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El pressupost muntipal padria
rondar els 1.200 milions la rodeila

A l'Ajuntament s'està treballant
darrerament en la confecció del
pressupost per enguany, un capitol
que s'haurà de tractar entre tots els
grups i que molt possiblement es
dura a aprovació a una plenaria es-
pecial dins el proper mes d'abril.

Es parla de que el muntant d'a-
quest pressupost rondeja els 1.200
milions de pessetes, xifra que dobla

A l'hora de cloure la present edi-.
eig ens arriba la notícia _de que
Director del Centre Cultural Antoni
Vicens Massot, ha presentat la di-
missió del càrrec a la regidora de
Cultura Catalina Picó

Aquesta dimissio respon al
fet de que en el pressupost d'en-
guany que s'està acabant de perfilar,
s'ha rebaixat la dotació pressupos-
tària del Centre Cultural a 2 milions
i mig de pessetes, quan l'any pas-
sat i tan sols per un període de mig
any, s'hi destinaren 4 milions de pes-
setes.

La notícia fou manifestada el pas-
sat cap de setmana pel regidor d'Hi-
senda Antoni Grimait a Antoni Vi-
cens i aquest interpretà el fet com
una desqualificació per part del
grup governant de la gestió del Cen-
tre Cultural.

Això resulta sorprenent —és un
dir perquè la veritat es que ja fa
estona que hem perdut la capacitat

El proper cap de setmana (els
dies 31 de març i 1 d'abril), el Bis-
be de Mallorca Dr. Teodor Ubeda,
durà a terme la Visita Pastoral a
la nostra parròquia i administrara
el sagrament de la Confirmació a
un grapat de joves de Felanitx.

Oferim tot seguit un avanç del
programa d'aquesta visita.

El dissabte dia 31, a les 11 del
mati, el prelat es reunirà amb els
professors de tot l'arxiprestat i a
les 12, amb els joves de Confirma-
ció.

El capvespre, a les 4'30, es troba-
rà amb els ¡eves i nins del MIJAC

el pressupost de l'any pas sat
(501.612.862 ptes.), que es queda per
davall de la realitat (es recaptaren
més de 800 milions).

Això no obstant un dels factors
que «inflen» les previsions finance-
res d'enguany és una partida de 270
milions de pessetes que es destina-
ran a millores de la infraestructura
turística.

d'astorament— ja que a una de les
.darreres comissions de la Comissió
de , Cultura, on hi eren presents tots
els grups- de la Sala, es va aprovar
per unanimitat la Memòria de la
gestió del Centre Cultural durant el
mig any transcorregut.

Arran d'això, la regidora Catalina
Picó, planteja al Balle Passumpte
amb els termes de que condiciona-
va la seva continuitat al front del
departament de Cultura, a que es re-
consideras la dotació económica del
Centre Cultural.

En el moment en que redactam
aquesta nota no sabem quin sera el
earni que prendrà aquest assumpte,
pet-6 ja es comencen a barrejar els
primers comentaris i s'especula so-
bre els possibles mõvils d'aquesta
decissió, entre els quals es parla
d'una plausible qüestió personal en-
tre el flamant regidor d'Hisenda A.
Grimait i el Director del Centre Cul-
tural A. Vicens.

i Club d'Esplai.
A partir de les 5'45, començarà

una visita a les vicaries. Primer a
Son Valls, a les 6'30 a Son Mesqui-
da i a les 7 a Son Negre.

Per les 8 del vespre es preveu una
trobada amb els nins de primera
comunió i a les 9 se celebrara as-
semblea parroquial.

El diumenge, el Bisbe se reunira
a les 4'30 del capvespre amb la gent
de la Tercera Edat a l'Església de
Sant Alfons i a les cinc i mitja, a
la capella de la Caritat, presidira
unes Vespres per a les religioses de
tot• l'arxiprestat.

Els mals pen,saments inevitables
Dins una situació democràtica, els

politics són requerits pels mitjans
de comunicació perquè de manera
continuada informin els ciutadans
sobre la seva activitat i les vicissi-
tuds de la seva actuació. Ben mirat,
un politic que sia demócrata de cor
hauria de fer les possibles perquè el
públic estigués sempre ben informat
sobre aquells punts.

Referint-nos a l'Ajuntament de Fe-
lanitx, potser ja es hora de dir que,
des de la instauració de la democrà-
cia, un dels temes en què no hem
avançat una passa es justament
aquest: la informació.

Dit això, no hi ha inconvenient
d'admetre que parlar de cara a la
premsa comporta un cert risc.

A una de les darreres sessions ple-
nàries de la Sala, se va decidir que
algunes platges del terme (Cala
Marçal, Cala Ferrera i Cala Sa Nau)
ingressarien" a la Caixa de l'Ajunta-
ment un 70 per cent de la quantitat
concertada, perquè el Grup Majori-
tari va entendre que la barrumbada
de dia 6 de setembre va impedir que
la temporada turística arribàs a ter-
me amb normalitat.

Resulta curiós, però, que tal boni-
ficació del 30 per cent no s'aplica a
Ia platja de s'Arenal -hi al Caló de
les Dones de Cala Ferrera (que ara
rep el nom de cala Serena), que
també varen patir les conseqüències
del temporal.

Doncs be: la platja de Cala Mar-
çal, que l'any passat va esser adju-
dicada per 11.400.000 pessetes, en-
guany ha engut un preu de sortida
de 7 milions. Quan els grups de l'o-
posició varen demanar una explica-
ció sobre una rebaixa tan sorpre-
nent, el senyor Josep Bonet va ma-
nifestar que, segons els indicis, la
temporada turística enguany se pre-
sentava molt malament.

Però ara resulta que el «Diario de
Mallorca» del passat dia 14, referint-
se a la temporada turística propera,
el mateix senyor Bonet hi explica

A les 7 del capvespre, a l'església
parroquial, el Dr. übeda celebrarà
solemne Eucaristia, al llarg de la
qual administrara el sagrament de
Ia Confirmació a uns dos-cents jo-
ves i alotes felanitxers.

Amb aquesta Eucaristia el Bisbe
s'acomiadarà de la comunitat cris-
tiana felanitxera felanitzant així la
Visita Pastoral.

que a Portocolom hi ha una gran
demanada de places pel pròxim es-
tiu i que l'hotel de Cala Marçal i
els blocs d'apartaments tenen les
places cobertes des del juny fins al
setembre. «Els hotels de Portoco-
loin», afirma, «no tenen problemes
de cara a l'ocupació de la tempora-
da que ve».

Tenim vertadera curiositat per sa-
ber quan deia mentides, el senyor
Bonet, perquè la contradicció entre
les dues declaracions es palmaria.
una cosa que hauria d'explicar es
per 'quines raons la platja de S'Are-
nal i el Caló de les Dones de Cala
Ferrera, tot i que en les manifesta-
cions fetes a la Sala va afirmar que
la •tempdrada se presentava pesta, el
preu de sortida en relació amb el de
l'any passat, no tan sols no té re-
baixa, sinó que es superior.

Si la gent dolenta, que sempre
n'hi ha, se malpensa sobre el possi-
ble «tràfic d'influències» entre el se-
nyor Bonet i els concessionaris de
les instalacions rebaixades, no li ha
de venir de nou.

Pirotècnic

«Tertúlies felanitmeres»
al Bar-Llevant

Divendres dia 23, tindrà Hoe
al bar/cafeteria «Es Llevant» (Via
Argentina núm. 15, tel. 582361). Com
ja sabreu es tracta d'una serie de
tertúlies/coloquis on poden partici-
par tots els felanitxers interessats.
Estan organitzades per la «Sociedad
La Protectora» i amb caràcter pro-
visional es faran al local esmentat.
Els qui vulguin podran sopar. El
mantenidor d'aquestes tertúlies, que
volen tractar de la problemàtica so-
cial felanitxera, sera el conegut pe-
riodista Joan Pla, felanitxer per més
senyes.

Conferències
Per avui dissabte a les 8 del ves-

pre, a la Casa de Cultura, hi ha
anunciada una conferencia sobre el
tema de FAUTODETERMINACIO, a
càrrec d' Angel Colom, Secretari Ge-
neral d'Esquerra Republicana de
Catalunya.

