofrecido desin-
teresadamente. La fiesta va a ser
diurna para que los chicos no apren-
dan malas costumbres, es más, con-
tarán con la presencia de algunos de
sus padres. Lo digo por si hay al-
gún mal pensado por ahí.

• Para hoy sábado día 17 el
«CIRCULO RECREATIVO» tiene
anunciado su ya tradicional BAILE
DE DISFRACES, que incluye la
clásica CENA de postín en colabo-
ración con el «RESTAURANTE
BONO». El ambiente estará anima-
do por el conjunto «ATLANTIC».
La cosa promete, una vez más.

o En CAS CONCOS el próximo
ilia 27 'Ia

.

.,. tin GRAN FOC.;UERO. Va
a ser de duelo «ENTERRAMENT
DE LA SARDINA» (una lesta im-
purtacia cle la Chita! ciel «Oso Y el
m(Icironc)»). Como colofún «ci ses
tm - racles» habrá un fin de fiesta a
cargo del duo musical «LOS DI-
NOS». Ah! es de buen gusto ir ves-
lido de negro, se trata de un entie-
rro.

e En «ARCO-90», además de MI-
QUEL BARCELO están presentes
otros destacados pintores felanit-
xers, tal es el caso de PERE BEN-
NASAR, BERNAT SANSO y JAUME
PROHENS. Esta feria del arte ma-
drilefia se ha convertido en una de
las muestras más prestigiosas del
planeta.

• En el «CINE PRINCIPAL»
este fin de semana podemos ver
«WARLOCK» (El Brujo) una cinta
de truculencias sobrenaturales; los
efectos especiales son de especial
importancia para dar realce a la pe-
lícula. La dirección es de STEVE
MINER («Viernes 13») y está inter-
pretada por JULIAN SYNNS. Como
plato fuerte «LOS TRAMPOSOS DE
LA LOTO» extraño título colocado a
esta comedia por los distribuidores
españoles a «SQUEEZE». Cuenta
con la presencia de MICHAEL KEA-
TON («Batman»).

• Y volvamos al C.D. FELANITX
para terminar esta sección. El do-
mingo en el campo del ARENAL
puede intentar recuperar algo del
terreno perdido. Pese a la gravedad
de la situación, unos puntitos ale-
grarían al aficionado. El árbitro de-
signado es FERNANDEZ GARCIA.

EL RESERVA

SE NECESITA OFICIAL CARPIN-
TERO. Sueldo a convenir.
Informes, C/. Jaume Veny, 17.

SE VENDE RENAULT R5
GT-TURBO, PM-AJ.
Informes, Tel. 555622 (a partir de
Ias 21 h.).

VEND() SOLAR en Sa Punta, pri-
mera linea.
Inf.: Tel. 581453 (de 9 a 10 noche)

VENDO LANCHA de 4,99 m. eslora,
con motor fucraborda «Yamaha»
de 75 H.P. Precio, 1.000.000.
Informes, Tel. 833803.

Dissabte passat, a un magnifie
circuit de Sancelles, I inalitza la pre-
sent temporada dc cross escolar
amb la disputa de les finals de Ma-
llorca (iniciació, benjamí i alevi) i
de Balears (infantil i cadet).

Mitjançant diversos controls i fi-
nals comarcals havien estat seleccio-
nats els 700 atletes participants, ciels
quals un bon grapat eren felanit-
xers.

FINAL DE MALLORCA
Iniciació. Els millors atletes de

Felanitx varen ser M." Carmen Gue-
rrero (Sant Alfons) que queda 6." i
Caries Valverde (Joan Capó) que
fou 13è.

Benjamins. Els dos equips del col-
legi Joan Capú quedaren en quart
lloc, un lloc molt meritori si tenim
en compte que quasi be tots els
equips eren seleccions comarcals.

Les nines que puntuaren per l'e-
quip foren M.a Carme Valverde (11),
M.a A. Soler (13), Aina M.a Sanchez
(16) i M.a del Mar Vadell (17). El
millor classificat masculí va  ser An-
dreu Vicens (8è), seguit de Marcos
Díaz (23), Joan Nicolau (27) i Sal-
vador Barceló (28).

Alevins. Encara millor classifica-
ció per equips ocuparen els repre-
sentants del collegi Joan Capó, ja
que, tant a masculins com a feme-
nines, només foren superats per les
seleccions de Palma i d'Inca, que-
dant en tercera posició.

Individualment destaquen els 3cr.
5è llocs ocupats per Isabel Collado

i Pilar Perales, respectivament. La
tercera atleta felanitxera en arribar
a meta fou Silvia Fuster (Sant Al-
fons) en 21e lloc.

A cateaoria masculina, entre els
90 classificats, hi trobam quatre at-
letes del Joan Capó entre els 20 pri-
mers: Llorenç Páramo (8e), Feo. J.
Martinez (11e), Santi Lozano (130
i Antoni Nicolau

FINAL DE BALEARS
Infantils. Poes felanitxers en

aquesta categoria. En nines, les mi-
llors varen ser dues atletes del col-
legi Sant Alfons: Loll Gómez (18.")
i M." Antònia Cañas (29."). Bernar-
dino Sierra, del Collegi Joan Capú
va ser el 34è.

Cadets. A femenines se produí el
fet mes clestacat en quant a partici-
pació felanitxera, amb el 3cr. Hoc
de M. Antônia Crucera (actualment
amb el Colonya Pollença), que li c16-•
na la classificació per anar al Cam-
pionat d'Espanya (Olot, Girona).

L'atleta masculí millor classificat
va ser Raul Ferrer (Joan Capó) que,
després d'anar 96-10è els 5 primers
quilòmetres, s'enfonça en els dar-
rers mil metres, quedant 17è (d'un
total che 60).

SE VENDE CASA céntrica, apta pa-
ra comercio u oficina.
Informes, Tels. 576041 6 583393

ALQUILO LOCAL para almacén
cochería en Felanitx.
Informes, Tel. 581907

ATLETISME

lasults lcuitorial de DEES LEcciar,



  

FELANITX   

BASQUET ,

Pere J. Fulana i C6sar Sanchez
figures esteiars

Ráfagas dc sol en una tarde nubla-
da. Floja entrada en «Es 'forrentó»,

FELANITX. — Parera (2), Matías
( ltiura (1 ), Aclrover (2), Galin(":s
(2), Vaclell (1), Juan (2), Mut (1),
Pont (1) y Gallardo (1). Prohens (1)
entrá en el min. 46 por Vacleil y Fe-
lipe (2) min. 57 hizo lo propio por
Pont.

ARBITRO: Moreno. Tuvo una hue-
ria actuación en la primera parte y
estuvo muy mal en la segunda. Tar-
jeta amarilla a Tobar.
GOL: (0-1) min. 90, centro largo de

David y Miralles, de cabeza, envía
.el balón a las redes por encima del
portero en su salida. Jugada protes-
tada.

Partido disputado con gran no-
bleza a pesar de que los clos equi-
pos, por ser colistas, se jugaban
mucho. Hubo diversas alternativas
para ambos equipos en la primera
parte, en la que empezó bien el Fc-
lanitx, que dispuso de varias ocasio-
Iles de gol, especialmente la de Va-
.dell, que disparó a bocajarro des-
viando Bernat. Sóller respondió
con algunas jugadas aisladas y tuvo
buenas ocasiones por parte de Mar-
tin, que dos veces obligó a emplear-
se a fondo a Parera. A destacar un
gran disparo de Pont desde lejos
que estuvo a punto de ser gol. En
Ia segunda parte empezó el Sóller
dominando en cl centro del campo,
pero a medida que se movían las
manecillas del reloj, la presión so-
bre el portal visitante se hizo insis-
tente, creándose algunas ocasiones
.que pudieron traducirse en goles. En
.el minuto 80 se anuló un gol a Mut.

Todavía existían esperanzas de
-ganar el partido, en el último mo-
mento, porque la presión felanitxe-
ra era total... Llegó el jarro de
.agua fría, el gol visitante, con el
tiempo extinguido. La suerte, el ár-
bitro, los liniers, los hados... Dieron
al traste con todas las esperanzas
de salvación. ¡Estamos quemados!
El domingo viajamos al campo del
Arenal; hay que intentar tajada, por
.si acaso... Pero la verdad es que la
.cosa parece vista para sentencia.

Maikel
REGIONAL

CAS CONCOS, 1 - PETRA, 1
EMPATE COMO MAL MENOR
Ante un equipo de los considera-

dos fuertes de la categoría, el Cas
Concos hizo lo posible para contra-
rrestar la buena disposición en el
campo de los visitantes. Fueron
ellos que se adelantarían en el mar-
cador (0-1). El resultado parecía
que iba a ser definitivo, pero a diez
minutos del final Mayoral —icómo
no!— consiguió igualar la contienda
1(1-1).