I per dimecres dia 28, al mateix
local, esta anunciada una exposició
a càrrec de Sebastià Serra, membre
del Parlament Balear, sobre el tema
«El nostre passat i perspectives de
futur».

EI Director del Centre Cultural ha
presentat la dimissió a la Regidora

de Cultura

La visita pastoral



SANTORAL

Diu. 25 Anunciac. del Senyor
Dill. 26 St. Brauli
Dim. 27 St. Rupert
Dim. 28 St. Castor
Dij. 29 St. Eustasi
Div. 30 St. Joan Climac
Dis. 31 St. Amós

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 1 19 h.

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

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

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

Portocolom -Felanitx: Dies fei-
ners, a les 730, 1445 i 1730 h.
Diumenges i festius, a les 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 Piña
Gayh-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Amparo Trueba

TEISFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines I Policia
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funerária Felanitx

580448-581144
Ambuláncies

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

Tel. 658110 	 CALA D'ORC/. Andrés Roig, 7 y 9

Restaurante— Pizzeria

COPA D'OR

Recuerda a sus clientes y amigos que
tenemos de nuevo abierto.

Recordam als nostres clients i amics
que tenim obert de bell nou.

Consulta de Medicina Natural
Trastornos mis frecuentes tratados con éxito:

DOLOR DE CABEZA, ARTROSIS, DEPRESION, OBESIDAD, IM-
POTENCIA, ALERGIA, VARICES, DIABETES, COLESTEROL, AS-
MA, ESTREÑIMIENTO, NERVIOS, ESTERILIDAD, BRONQUI-
TIS, ETC...

D. Manuel Cara
Naturópata y Reflexólogo Dpdo.

Atiende su consulta en:

«SA NATURA» C .

eltani,intxe "
(HORAS CONCERTADAS) TEL. 582573

Ocasión
Empresa de alquiler de motos, por renovación

stock temporada 90
VENDE VESPAS 125 cm3 - PM-AJ

Infórmese al Tel. 837020

Y PODRA VISITAR NUESTRO STOCK

PRECIO A CONVENIR

Restaurante Ses Portadores
CASA PEDRO

Tel. 575171 	 PORTO-COLOM

Su restaurante de confianza

Comunica a sus clientes y amigos que el
día I de abril, tiene todas sus plazas
ocupadas.

Discúipen las mole'stias. Gracias
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PREU DE SUBSCRIPCIO

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

El VIII Aniversari de
l'aprovació de l'Estatut
d'Autonomia.

Dies passats es celebra a la Seu
del Parlament de les les Balears el
VII ANIVERSARI DE L'APROVA-
CIO DE L'ESTATUT D'AUTONO-
M IA.

A l'acte assistiren les primeres
auLoritats, representants de les nos-
tres institucions, nombrossos bat-
les i personalitats del mon cu.tural,

i econòmic de les nostres
illes.

E! 1%-es:dent del Parlament, Jero-
ni Albei ti, pronuncia unes paraules
de caracter institucional remarcant
que I cr'gen i fonament del nostre
Estatut, no es altre que la Constit -l-
ci6, per tant «la voluntat indeclina-
ble d'estar i viure dins el limit que

ens iiaposa 'a Constitució, va unida
a la V oluntat també indeclinable
el acceptar únicament aquests limits
i no d'altres».

El President Alberti, revindicà de
manera clara la reforma definitiva
de l'Estatut.

Finalment resalth els problemes
que ens deriven del fet de que els
Dipuiats siguin al mateix temps
membres dels Consells Insulars, fet
únic entre totes les Comunitats Au-
tònomes. Afirma que «l'experiència
ha demostrat que, al marge d'avan-
tatges que s'hi puguin veure és per-
judicial, si més no, per a la indepen-
dimcia i l'autonomia d'ambdues ins-
titucions. Que la relorma de l'Esta-
tut no es fad únicament per a asso-
lit- el maxim de competéricies, sinó
que, passats el cinc anys, també es-
devengui l'instrument politic i juri-
dic que allunyi les mancances, per
a assegurar un desenvolupament
harmònic i positiu de les Institu-
cions i esdevengui l'eina per a cons-
truir el futur».

Acaba diguent que el Parlament
Balear ha estat treballant, malgrat
les critiques, per aprofundir dins
l'autogovern de la nostra Comunitat
Autònoma.

– – --
SE VENDE CASA en Porto-Colom,

calle Méndez Núñez esquina Ma-
rina. 4 dormitorios.
Informes Tel. 580481.

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

-
SE VENDE FURGONETA SEAT

TRANS PM-5437 AD, buen estado.
Informes, Tels. 580423 y 582337

Precisamos
personal

TRABAJO EN CALA D'OR
— Mecánicos
— Aprendices mecánico
— Mecánicos motos

Ambos sexos, trabajos de
oficina. Conocimiento inglés y
alemán.

Informes, Tel. 657709.

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— Yamaha 250 E.
— Yamaha XJ - 600
— Yamaha 750 E.
— Vespa 75 - PM-AB
— Velomotores varias marcas

EXPOSICION Y VENTA

Taller
Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 580268
ALQUILER DE COHES

Y MOTOS
SERVICIO TAXI



PONBEINSAi
Bodas, Rai:quotas, Comuniones y

fiestas en general
Clbierto todos los días
Para reservas Hoar a los

Tels. S37031 y 658033

Renault Ocasión le regal
hasta 3 recib os.

De entrada, sólo el 10%.
Elige tu nuevo coche, de cua1quier marca

y precio, tu forma de financiación y llévaleb
por sólo el 10% del valor total. Esio, de entrodo.

resto, en 48meses.
Te damos hasto 4 años para que puedas

pager el resto cómodamente, en 48 recibos,
sin sentido.

Ycon3 recibos de regal°.
La sorpresa final.

RENAULT OCASION te regala 3 recibos si pagas
tu coche en 4 años y otras ventajas si lo financias
en menor tiempo.

a

Cuentas, ademas con el control de
seguridad que RENAULT OCASION
realiza en todos sus modelos y hasta
con Garantia de 1 año, efectiva en
cualquier punto de la Red RENAULT.
Con toda facilidad, con toda
garantía, con toda seguridad,
decídete en RENAULT OCASION	 Te esperamos en: 	

Concesionario: FRANCISCO MANRESA , S. A,
FELANITX: C/. de Campos, Km. O'S • Tels. 581984 - 15 • CALON6E: Ctra. Felanitx, I - Tel. 67393

Parròquia de Sant Miguel

CELEBRACIONS QUARESMALS
RECES ESPIRITUAL PER A JOVES.—Avui dissabte, a les 4

del capvespre, a la parròquia.
LA PARAULA A L'ESGLESIA DE ST. ALFONS.—Avui dissab-

te, a les 7 del capvespre, missa i celebració penitencial.
MISSA JOVE.—Demà diumenge, a les 12, a l'església parro-

quial. Sera dirigida pel P. Francesc Andreu, CR., Superior de Sant
Alfons.

LAUDES I MISSA.—Dimarts i dijous, a les 7,45 del mati, a
lesglésia de Sant Alfons.

VESPRES I MISSA.—Dimecres i divendres, a les 8 del ves-
pre, a l'església parroquial.

MODA LLIURE
Próxima abertura

Roba per home i dona

Secció especial per a gent jove
C/. SANTANYI, 51 	 CAMPOS

PRÓXIMA INAUGURACION DE LA

Guardería ROPITS
PARA INFORMES: TEL. 583092

FELANITX
	 3

ontre cl carrer
lia trona

L'ètica dels politics
¿No seria bo recordar alguns criteris que mai no s'haurien d'oblidar?
1. La raó, el pensament, l'ètica, les finalitats humanes han d'exer-

cir una funció critica enfront de la política i dels politics. La política
tracta d'arbitrar mitjans i sistemes per aconseguir les finalitats propo-
sades pels ciutadans, no pels capitals.

2. Les propostes s'avaluen per la «veritat»  ètica de les coses, per la
qualitat de les propostes. Alerta sempre a l'argument de que som majo-
ria. El número major de paperetes no fara ètica la guerra, per exemple;
ni que siguin tots a voler el capitalisme neoliberal actual farà «santes»
les decisions de política económica que empobreix mes persones, etc.