El próximo domingo: BINISSA-
LEM-CAS CONCOS.

2.a REGIONAL
BARRACAR, 5 - S'IlORTA, 2
EI. L/DFR LS EL LÍDER

Ante los x . irtuales campeones de
Ia categoría, que han clemostrado a
lo largo y ancho cle la competición
ser lus mejores, 110 perdonaron.

orla julió Men en base a sus po-
sibilidades, incluso se permitieron
marcar clos goles, pero la superiori-
dad local fue manifiesta.

El próximo domingo tampoco lo
tendrán S'HORTA - ESPOR-
LES.

JUVENILES
PORTO CRISTO, 1 - FELANITX, 1

Buen resultado el conseguido por
nuestros juveniles.

INFANTILES
FELANITX, 2 - PORRERES, 1

LABORIOSA VICTORIA
Partido muy disputado con mejo-

res ocasiones para el conjunto lo-
cal. Fue una victoria importantísi-
ma de cara a las aspiraciones fela-
nitxeras, que pueden ser incluso el
L itulo. Primer tiempo 1-1. Los goles
fueron marcados por Basi y Eva-
risto.

A destacar la gran actuación
Francis, al que Felanitx dentro de
POCO le puede quedar pequeño.

FELANITX. — José, Tomeu, Ma-
rín, Matas, Acosta, Ramón (Pety),
Francis, Juan Pedro, Jaime (Estre-
lla), Basi y Evaristo.

Este gran resultado sobre el se-
gundo clasificado puede dar moral
suficiente al equipo en venideros
compromisos.

ALEVINES
FELANITX,

LA SALLE (MANACOR), 1
INFRUCTUOSO DOMINIO

Los felanitxers dominaron mucho
más pero fueron los visitantes quie-
nes se llevaron el gato al agua.

BENJAMINES
FELANITX, 3 - BARRACAR, I

Los «merengues» siempre fueron
mejores. Jugando un excelente par-
lido. Goles de Valentin (2), uno de
ellos a pase estupendo de Campos
y Vidal.

FELANITX. — Paco, Juan, Matas,
Gori, Andres, Socías, Vidal, José,
Valentin, Nadal y Campos. (Jose por
Campos).

FUTBOL EMPRESAS
RENAULT/SANT SALVADOR, 3

P. MANACOR, 2
AMISTOSO

El partido fue una digna confron-
tación amistosa, pero el club se yé
obligado a dar una nota oficial con
respecto a un «Gadget» aparecido
en este «Semanario»:

«El Sr. utillero del equipo es el
menos indicado para dar informa •

RESULTATS
Cadets:
SA POBLA, 	 68
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 79

CIDE, 	 67
.10AN CAPCVAUTOC. GRIMALT, 57
hiniors:
PENYA MALLORCA, 	 95
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 42
Semiors:
JOAN CAPO/AUTOC. GR1MALT, 71
SANIMETAL ARTA, 	 65

COMENTARI
Destaquem, en primer lloc, que en

aquesta jornada no hi va haver cap
lesionat més a la llarga llista de que
ja clisposam. A més, d'entrada, hem
de fer menció de cios jugadors clue
se troben en un excepcional moment
i que varen ser les indiscutibles fi-
gures en els seus partits; Pere Joan
Fullana ho va ser cloblement, tant
el dissabte amb cis juvenils com el
diumenge amb els seniors, i Cesar
Sanchez fou líder de l'equip cadet
que realitza una molt bona 2. a fase
de la lliga.

CADETS. La història de les darre-
res temporades se va tornar a repe-
tir i regressaren de Sa Pobla amb
una excellent victòria, després d'a-
notar un caramull de punts (79).
Cesar Sanchez, que, corn hem dit,
atravessa un moment molt ciolç, fou
capaç d'anotar 42 punts (3 triples),
amillorant la seva anterior marca.
Rafel Boyer fou l'altre anotador des-
tacat (20).