3. La política a de garantir la llibertat, els drets personals, ha d'es-
forçar-se per a obtenir una major justicia social (disminuint desigual-
tats, desatencions, marginacions, destrosses, etc.) i ha de fer participar
el poble en les decisions que l'afecten (que sán totes), com expressió
d'autonomia i autogovern. Tres punts, com tres miralls, per avaluar la
bondat (l'etica) de la política en gros i dels actes dels politics.

4. N'hi ha que diuen que amb ètica no aniríem enlloc. El politic ha
de ser realista, afirmen. Amb tot, el «realisme polític» degenera fàcilment
en cinisme i el politic sense conviccions (o amb conviccions «a su medi-
da») degenera en oportunista del poder, de la butxaca, de la vanitat,
del sadisme, etc. Les conviccions ètiques (la veritat, el poble, la igualtat,
el be preferent dels menys afavorits...) han de ser motor i guia diaris
del politic: no poden arraconar-se en el calaix dels discursos o dels
programes o en les sortides de la reunió on s'hi ha entrat amb tot el dos-
sier favorable. Hi hau4„ conflictes i tensions. D'acord. ¿Com resoldre'ls?
¿Com diferenciar un politic honest que sap que no té el món dins les
mans per manejar-lo, d'un politic que compra i es ven al «minor postor»?
El politic bo hauria de «vendre's» als socialment perdedors. El politic bo
hauria d'enganxar la seva lluita i victòria política als socialment der-
rotats.

5. L'ètica del i al politic demana molta lucidesa  i, encara més, ca-
pacitat de «confessar-se pecador» deixeu-me dir-ho  així. A les trepitjades
als altres no se les pot qualificar mai de virtuts ni als aprofitaments
abusius —del que sap, ni del que pot— sels pot justificar. Dit breument:
caminar per un camp «minai» requereix art i manya, pet -6, des de la
perspectiva ètica, urgeix més seny i més capacitat de reconèixer equivo-
cacións, subjectar-se als tribunals, demanar-ne perdó i presentar la di-
missió. Coses que fan moltissima falta.

6. S'ha comparat la política a una guerra que —diuen-- ho justifica
tot (mentida, abús, injúria, calumnia, aprofitament, etc.). La democracia,
el vot, les eleccions han moralitzat —diuen— aquesta lliuta. No massa
encara. Es tristissim que es pugui pensar avui que el Hop més perillós
per a l'home es vesteix amb la pell de la política. Es una greu malaltia
social la passió del poder pel poder i l'adoració del duro._

7. El servei que fa el politic no es un camí de roses i, amb tot, s'ha
de recórrer i alguns l'han de fer com a servidors. Coratge i gratitut a
aquells que ho facin be. Sense servir-se'n. Aquests rebran el reconeixe-
ment del poble, al menys a la llarga. Els politics aprofitats no mereixen
reconeixença, ans be retrets, renecs i demandes.

Bartomeu Bennasar



Sa Recreativa '90
DIVENDRES DIA 30 DE MARÇ, A LES 21,30 H.

Colloqui Musical
Amb Lluís Remartínez (DIRECTOR DE L'ORQUESTRA

SIMFONICA)

i Pere Estelrich (GERENT DE L'ORQUESTRA)

Després concert de violoncel a càrrec de
Luis M. Correa i Jimena Jiménez

Al final hi hatm) cava i coca per tots els assistents

Vehículos de ocasión
CITROEN FURGONETA C-15 DIESEL
FIAT UNO 70 SL
OPEL ICADETT 1.3S 5P
OPEL MANTA 2.01

PEUGEOT 205 XR

RENAULT 5 GTS 3P

RENAULT 18 GTS A.A.

RENAULT 18 GTD

SEAT PANDA

VOLKSWAGEN POLO COUPE 1.3

PM-AP
PM-AJ
PM-X
PM-AJ

PM-AK
PM-AJ

PM-Z

PM-Z

PM-Z

PM-AU

Concesionario Oficial

AUTOS MARTORELL,S.A.
Carrer del Socors,6. Tel. 5813 48. Felanitx.

4  ELAN1TX     

Concert da corals infantils
El proper dimecres dia 28 de mar;

a les 7 del capvespre, a la Casa de
Cultura, la Coral Infantil del Cone-
gi Públic «I. Joan Capó», amb la
collaboració de l'A.P.A. i el Claustre
de Profesors, organitza un concert
coral en el que hi participarn dues
corals infantils del Collegi «Sagrat
Cor» de Palma, la Coral Infantil «Gi-
nesta», també de Palma i la Coral
Infantil del Collegi «I. Joan Capó»
de la nostra ciutat. Totes elles de
l'Agrupació de «Corals Infantils de
Mallorca».

Col.loqui musical a
«Sa Recreatia»

Divendres dia 30, a les 930 del
vespre, a Sa Recreativa se celebrara
un colloqui musical amb el concurs
del director de l'Orquestra Simfò-
nica de Ciutat Lluís Remartínez i el
nostre paisà Pere Estelrich, gerent
de l'esmentada orquestra.

Després els violencellistes Lluís M.
Corea i j imena Jimenez oferiran un
concert.
, Hi són convidaes totes les perso-
nes interessades.

Mad?) Apolibnia Maimá Burguera
ha complit cent anys

Dimecres d'aquesta setmana, la
Llar de la Tercera Edat havia de ce-
lebrar l'entrada de la Primavera
amb una festa al Parc de la Torre, i
s'havia d'aprofitar aquesta avinen-
tesa per retre un senzill homenatge

una Ilanitxera que ha de complir
cent anys.

Mack) Apollónia Maimó Burguera,
tpt i que va néixer a Calonge, ha
passat la major part de la seva vida
a Felanitx, ja que es va casar amb
en .1 nan Gom i la, de Ca n Ca psa na,
amb (pi comparti la vida campero-
la en una linca del nostre terme. Te
dues Idles, nets i tres renétes, i tot i
que pateix sordera, conserva enveja-
blement la resta dels sentits i el bon
humor.

Avui, teatre a Cas Concos
Avui dissabte, a les 9 del vespre,

al saló parroquial de Cas Concos des
Cavalier, la companyia «El Jou » d'a-
questa localitat, posara en escena
l'obra de Joan Mas, «Trifulques de
gent casada bellament banyudes»,
sainet mallorquí empeltat de vode-
vil francês. Aquesta obra, consta de
tres actes i un epíleg i sera repetida
el dissabte dia 7 d'abril.

La conferência del Dr. Font
Obrador

Dimecres de la setmana passada,
a la Casa de Cultura i organitzada
pel Centre Cultural, tingué Hoc l'a-
nunciada conferência del Dr. Bar-
tomeu Font Obrador.

El Sr. Font Obrador parla sobre
el tema «Els Reis de Mallorca. Crò-
nica de la vida domestica». Fou una
exposició ben suggestiva on tracta

de diversos aspectes del període del
regne privatiu de Mallorca, amb
ilenguatge planer i sense caure en
ana crudició exagerada.

La vetllada teatral de la Tercera
Edat al Cinema Felanitx

Diumengc passat les Associacions
de la Tercera Edat de Campos i de
Felanitx ens depararen una vetllada
teatral prou complida i entretengu-
da.

Els de Campos posaren en esce-
na dos sainets, «Dos caràcters opo-
cats» i «El Retratista» i els de Fe-
lanitx repetiren la comedieta «Un
partit de no deixar».

No cal dir que la sala s'omplí de
gom en gom i el públic aplaudí
bon grat totes les intervencions i
celebrà amb no menys diversió el fi
de festa a càrrec d'alguns elements
de la Llar felanitxera, que feren ga-
la d'un tremp artistic singular.

Demà el Bisbe confirmarà a
Portocolom i Cas Concos

Derna diumenge, el Bisbe Dr. Ube-
da administrara el sagrament de la
Confirmació als joves de Portoco-
lom i Cas Concos.

Al Port, la celebració començarà
a les 6 del capvespre i a Cas Con-
ces a les 8 del vespre.

Firmes felanitxeres a
«Alimentaria 90»

Al certamen «ALIMENTARIA 90»,
celebrat a Barcelona del 3 al 8 de
març i a la secció «Intercarn» (Saló
Internacional de Productes Car-
nics), hi foren presents dues firmes
felanitxeres, «Embutidos Munar» i
«Francisco Tejedor Garcia».