JUVENILS. Les diferencies que
obtingué el Cicle , ja ben prest, no
molt grosses, però constants, foren
decissives ja que permeteren als
ciutadans ser els dominadors del
partit. La major distancia que se-
para els dos equips fou el 45-28 ciel

1101111

ciones con respect() al equipo y a
sus jugadores. Si el Sr. Campos pro-
testa o no no es de su incumbencia,
ya que el es responsable del equipo.
Por otra parte el ex-utillero «El Cor-
clobés» fue cesado fulminantemente
por presentarse a un partido en
condiciones lamentables por presun-
tos efectos etílicos. Por lo tanto he-
mos convenido en hacer pública
esta nota para que quede todo acla-
rado».

Nota: Estas crónicas han sido re-
dactadas según informaciones reci-
bidas.

minut 30, encara que, al final, cles-
prs d'un darrer minut
(6 fakes personals de tir i quatre
temps morts demanats), queclassin
rcduits a 10. Aix( clones, no basta el
recital de P. J. Fullana (30 punts)
per tornar amb cl partit a la butxa-
ca.

ON I ORS. L'arbitratge de la pa-
rella de torn no va treure cap en
Hoc perque el P. Mallorca no neces-
sita cap ajuda ni una per treure un
sac de punts als felanitxers. Id 136,
menti -es el Joan Capó nomes Ilan-
ça 7 tirs Inures, l'equip de Ciutat
en va tenir al seu favor 30, quan la
defensa del locals era clarament més
agressiva que la del Joan Capó
per tant, segons la nostra modesta
opinió, feien més faltes que les que
assenyalaren. Vergonyós! Sols no vo-
lem fer cap altre comentari d'a-
quest encontre.

SLNIORS. Passades dues derro-
tes consecutives a camp contrari, du-
gueren cap aquí el triomf després de
4o minuts de treball constant dels
seniors, júniors i juvenils que, en
aquesta ocasió, formaren el combi-
nat. Aqui també els arbitres tingue-
ren cl seu protagonisme amb 66 fal-
tes pitadas (33 per cada equip). Els
juvenils Fullana (20 punts, 5 rebots)
i Amengual (7 punts, 6 rebots), fo-
ren un reforç molt valuós. A desta-
car també la bona primera part de
Boyer i cl partit realitzat per Serra
(9 punts, 9 rebots) i P. S. Barceló
(14 punts, 5 rebots).

AQUESTA JORNADA
Dos partits el dissabte a Felanitx,

els cadets contra el Colonya Pollen-
ça i eis júniors, que finalitzen la 1.a
fase, contra La Salle Palma, que
també sera, però a Ciutat, el rival
ciels juvenils. Els seniors han d'anar
a Cala Ratjacia (Escolar).

LARRY CISTELLES

VENDO APARTANIENTO en Porto-
Odom C. Gravina, 100 m2., dor-
in itorios, terraza.
Inf.: Tels. 580200 y 581413

SE NECESITA Sra. o Srta. para cui-
dar niño-.s y trabajos domésticos.
Inf.: Tel. 581901
(a partir 7'30 tar(1y)

SE TRASPASA tienda de ropa
Inf.: 'I'd. 583142 y 582193

FUTBOL
3.a DIVISION

El eaiira Miren3 oimijjJ 3Mil en el min. 00
¡Estamos poseídos!

Felanitx, O - Sóller, 1

Cercle Recreatiu
FESTIVAL INFANTIL

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

GRUP CUCOReA
PER FILLS, NETS I FAMILIARS DELS SOCIS.



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

El Renault 19. el coche mós vendido el
año pasado. tenía que ser tuyo Por fuerza
Por fineo Por motorización Y porque durante
este mes. al comprar un RENAULT 19 Tres.
cinco puertas o CHAMADE. te ahorras
100.000 Mos. si nos dejos tu coche usado
Pósate par Renault y llegarõs al RENAULT 19.