Pel que fa al pavelló de la nostra
comunitat autònoma, també hi figu-
raren productes felanitxers, d'» Em-
bulidos Munar» i d'«Industrias Cár-
nicas Obrador, S. A.».

Dissabte passat es confirmaren
21 joves a Silorta

Dissabte passat a vespre, a la par-
requia de Sant Isidre de S'Horta se
celebra l'acte solemníssim de la
Confirmació de 21 joves d'aquella
localitat.

Fou en el transcurs d'una Euca-
ristia solemníssima que presidí el
Bisbe de Mallorca Dr. tibeda i que
congrega a l'entorn de l'altar un es-
tol de fidels entre confirmants, mo-
nitors i familiars.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
I TROBADA DE 3.a EDAT.— Sc

celebrarà el proper mes d'abril a
Menorca, la I Trobada de Clubs de
la Tercera Edat de Balears. Per as-
sistir-hi es poden acollir a dues op-
cions:

1. a Del 22 al 29 d'abril. Viatge
amb vaixell. Preu, 21.000 ptes. més
autocar.

2.a Del 25 al 29 d'abril. Anada
amb avió i tornada amb vaixell.

Preu, 16.200 ptes. més autocar.
Per a inscripcions, a la Llar,

partit - de dia 27 de març.

Confraria de Penitents de la
Germandat Cristiana

Es convoca a tots els confrares a
Ia reunió que tindrà lloc el proper
dilluns dia 26, a les 8 del vespre,
als baixos de la Rectoria per a trac-
tar de les properes processons de
setmana santa.

Es prega encaridament l'assistèn-
cia.

Curs Stvdia
Dijous que ve, a les 9'30 del ves-

pre, al saki del collegi de Sant Al-
funs, el P. Antoni Oliver explicarà
la corresponent lliçó del curs.

Arement
En nom del Pare Jaume Duran Ca-

fiellas, C.R., la Comisic) Coordinado-
ra de la festa del cinquantenari de
la seva ordenació sacerdotal, volen
agrair públicament les moltes
boracions rebudes, com també les
mostres d'afecte i simpatia que es
feren patents al llarg de tots aquests
dies.

La quantitat recollida per sufra-
gar el calze que li fou ofert suma

SE NECESITA PERSONAL para
trabajar en garaje (Cala d'Or), In-
corporación inmediata. Contrato 6
meses. Edad entre 16 y 30 años.
Se valorara idiomas.
Informes, Tels. 657602 y 643449

EN PORTO-COLOM ALQUILO PISO ...

amueblado, 1.» línea, 3 dormito-
rios, baño, sala-comedor, terrazas.
Informes, Tels. 580201 y 581643

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

SE VENDE SEAT PANDA 40. PM.
AH. Estado impecable.
Informes, Tel. 580302

informació local
475.300 ptes., que foren entregades a

a la Comunitat i que seran emprades
l'adquisició d'ornaments pel culte

de l'església de Sant Alfons, una ve-
gada pagat el calze.

Moltes gracies a tots.



No confie una operación

inmobiliaria a quien esté

fuera de la ley.

Confie en los profesio-

nales.

Es un consejo del

Colegio Oficial de Agentes

de la Propiedad Inmobiliaria

de Baleares

NECESITAMOS pisos, casas, apartamentos, chalets,
rústicas y solares para vender o alquilar.

OFRECEMOS nuestros servicio para atenderles con
la máxima seriedad y discreción en sus

gestiones de compra y venta.

Dirección: Inmobiliaria L PONS
Oficina Euromurada, T 23
07688 Cala Murada
Tel. 833116 FAX 833043
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C. Plaga, 12—Tel. 531821 —FELANITX

Disposam
de la moda
Primavera-

Extens
assortiment
en trajes i
vestits de
Primera
Comunió
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Finalment, qui ha guanyat les
eleccions presidencials nicaragüen-
ques ha estat George Bush, i els Es-
tats Units d'Amèrica (EUA) han
aconseguit cl que volien: acabar
amb el regim sandinista, el bony que
tenien a Centramèrica. Què pot opo-
sar-se a la voluntat del poderós On-
cle Sam? Res, almenys de moment.
Teixint les teranyines que es capaç
de teixir, usant indistintament mè-
lodes militars, econòmics, politics i
diplomaties, cis EUA fan el que vo-
len en qualsevol recO del mán, tal
corn han demostrat, tal com ens ho
demostren quan volen.

Van molt errats aquells qui diuen
que cl Front Sandinista d'Allibera-
ment Nacional (FSLN) ha rebut cl

vot de castic de tots aquells que ja
n'estaven farts del sandinismc, d'es-
tar en l'òrbita dels països comunis-
tes i de patir guerra, calamitats i
restriccions de tota casta. Es una
equivocació ficar totes aquestes mo-
tivacions en una mateixa senalla.
Cert es que gran part del poble ni-
caragüenc n'estava fart de la caren-
cia de productes basics i de la in-
flació, del baix nivell de vida i d'en-
viar els seus fills a un front de guer-
ra que semblava 10) acabar mai, pe-
n') qui tenia la culpa de tot això no
era cl govern d'Ortega, sinè el go-
vern de Reagan, en primer terme,
el de Bush, quan la jubilació ii arri-
ba al veil actor de cinema, que man-
tingueren un rigorosíssim bloqueig

econòmic, mentre finançaven l'a-
nomenada contra, la guerrilla con-
trarrevolucionaria, que porta, du-
rant molts anys, la mort i la por a
les poblacions properes a la fron-
tera.

Amb l'economia desgastada per
les nombroses dcspeses que provoca
una guerra, el quasi nul creixement
del comerç exterior i la manca d'a-
juda per part d'altres països, excep-
tuant Cuba, el futur de Nicaragua
era incert. Potser la decisió mes
practica que podien prendre cis ni-
caragüencs era la que han pres: do-
nar la victòria a Violeta Chamorro,
líder d'una barreja de partits que
militen sota les sigles de l'UNO, pe-
t-6 s'han equivocat.

Ara la victòria de Donya Violeta,
tal com la coneixen al seu pars, por-
tara la pau, la clesitjada pau, a un
poble malmès per la guerra, però
aquesta pau no arribara de la ma de
la nova presidenta, sin6 del desig del
president ciels EUA. Sense la contra,
els recursos que fins ara s'han din-
gît a la guerra podran reinvertir-se
en la pau, les fronteres scran segu-
res, les collites de cafe no estaran
exposades als atacs dels terroris-
tes, ... Sense el bloqueig comercial,
els cioblers i les inversions proce-
dents de més enlku del riu Grande,
plouram com l'aigua de. maig. Tan-
mateig, insitcsc, els nicaragiiencs

s'han equivocat quan han atribuït a
l'UNO unes qualitats que no te i
han castigat el FSLN per una mala
gestió  de la qual ell no n'era cl cul-
pable.

El sandinisme, un nom poc afor-
tunat per cert, era una nova forma
de posar en practica això que ara es
veu tan desprestigiat als ulls de tot-
horn: el comunisme. Era una nova
via socialista, allunyada de la buro-
cratització soviètica, basada en un
regim econòmic mixt; una nova via
de progrés, que incloïa cl pluralis-
me politic i el reconeixement dels
drets humans. El sandinisme propo-
sava un repartiment equilibrat de la
riquesa, en un petit pais on l'econo-
mia podia programar-se amb facili-
tat, treient el major profit possible
als recursos existents.

Ara l'economia nicaragüenca viurà
moments d'expansió i d'eufòria, de-
rivats de les més que probables in-
versions cle xoc que hi realitzaran
en el país cantramcrica els EUA, pe-
r6 els desequilibris socials s'agreu-
jaran, deixant en evidencia les con-
tradiccions del sistema capitalista,
més preocupat per mantenir els
principis del lliure comerç, que de
Ia justicia social.

Benvinguda, Nicaragua, al Wm
LI in re, benvinguda, un altra cop, al
Mán del Consumisme.