Por fuerza.
Para untOodes en stock del Conceeonoe0

8	 FELANITX
AM,11,1=111C3WEICEM

cert. Les normes són talment el Pia
de 1969 en extensió i només s'ha dis-
minuit un poc la població a certes
zones i aim') és totalment contradic -
(cri amb el que demana l'Ajunta-
ment de Felanitx cija 16 dc maig
1988, que demanarem tots els grups
politics presents que les NNSS que
ha aprovat el Govern Balear, fossin
tots aquests terrenys NO URBANIT-
ZABLES. A aquest acord l'oblida
Sr. Saiz, com també oblicla que l'ur-
banisme no pot esser un anar fent
Normes a trossets i Felanitx te en
tramit quatre Normes provisionals
sectorials ciel terme, que redacta el
Govern Balear. Si l'Ajuntament
Felanitx no vol fer l'adaptaciú ciel
seu Pla General a la legislació vi-
gent, es cl Govern Balear que ha
d'assumir subsidiàriament les com-
petencies municipals i no ho vol fer.
El Sr. Saiz s'estima més poder dir
que es l'Ajuntament de Felanitx el
que vol fer desastres, quan l'Ajun-
tament de Felanitx, perdó cl grup
ciel PP de l'Ajuntament de Felanitx,
aquí només fan de missatges que,
amb obediencia cega, fan els mals
papers i es carreguen les culpes que
els imposen de Ciutat. El Sr. Saiz
ha oblidat que el delegat d'Urbanis-
me de Felanitx, membre del PP, di-
mití precisament per l'aprovació de

tardana que vengué a «ne-
gociar» el Sr. Gilet a l'Ajuntament
de Felanitx. No ho pot creure ningú
que els del PP de l'Ajuntament de
Felanitx volen ells totsolets una co-
sa que provoca la dimissió del sea
Delegat d'Urbanisme.

El Sr. Saiz també digué que la
documentació que reberen dia 20 de
novembre passat, cinc dies després
de l'aprovació pel Conseil de Go-
vern de les NNSS, era documenta-
ció «complementaria». I de comple-
mentaria res, són les normes urba-
nístiques de S'Algar i Sa Punta que
s'aprovaren sense tenir coneixement
de que aprovaven el Consell de Go-
vern. En no ser que el Sr. Gilet, les
(fugues clins la butxaca i les donas
al Sr. Saiz abans de sortir de la ses-
sió. Pere) això són suposicions que
nomes poden esser certes.

Una cosa es ben certa, els promo-
tors, o el que fa les veus deis pro-
motors que aparegué tan feliç per
la televisió felanitxera a fer propa-
ganda de les urbanitzacions per ven-
dre als felanitxers grans progressos
i belleses, no ha piulat més d'ença
que es va descobrir que havien ma-
nipulat l'enquesta feta als felanit-
xers. De llavors erica els que defen-
sen aquestes urbanitzacions són el
Sr. Saiz, del Govern Balear i el Sr.
Gilet, Conseller Adjunt a la Presi-
dencia que diu actuar com a asses-
sor juridic dels urbanitzadors. S'ha
arribat a un punt que queda ben
clar per a qualsevol lector que en
cap moment es sap si el Govern Ba-
lear són els urbanitzadors o els ur-
banitzadors ens governen.

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

GRUP SOCIALISTA DE FELANITX

La contractació d'aquest servei de
neteja ja va ser molt polemic a l'ho-
ra d'adjudicar-se. Es va concedir
d'una manera que no semblava molt
legal i a més no es varen donar les
mateixes oportunitats a tots els ciu-
tadans per presentar-s'hi. ser una
més de les manipulacions del Partit
Popular.

Per() la Sra. Catalina Picó, Delega-
cia de Cii;tura i Educació, ben aviat
ho va desmentir tot públicament.

Ara nosaltres, el Grup Municipal
del PSOE, una vegada més volem de-
nunciar, i amb proves, la ineptitud
dels qui comanden el nostre Ajunta-
ment: Ja adjudicat el servei de ne-
teja de la Casa de Cultura i el Colle-
gi Joan Capó, el Grup ciel PP ha con-
tracat un operari per ajudar al con-
tractista. En concret, estam pagant
el mateix servei dues vegades.

Aquesta mateixa denúncia ja la fé-
rem a la darrera Plenaria i el PP no
va poder demostrar la seva innocèn-
cia.

Voldríem f e r recapacitar a la
Sra. Catalina Picó, la qual ens va
acusar en una plenaria amb el re-
frany: «Cree el ladrón que todos son
de su condición».

Sra. Picó: si vol ajudar al contrac-
tista de la neteja li pagui amb do-
biers de la seva butxaca! Es molt
factl quedar be amb doblers dels

altres!
Tengui en compte que esta mal-

gastant els doblers de tots els fela-
nitxers i al matcix temps va contra
Ia hei. Si no ho sap fer millor seria
millor que pensas en dimitir.

Sembla que la nostra Delegada
Cultura no n'endevina ni una, no
creim que ho faci amb mala inten-
66, pet -6 també li volem contestar
amb un refrany: «Que alla on HO

n'hi ha que no n'hi cerquin».

POSTDATA:
La contractació de la neteja de

l'Escola de Porto Colom també té
la seva história. Si la Sra. Delegada
de Cultura i el Sr. Miguel Batle no
ens ho expliquen ho haurem de fer
nosaltres un altre dia.

Creim que pel be de tots seria
convenient que el nostre Ajuntament
contractas un Gerent, ja que el nos-
tre batle com a tal no en té ni idea.

VENDO ESTANTE111 AS DE CO-
1\1E:i 1 l:10 modernas, regn la hies,
maxima calidad.

n F.: Tel. 580748

INI)USTMAS METALICAS G.M.
Se precisan operarios y aprendices.
I am - Ines: Tel. 581901

Coloms a la Sala
MES SOBRE DECLARACIONS

AL NOSTRE FAVOR

Dissabte passat comentarem les
declaracions del Sr. Saiz i del Sr.
Gilet. El Sr. Gilet diumenge passat
en va fer més de declaracions, tota
una plana de l'«Ultima Hora» per
justificar el que no es justificable
clavant ningú. D'aquestes declara-
cions en comentarem els segiients
extrems:

* N'Andrés Riera, Diputat, és amic
del promotor d'Inversiones del Este
S.A. Qui es el promotor? El repre-
sentant del promotor, signa que els
terrenys que es pretenen urbanitzar
són de la seva propietat, la qual co-
sa no s'ha demostrat registralment
mai, ni es pot demostrar per ara. No
hem aclarit l'amistat del Sr. Riera
si es del promotor, del representant
del promotor o del propietari dels
*terrenys, amb tot i amb això seguim
creguent que els «favors» es poden
fer, pert') no s'han d'equivocar en
presentar els papers i s'han de pre-
sentar clavant l'organisme que toca.

* «Professionalment i en presen-
cia de todos, incluído el secretario
del Consistorio, claro que hice todo
lo posible porque se incluyeran las
propuestas de la promotora.» I si es
l'assessor juridic, per que va assis-
tir a les negociacions mercantils?
L'assessoria jurídica fa referencia
als aspectes legals de la qüestió i
no als aspectes especulatius del ne-
goci. Nosaltres som del Consistori i
no varem assistir a cap riegociació,
quan parla de «todos» suposam que
parla de «todos» els que té a les se-
ves ordres el PP i que curiosament
han canviat el seu parer del maig
del 88 al setembre del 89.

* «Solo hubo un momento queme
arrepentí de haber actuado profesio-
nalmente en este caso, cuando ví co-
mo se trataba a los miembros del
Ajuntament de Felanitx conociendo
la defensa dura y positiva que han
hecho de los intereses del pueblo.»
Estam molt satisfets que hagi vist
Ia feina nostra com a dura i posi-
tiva i reconegui el mal tracte que
hem rebut de part dels del PP de
Felanitx quan ens han insultat pú-
blicament per la Radio i la premsa,
perquè no pot esser mai que es refe-
resqui als del PP que defensen els
intcressos del poble, perquè l'en-
questa feta per Intergallup, demos-
trA ben clar que a Felanitx no inte-
ressen aquestes brutors, especulati-
ves, encara que certs assessors asses-
sorassin que l'urbanitzadora havia
de manipular l'enquesta i canviar els
resultats per fer creure que a Fela-
nitx tothom desitja aquestes urba-
nitzacions. Els., interessos de Fela-
nitx estan molt lluny del que &fen-
sen els del PP de Felanitx manats
pels del PP de Ciutat i mai poden
coincidir en la manera de fer dels
urbanitzadors i implicats en agues-
tes urbanitzacions. Els felanitxcrs
tenen fama de moltes coses, pert)
de manipuladors de l'opinió pública
no.

El Sr. Saiz també va fer declara-
cions i , entre d'altres ,,coses digué
que les normes aprovailes pel Con-
seil de Govern són restrictives i que
ells han aprovat el que l'Ajuntament
de Felanitx demana. Tot això no es

La net* de !a Casa de Cultura i el
Col.legi Joan Cod

Oferto válida en.

Concesionario: FRANCISCO MANRESA, S. A.
FELANITX: C/. do Campos, km. 0 5 • Talc 581984 85 - CALON6E: Ctra. Felanitx, 5 •  Tel. 657393