Antoni Roca - Ramon Turmeda

Sc necesita iloViar Administrativo para
compiejo turístico en Cola Or

INFORMES, TEL. 657388 (de 9 a 14 horas)

Terra Iluenta

L'esperança perduda
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O arms de experiencia en el sector
han conducido a ppB C. Rover Motta 14

Palma de Mallorca

Ser concesionario exclusivo para Baleares
AceR ORDENADORES

Ser delegado en Baleares
OK! IMPRESORAS

° Ser líder en tecnología 386, sistemas multiusuarion
redes locales
Ser experto en servicios técnicos

Y sobre todo... estar más cerca de Vd.:
C. Hospicio, 30
Tel. 582782, Felanitx

Para atender mejor a nuestros distribuidores
en la zona

Para resolver sus problemas de automatización,
formación o asesoría informática

PROXIMA INAUGURACION DIA 8 DE ABRIL
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SALON ALTA PELUQUERIA

Les comunica su próxima INAUGURACION
covriNumiEmos INFoilmANDo

Confecciones Santueri
C/. DE SA PLAÇA, 3

Extenso surtido en VESTIDOS y TRAJES
la. Comunión.

CAPAZOS, CANASTILLAS y ropa para
recién nacido y niños ce corta edad.
Artículos de lencería.  

Comunica als
seus clients que
disposa de les
novetats de
Primavera - Estiu
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C. Miguel Bordoy, 25 - Tel. 583281 FELANITX

FELANITX

El MOPU recorr l'aprovació de les NN. SS. per
part dei Govern Balear

)ar 
UN CANVI?

Apreciat Senyor Director:

La setmana passada l'escrit de Co-
!orris a la Sala parlava de l'incom-
pliment del Sr. Grimait de la seva
Trimera promesa. Es cert que no
reuni als membres del grups politics
del consistori, perd el que sorprèn
mes és que, segons sembla, es reu-
nís abans de quinze dies amb els
promotors dels Camps de Golf ille-
gals.

Sera certa la sospita que encara
no sera possible un canvi? Es peno-
sa la situació i no es veu sortida
amb tanta caparrudesa en tan poc
redol.

Un espia

SE NECESITA AYUDANTE para re-
parto con camiones.
Informes, Antonio Villalonga, Tel.
582048 (noches)

vida social
NAIXEMENT

Els esposos Joan Vidal Perelló i
Margalida Adrover Marti, han vista
alegrada la seva llar amb el naixe-
ment del seu primer fill, un nin que
en el baptisme rebrà el nom d'An-
toni.

Enviam la nostra més cordial feli-
citació als novells pares.

NECROLÓGICA
Dimecres de la setmana passada,

entrega l'anima al Creador a l'edat
de 80 anys, després de veure's con-
fortat amb els sagraments, D. Ber-
nat Bordoy Cabrer, de Can Garroví.
A.c.s.

Reiteram el nostre condol a la se-
va família i d'una manera especial a
Ia seva esposa D. a Maria Valens i
fills D. Gabriel i D.a Catalina.

VENDO CAMION AVIA, Carga
1.800 Kg.
Inf.: Tel. 580371 (horas de oficina)

El no respectar els limits de la
zona de servitud de protecció esta-
blerts per l'article 23 i Disposició
Transitòria 3.a de la Llei de Costes,
a les Normes Subsidiaries de Plane-
jament de Felanitx elaborades pel
nostre Ajuntament i que foren apro-
vades pel Conseil de Govern de la
CAIB, es la causa d'un recurs de
reposició presentat pel Ministeri
d'Obres Públiques contra aquesta
aprovació.

Aquesta deficiencia ja fou adver-
tida pel MOPU en un informe desfa-
vorable emès arran de la pretesa ur-
banització de S'Algar i el Camp
Roig, i es aquest organisme que ara
torna insistir advertint al Govern
que «ha procedido a aprobar defini-
tivamente las Normas Subsidiarias,
sin que este Departamento tenga co-
nocimiento de si han sido subsana-
das las deficiencias señaladas en el
informe desfavorable, ya que la do-
cumentación de las Normas no fue
remitida de nuevo a este Ministerio

tal y como se señalaba en el apar-
tado final del informe, ni en el
acuerdo del Consejo de Gobierno se
hace referencia alguna a las deter-
minaciones de la Ley de Costas»,

El MOPU, després de recordar el
caracter preceptiu i vinculant del
seu informe, addueix unes sentèn-
cies del Tribunal Constitucional a
les que configura l'informe vincu-
lant com un instrument per preser-
var les competencies estatals sobre
determinades zones territorials, com
són ara les de domini públic marl-
timo-terrestre i contig-iies a la ribe-
ra del mar. I per últim subratlla
que la Llei de Costes en el seu ar-
ticle 119 declara «contrarios al inte-
rés general los actos y acuerdos que
infrinjan la presente Ley o las Nor-
mas aprobadas conforme la misma».

SE CEI1CA ALLOTA per cuidar
nina i fer les feines de la casa
Inf.: Tel. 570055 

Casa Municipal de Cultura
(CASAL DE CAN PROHENS)

AVUI DISSABTE DIA 24, a les 20 h.—Conferència entorn al
tema AUTODETERMINACIÓ, a càrrec d'Angel Colom.

DILLUNS DIA 26, a les 21'30.—DEBAT e entorn a «LA REFOR-
MA EDUCATIVA».

DIMECRES DIA 28, a les 21'30.—CONFERE,NCIA sobre el
tema «EL NOSTRE PASSAT I PERSPECTIVES DE FUTUR», p'En
Sebastià Serra.

DIJOUS DIA 29, a les 21'30 h.—Reunió: «LA NORMALITZA-
CIO LINGUISTICA A L'ESCOLA».   

Ferretería VALLS
Ultimas semanas liquidación total

Dto. un 20% en todos los artículos

C/. PLAÇA, 10
	

FELANITX    

cine principa
Viernes 23, sábado 2.1. 9 noche y domingo 23 desde las 3

lijase a tope eon Martes y 13

Aquí huele a muerto y Proyecto Terror
(pues yo, no he sido)

Viernes 30, sábado 31, 9 noche y domingo 1 desde las 3

3 camas para un soltero

La fuerza del destino
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Escort Mark II
Motor 1.6 c.c. 90 c.v.

Precio final:
1.470.000 ptas.

Precio final:
1.500.000 ptas.

Radio cassette F.M. stereo gratis
Válido hasta el 31-3-90

Infórmese: Motor Felanitx, C.B.
aTeceDi 	Alonso Rodrigez, 5 Tel. 580331

Orion Mark H
Motor 1.6 c.c. 90 c.v.

Dr. Bassam Alfred Shuhaibar
ODONTOLOGO — DOCTOR EN ODONTOLOGIA

POSTGRADO EN ORTODONCIA

Participa la próxima apertura de su

CLINICA DE ORTODONCIA
en C. Miguel Bordoy, 22 	 Felanitx

TELEFONOS 58.17.97 y 58.26.23

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• I by yiernes en el bar «ES
LLEVANT», allá por la Vía Argen-
tina, tendrá lugar la primera sesión
de las «TERTULIES FELANITXE-
RES» bajo la batuta del fe14nitxer
y periodista JOAN PLA. Ha habido
que improvisar a última hóra y cam-
biar de local por motivos' que aho-
ra no podemos relatar. Lo cierto es
que la «SOCIEDAD LA PROTECTO-
RA» es quien las organiza y que hoy
desde el famoso «BAR GOELL» sal-
drá un «bus» hacia Felanitx para
animar estas charlas/coloquio. Es-
tán todos los interesados invitados
de antemano, claro que los que quie-
ran cenar tendrán que pasar por
caja, faltaría más. JOAN PLA dedi-
có en «Baleares» el pasado martes,
a la cuestión, sus clásicas «BANDE-
RILLES» d'angelot.

• Y el día 30 sera en «SA RE-
CREATIVA» que habrá un COLO-
QUIO, en esta ocasión
Como invitados estarán el'Director
de la Sinfónica LUIS RËMARTI-
NEZ y PERE ESTELRICH gerente
de la Orquesta. Para colCifón habrá
un CONCIERTO con uh duo de
VIOLONCELOS, a cargo de LUIS
M. CORREA y GIMENA GIMENEZ.
Y para rematar la velada «coca» y
cava en cantidad.

• Lo cierto es que en FELA-
NITX hay gente que se mueve y or-
ganiza cosas, pero la verdad es que
hay un total descontento, la prueba
es la frase que circula por ahí: «NO
DIGA FELANITX, DIGA MANACOR
DOS». Triste, pero real como la vida
misma.

• Somos testigos que los de la
3 • a edad (lease juventud) se lo pa-
san fetén. El pasado domingo el ex-
«Cinc Felanitx» rozó el lleno. Se re-
ponía «UN PARTIT DE NO DEI-
XAR» que interpretan los «come-
diantes» del hogar felanitxcr y que
en esta ocasión contaron con sus
homíminos de CAMPOS, que pusie-
ron en escena dos sainetes «DOS
CARACTERS OPOSATS» y «EL RE-
TRATISTA». Un éxito indiscutible
de público que tuvo como colofón
a «Madó Bayna» (Doña Catalina)
parodiando a la mismísima «Sarití-
sima».

• Este fin de semana en el
«CINE PRINCIPAL» nos llega la re-
ciente película «AQUI HUELE A
MUERTO», del duo cómico «MAR-
TES Y TRECE», en clara parodia
de un título de uno de los clásicos
del «Gordo y el Flaco». De comple-
mento, una cinta de eso «PROYEC-
TO TERROR», con muchos efectos
especiales.

• L'AJUNTAMENT DE PAL-
MA» ha encargado ONCt PROGRA-
MAS de T.V. sobre «CANÇONS DE

LA MEDITERRANIA» para el cir-
cuito de televisión de CATALUNLA
y BALEARS. Esto no tendría mayor
importancia si no fuera porque el
guionista sera el felanitxer y mejor
amigo JOAN MANRESA, que cobra-
ra para la realización de los corres-
pondientes guiones 278.000 pelas.
Muy pocas a mi modesto entender,
son once guiones... ¿A cuánto sale
cl folio? ¿Que le cuesta al MADRID
o al BARÇA cada gol que marcan
sus jugadores? Pues muchos millo-
nes, pero que muchos.

• Ultimos días para ver los bo-
nitos paisajes al olio de VICENTE
PASCUAL en la «TORRE DE SES
PUNTES», allá en MANACOR.

• DOS CHICOS JOVENES, DOS
amantes de la aventura, JAVIER VI-
VANCOS y JUANITO CORCHADO
(una chica en la oscuridad dijo
—una vez— ¡corcho!), comienzan
estos días una larga andadura VA-
LENCIA-CANARIAS-M EXIC 0, así
en plan ofitipaldio. En CANCUM van
a establecerse unos días y gozar del
«panorama».

¡Bon voyage!
• El pasado miércoles en el

«BAR GÜELL» de PALMA tuvo lu-
gar una ASAMBLEA GENERAL  EX-
TRAORDINARIA de la «UNIÓ EU-
ROPEA DE MALLORCA» que presi-
de el amigo JAVIER GINER. Du-
rante el acto hubo entrega de ban-
deras europeas, se aprobó la aper-
tura de un local de la «Unió» en
Calviá, se habló de un ambicioso
proyecto, un periódico europeo:
aEUROPAPER» y se habló del pró-
ximo SEMINARIO INTERNACIO-
NAL que tendría lugar los días 9,
10, 11 y 12 de mayo.

• Leo en la prensa, concretamen-
te en «Diario de Mallorca» unas de-
claraciones del concejal felanitxer
JOSEP BONET que se muestra op-
timista de cara al turismo esta tem-
porada a caer: «Si se puede abrir
el aparthotel El Corso, ya tiene pla-
zas aseguradas para llenar sus lo-
cales desde junio a septiembre.
Igualmente ocurre con el Hotel Cala
Marçal y otros bloques de aparta-
mentos de Portocolom».

Yo la verdad, suponiendo que eso
sea cierto, me pregunto:

¿Son tres meses suficientes?
• Y hablemos de fútbol, el pan

de cada día. El C.D. SELANITX de-
mostró que quiere salvarse a toda
costa, tenía el triunfo en el bolsi-
llo, pero se le escabulló de las ma-
nos en los últimos instantes. Toda-
vía existen esperanzas, pero cada
día quedan menos jornadas. Así que
cada partido sera una final; y el do-
mingo el rival no es «moco de
pavo», viene el ALAIOR, el CO-LI-
DER. Pero no hay que amilanarse,
si se ganó al Portmany, ¡¿por que
no al Alaior?! Lo cierto es que el
mister ACUCAS está ilusionado con
el equipo y no teme a ningún rival.
El partido se jugará en «Es Torren-
tó», lógico, en la tarde del domin-
go. El árbitro designado es BAREA,
un veterano.

JORDI GAVINA 3.°

NECESITO JOVEN con nociones di-
bujo para diseño muebles. Serv.
militar cumplido y con coche pro-
pio.
Informes, Intercuina, Tel. 580196

A les 10'30 h. del mati del passat
diumenge dia 11, va començar la IV
CURSA BOMBERS DE CIUTAT, on
es varen cárrer 18180 quilòmetres.
La participació fou bona amb uns
400 atletes de totes les categories.

La sortida es donà al Parc de
Bombers de s'Arenal de Palma i l'ar-
ribada fou al parc central del Poll-
gon Son Castelló.

Tot seguit donam els Hoes i temps
dels primers classificats per catego-
ries, absoluta masculina i femenina
i dels corredors felanitxers:
LLOC - ATLETA - TEMPS - EQUIP

1 Fernando Romero, 1-02-51, Costa
Calvià, General

21 Sebastià AcIrover, 1-09-10, Opel-
Felanitx, 2on categoria veterans

25 Francesc Algaba, 1-10-01, Opel-
Felanitx, 5è categoria senior

45 Victorià Martinez, 1-13-03, Opel-
Felanitx

65 Miguel Céspedes, 1-16-50, Opel-
Felanitx

68 Ghitta Jalstron, 1-17-49, Inde-
pendent, 1.a categoria femenina

75 M. Antònia Caldentey, 1-19-10,
Opel-Felanitx, 2.a categoria fe-
menina

90 Margalida Adrover, 1-26-05, J.
Capó-Felanitx, 3.a categoria fe-
menina

116 Martí Antich, 1-31-09, Opel-Fefa-
r.itx

VENDO CITROEN C15-D Isotermo,
PM-K.
Informes, Tels. 575782 y 575710

SE ALQUILA PISO EN PORTO-CO-
LOM, en Es Riuetó.
Informes, Tel. 580536

SE NECESITA APRENDIZA pelu-
quería de 16 arios.
Informes, Tels. 581450 ó 583120

CERCAM DEPENDENTA per tenda
a Cala d'Or.
Informes, Tels. 580536 i 582016
(nits)

ATLETISME

IV Cora dels Bombers de Ciutat



CONFERENCIA
AVUI DISSABTE, A LES 8 DEL VESPRE, A LA CASA MUNI-

CIPAL DE CULTURA

ANGEL COLOM
Secretari General d'Esquerra Republicana de Catalunya. Fun-

dador i primer president de la «Crida a la solidaritat». Coordina-
dor de la «Marxa per la llibertat 1976» i premiat amb el «Memo-
rial per la pan»

exposarà el tema

AUTODETERMINACIO
TOTS HI SOU CONVIDATS

Se venden pisos nuevos a
estrenar, con opción a cochería

Desde 5.800.000. ptas.
INLORMES: TELS. 581827 (noche) y 581911 (horas oficina)

FELANITX

BASQUET

Tres victòries molt elaborades

¡Otra victoria que

Hospitalet I.B.
(Crúnica servida desde EIVISSA

por JANDRO TEIXIDOR).
Más público del habituai en las

gradas del campo del Hospitalet.
FELANITX.— Parera(2), Matías

(2), Riera(2), Adrover(2), Llull(2),
G a lm é s(2), Vaclell(2), Felipe(2),
Mut(2), Pont(2) y Juan(2). (Trofeo
«Marivent»).

ARBITRO: Ferrer Bonet(1) regu-
lar. Tarjetas amarillas para Oliver
y Vadell.

GOLES.— (0-1) min. 60. Buen
contragolpe visitante y magnífico
gol de Mut. (1-1) min. 79. Galmés
al intentar despejar un balán con la
cabeza marca un «golazo» en propia
meta.

PARTIDO MUY SERIO
El Felanitx planteó el partido muy

seriamente, imponiéndose en la
zona ancha. Por su parte los de casa
tampoco concedieron ningún tipo de
facilidades, marcando estrechamen-
te a los peligrosos hombres-punta
del Felanitx. La 1.a parle no fne vis-
tosa, tal vez porque ambos equipos
sabían lo mucho que se jugaban,
vista su clasificación.

EL GOL DE MUT
Tras el descanso los visitantes sa-

lieron decididos a sitar tajada,
mientras el Hospitalet se veía total-
mente incapaz de profundizar en
sus acciones atacantes, el Felanitx,
atrás, se defendía con orden y to-
tal acierto. Los nervios empezaron
a cundir en las filas locales y el Fe-
lanitx se estiraba en algún que otro
contragolpe. Fue precisamente en
una jugada de contrataque cuando
Mut marcaría un extraordinario gol.

AL FINAL LA SUERTE
ACOMPAÑO AL BANDO LOCAL
Cuando parecía que los felanitxers

iban a llevarse los dos puntos y de-
jarían a los ibicencos en una incó-
moda posición, vino una jugada de-
safortunada para los visitantes. Gal-
més, a diez minutos del final, intro-
duciría el balón en propia mcta. AI
final tablas, en un partido que con
un poquito más de fortuna hubie-
ran podido ganar los • de Felanitx.

1.' REGIONAL
CAS CONCOS, O - ROTLET, 3

DE CAPA CAIDA
No cabe duda de que el Rotlet es

un buen equipo, pero la verdad es
que el Cas Concos últimamente ha
bajado la guardia. La moral esta
por los suelos. Las numerosas ba-
jas tienen que ver mucho con el
rendimiento del equipo. El pasado
domingo en el campo «Es Cavalier»
se vieron sorprendidos por los visi-
tantes que supieron jugar un gran
partido, lleno de practicidad. El re-
sultado es bastante explícito.

El Cas Concos con menos seis, si
bien —creo yo modestamente— que
no peligra Ia categoría, esperamos

se nos escapa!

1 — Felanitx, 1
que recobre su fuerza y la moral,
como en los principios ligueros, que
demostró sobradamente que puede
con cualquier rival de esta 1. re-
gional.

Próximo partido: SON SARDINA -
CAS CONCOS. Un encuentro que
debe ganar si nos atenemos a que
el rival solamente ha ganado dos
partidos en lo que va de liga y es
el vitalicio colista.
2.' REGIONAL

S'HORTA, O - ST.' EUGENIA, 0
NO SE PUDO GANAR

Pese a que los locales tuvieron al-
guna que otra ocasión, el marcador
final señaló unas tablas, sin que un
equipo ni otro hubieran conseguido
marcar un raquítico gol. Partido de
escaso fútbol entre dos equipos que
navegan por la zona baja de la ta-
bla, si bien la permanencia de am-
bos es casi segura. El S'Horta con
este nuevo revés eleva sus negati-
vos a siete. Tampoco el S'Horta
atraviesa su mejor momento, toda-
vía pesa la goleada encajada en la
jornada anterior.

Próximo partido: J. SALL1STA -
S'IIORTA. Ocasión propicia para
restar negativos, ya que , los•de Inca
son colistas y arrastran la friolera
de 16 negativos.

SE TRASPASSA LOCAL al carrer
Major.
Informes, Tels. 575646 i 580860 (a
partir de les 9 del vespre).

RESULTATS
Cadets masculins:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 55
SA POBLA, 	 53
Jtiniors masculins:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 60
LLUCMAJOR, 54
Seniors masculins:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 68
GRAFICAS BAHIA, 56

COMENTARI
Aquesta setmana hi ha hagut niés

sort que a l'anterior ja que els re-
sultats ciels partits que se mostra-
ven indecisos, finalment se decanta-
ren a favor dels nostres equips.

Els CADETS varen fer un partit
poc brillant. Encara que quasi bé en
tot moment tinguessin el marcador
a favor, se va mantenir el «suspen-
se» fins en els darrers segons. Rafel
Bover, a pesar de tenir una actuació
irregular, va arribar a anotar 15
punts, els mateixos que César Gui-
Ilem Obrador i Sergi Maestre en fe-
ren vuit perhom.

Vibrant partit dels JUNIORS que
no defraudaren el nombrós públic.
Al descans s'hi arriba amb un 29-28,
després de petites alternancies. El
principi del segon temps va tenir co-
lor Ilucmajorer i arribaren a avan-
çar-se fins a 9 punts (38-47, minut
11). Semblava que la murada que
feien els «trillissos» saliners de l'e-
quip visitant resultaria impossible
de superar, però el coratge i encert
dels locals capgiraren el marcador
definitivament, encara que, a falta
d'un minut, el tempteig de 55-54 era
niés que insegur. La transformació
de 5 tirs Mures consecutius, a part
de diverses errades dels visitants,

deixaren un bon gust a l'afecció fe-
lanitxera. Gaspar Noguera, amb 18
punts, va ser molt eficaç; Tomeu
Maimú n'anota 17 i captura 9 re-
bots; Pere Joan Fullana aconseguí
14 punts; Maten Julia va ser el ma-
jor rebotejaclor, amb 12; i Bernadí
n'aconseguí 7, els mateixos que Da-
mia, que va haver d'abandonar la
pista, lesionat, als 12 minuts.

La tercera Lise que han començat
cls SIN/ORS la disputen 8 cynips
pel sistema d'eliminatòries, a dos
partits guanyats. L'objectiu d'aques
ta copmetició és donar els dos
equips . que ascendiran a III divisió
i els altres dos que promocionaran
per pujar.

El partit de diumenge no va ser
gens fàcil perquè els visitants tot
d'una prengueren avantatge (8-15,
minut 9) i perquè els nostres no ju-
gaven gaire bá. Encara que l'avan-
tatge del descans (27-25) sempre se
va mantenir o va augmentar. A la
segona part, no se va rematar la
feina fins en els darrers minuts en
que els visitants havien perdut bas
tants de jugadors per faites. L'arbi-
tratge del Sr. Orón va estar bd dins
Ia seva línea habituai, la de conver-
tir-se ell en protagonista: moites fal-
tes (68, 32 al J. Capó i 36 al G. Ba-
hía) i un faster de decisions clara-
ment'equivocacles. Per part del Joan
Capó, Guillem Amengual encapçalà
els apartats de rebots (20), taps (5)
i.puntS . (18). Damia Bover anota 13
punts i recupera 5 balons. Pere J.
Fullana, a qui tant li es jugar a ju-
veMls com a júniors o sèniors, rea-
litzà un bon encontre i va sumar 13
punts. Resaltem també els 13 rebots
de B. Salva.

Molt negativa, en canvi, resulta la
série de tirs !hures de tot l'equip
(17 de 46) i això que sabem de bona
tinta. que a les darreres setmanes
havien fet hores extra per tal d'a-
millorar aquest apartat.

Aquesta jornada
Els cadets acaben la competició

de lqa, a Pollença, amb l'objectiu
de Mantenir la categoria (el grup
A), assolit ja fa un pareil de jor-
nades.. Els júniors, amb bastantes
baixes, han de guanyar a la pista
del Español per tal de mantenir-se
en els primers llocs del seu grup.
Els séniors, si volen evitar la lote-
ria sempre perillosa d'un tercer par-
tit de desempat, han d'anar a totes
dins S'Arenal a fi de no sortir-ne
escaldats, com la darrera vegada
que hi anaren (recordem el  resul
tat: 100-80).

CLASES DE ESPAÑOL, INGLES Y
ALEMAN. Repaso perfecciona-
miento. Primera clase, gratis.
C/. Proïsos, 4, de 5 a 9 noche. Tel.
581156

SE NECESITA OPERARIO para fá-
brica de embutidos y sala de des-
piece.
Informes, Ramaders Agrupats, C/.
Estrella, 2, Tel. 582069

FUTBOL
-3." DIVISION

Los goles los marcaron los felanitxers



RENAULT  LIDER EUROPEO EN VEHICULOS INDUSTRIALES LIGEROS
	VEN A VERLA A 	

Concesionario: FRANCISCO MANRESA, S. A.
FELANITX: C/. de Campos, Km 0'5 - Tels. 5819 84- 85 - CALON6E: Ctra. FelanIts, 5 • Tel. 65 7393
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Si quieres hacerte con una RENAULT
EXPRESS ésta es la tuya. Ahora puedes con-
seguirla por sólo 10.000 Flas. al mes, durante
el primer arlo.

Además, si eres profesional, a través de
RENAULT LEASING te la llevarás sin entrada,
pagándola host() en 60 meses. t amo lo ves?

Pásate ya por un Punto Renault. Y apro-
vecho para conocer la nueva RENAULT
BEAUTY EXPRESS DIESEL. Con un
excepcional equipamiento

19000
001400

S\ 1,10S DE1AS 1U VE1\010119,00

Trobaja dun, y gosta así de poco: 5,3 L. coda
100 Km., a 90 Km./h. Ahora la gam EXPRESS
está más fuerte que nunca.

Infórmate llamando al Sr. Financiación al
900-15 55 55. ¡Est.:3es la tuya!

RENAULT EXPRESS
EJEMPLO Cf FINANOAC1ON RENAULT EXPRESS 1.1C0

CAIMOADRIR 	ENTRADA 	APIAZADA955.000 Phu. 286.500 Phu. 668.500 ptes.
pMR 5510 SWAM Ail° inal ANO CUM Ai,
(14 alsio) (14 mho) (14 am*/ (14 amiss)

10.000 6166. 16.000  Plis. 22.000 No. 25.000 Pls.

CoAd.c.o., e, pevo■os vdhdos hosio 1,n d. mot en Ponam.lo y
flo ,eoof, pa.° ado a gomo EXPRESS en ope•oc.oro, o 2 3 y • oAos

sto afoot.° •s octo.uloblo o cot,. ol,rot ptom000nolos

T.A E. 20.34%

¡Estu es a tuya!
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ABIERTO TODO EL AÑO

PUERTO DEPORTIVO CALA D'OR - TEL. 64 34 65

PORTO-COLOM
Casas adosadas, directamente

de constructor
- 146 m2 CONSTRUIDOS (TIPO DUPLEX)
— 3 DORMITORIOS DOBLES CON ARMARIOS
— SALA COMEDOR
— DOS BAÑOS Y ASEO
— COCINA CON DESPENSA
— JARDIN PRIVADO DE HASTA 300 m2
— 1.800 m2 DE ZONA COMUN CON PISCINA
— ANTENA PARABOLICA, ETC.
— TODO EN PRIMERAS CALIDADES

Aproveche los precios iniciales de promoción
TELEFONOS 55 28 86 y 58 11 15

Atención inversores
Venta últimos pisos en Felanitx directamente del promotor

TRES 0 CUATRO HABITACIONES
— DESDE 6.750.000 PTAS.
— APARCAMIENTO PROPIO
— SITUACION EXCELENTE
— FACILIDADES DE PAGO

MAS INFORMACION, DE 17 A 19 HORAS, TODOS LOS DIAS

C/. NOFRE FERRANDELL, 23 - TEL. 582033

Consulta de GINECOLOGIA
Dr. Arturo Gil Bretones

Col. 1902

Revisiones ginecológicas - Control de embarazo
- Planificación familiar y Ecografia
Se complace en comunicarles que atiende

su consulta en la
POLICLINICA LLEVANT

Via Ernesto Mestre, 36 	 Tel. 58 22 33

IO 	 FELANITX

Ctoms a la Sala
I TORNEN LLADRAR I SEGUEIX
LA LLISTA DELS IMPLICATS

Un grup de Coloms a la Sala acu-
direm al Parlament per seguir en di-
recte el tema de les incompatibili-
tats. Era un tema amb referencies
clares a Felanitx: el Sr. Gilet i la
pretesa urbanització de S'Algar.

De l'actuació del Sr. Gilet ens va
sorprendre que amenaças als que
hem posat recurs a l'aprovació de les
Normes de S'Algar que si guanyam
el recurs, entrara vigent al Pla Ge-
neral de 199 que Os pitjor que les
Normes. Aquest mateix argument el
va brandejar el Sr. Saiz quan el
preguntaren la setmana passada so-
bre la sollicitut del MOPU de sus-
rensi6 de l'acord d'aprovació pet Go-
•vern Balear de les esmentades Nor-
mes. Creim que el Conseller d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori
i el Conseller Adjunt a la Presidên-
cia i Conseller Juridic d'Inversions
del Este S.A. no han d'amenaçar als
ciutadans ni al MOPU. Si es suspèn
l'acord d'aprovació, entrara en vi-
gència el Pla del 69, per  la tramita-
ció de qualsevol Pla Parcial haurà
de passar també pel compliment de
Ja Llei de Cosies i si entra en vigèn-
cia el Pla del 69, el culpable de
que això suceesqui té noms i llinat-
ges: cl Sr. Jerónimo Saiz és el prin-
cipal, per Ia senzilla raó que fa dos
anys i mig la seva Conselleria va
prendre l'acord d'assumir les 'com-
petències municipals urbanistiques,
fa un any i mig que el nostre grup
exigi el compliment d'aquest acord i
ens va contestar que l'Ajuntament
de Felanitx l'havia informat que te-
nien un equip per redactar les Nor-

nies de tot el terme, la qual cosa
17erent arribar que era falca i li re-
cordarem l'exigència de compliment
:le 1 acord seu, la qual cosa no ha
fet ni ha contestat. Si hagués com-
plit el seu compromis el terme dc
Felanitx scgurament no tendria qua-
tre Normes sectorials provisionals
transitòries i el Pla del 69 estaria
oblidat.

Per?) tornem al Parlament. El Sr.
repeti a I Ira egada (toe nbestai a

molt content de fer d'assessor juri-
dic els horabaixes i vespres I nego-
ciar amb l'Ajuntament de Felanitx
les urbanitzacions. Digué que no
anava cl'amagat i que les «negocia-
cions» (la paraula es clara i ve cle
negoci) les va fer davant els del
PP, el Secretari, els tècnics munici-
pals i l'oposició de Felanitx. El nos-
tre grup que creu estar en l'oposició,
esta ben segur de no haver assistit
a cap «negociació»» amb el Sr. Gilet.
També va dir que eren drets adqui-
rits pels propietaris el que els ter-
renys siguin urbanitzables i a això
el Sr. Gilet com a misser toca saber
que els drets urbanístics dins un Pla
General que en vint anys no s'han
desarrollats, prescriuen i no són
drets adquirits, no són més que pa-
per banyat i passar d'una exposició
pública de les normes amb uns ter-
renys qualificats com a no urbanit-
zables a urbanitzables es diu requa-
lificació, encara que el Sr. Gilet des-
conegui el significat d'aquesta pa-
raula. També ens va sorprendre que
esent el conseller juridic d'Inversio-
nes del Este S.A. ignoras que el pro-
pietari no és la Societat que repre-
senta i que els tràmits no es podien
fer com a propietaris si no ho eren,
perquè això sembla que sigui el que
es diu falsedat en document públic.

A la sessió parlamentaria el Sr.
Gilet parla de qüestions morals i bo-
nes intencions i que no cal regular
les incompatibilitats i aixf estam,
amb un Govern impresentable i in-
reïble que creu que l'urbanisme

una qiiestió «negociable» i que no
fa res si el negoci es planteja entre
membres del Govern, acivant coal a
..onsellers jurídics de particulars da-
,'ald- un Ajuntament del mateix grup

que després es tornen a posar el
..arrec i cl'honrats que són no voten
l'aprovació del «negoci» que han fet
els horabaixes.

Tot un espectacle llamentable que

els ciutadans cle Mallorca hi hauricn
d'assistir, per saber qui i com ens
governen, els ciutaclans sabríem qui
és que defensa la nostra terra i qui
2n Ia «negoci »amb ella. També ens
';z1 anar be per veure travessar una
rata rraginera i geneta a sou que •
al.lurinava pel Parlament i (pie des-
pres signa un v6ini1 per pagar fa-
vors a Is sells :111105.

NEcEsrro JovEN para reparto
en Cala (l'( )r.
Inf.: Tels. 657M7 (mañanas)
y 837189 (tardes)




