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Els joves s'assemblea massa als adults
Una afirmació i una valoració. Una afirmació treta d'un informe sociolà-

gig d'una Fundació, que fa anys que fa enquestes als joves. Un treball que es
de fiar. La valoració, que traspua el títol, és crítica respecte d'uns i
tres. Les respostes dels joves semblen reflexar el món dels adults. I això
a alga li semblarà meravellós: a imatge i a semblança dels pares. A mi no
m'ho sembla tant. Almenys es inquietant.

Els joves semblen ben contents amb el sistema. Les agrada el capita-
lisme (el nom es un poc gros) i les encanta el so dels diners. ¿Solament
a ells? Als de l'Est sembla que també. Mentre no vegin una altra cosa, els
joves pensaran que el futur se farà des de la competitivitat, la informàtica,
el marketing, la publicitat, els bancs, els yuppis... Títols. Masters, idio-
mes... Vendre. «Res d'idealismes, romanticismes... Has d'arribar el primer
i pegar dues vegades».

Els joves sembleh desencantats de la  política, principalment de «cer-
ta» política. Res d'estrany: Amb tants de casos cOntemplats poc edificants
se n'allunyen. 0 entren pel cairn de la política per escalar posicions so-
cials i econòmiques. No es gens estrany que els joves no vulguin sentir
parlar de cap tipus de militancia, de feina compromesa de servei als al-
tres. Certament no passa així a tothom; a moltissims si. Ara be, ¿No passa
el mateix als adults?

Els joves sembla que no es maten per la cultura, la lectura, etc. ¿I els
adults? De l'espectacle n'hem fet un estil de vida. Nins cinc hores diaries
davant el televisor. ¿De qui es la culpa? Ells es queden més temps a la
casa paterna, per dificultats socials i per necessitats econòmiques. Entre
passotisme i tolerancia hem afluixat molts de perm. Prefereixen el duro,
els amics, el sexe, les discoteques, els bars... ¿A on queda l'austeritat, la
feina ben feta, desinteressada, el demà collectiu, etc.? Pei-6 així no ho són
solament els joves. També els adults.

L'informe sobre la juventut ens diu.molt com som ers grans. Ells soh.,
els «nostres però convendria que no s'assemblassin tant als pares.

Bartomeu Bennasar
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Avail î denial el Esierestarii a
visita pagan:

Avui dissabte de mati el Bisbe
Dr. Teodor Vbeda iniciara la visita
pastoral a la parròquia de Felanitx,
—que es perllongerà fins demà ves-
pre—, durant la qual i en compli-
ment de la seva missió apostòlica,
s'acostarà a la comunitat cristiana
felanitxera per tal de conèixer més
d'aprop i per boca dels mateixos fi-
dels i sacerdots, la seva realitat, les
seves inquietuds i els seus proble-
mes.

La darrera visita pastoral realit-
zada pel Bisbe a Felanitx fou el mes
de maig de l'any 1985, essent rector
Mn. Bartomeu Miguel; ara, cinc
anys després el pastor diocesà s'a-
proxima novament al ramat felanit-
xer en l'exercici del seu triple minis-
teri: ensenyar, santificar i regir.

L'ordre de l'estada del prelat a Fe-
lanitx serà el següent:

Avui dissabte a les 11 del mati, es
'reuhira amb els professors de tot
l'arxiprestat i a les 12 amb els jo-
ves de Confirmació.

El capvespre, a les 4'30 es troba-

El proper dia 6, Divendres de
Passió, a l'església de Sant Agustí,
se celebrara- el tradicional acte d'o-
bertura del cicle de Setmana Santa,
el qual consisteix, com sabeu, en la
proclama o pregó de la Passió del
Senyor.

Enguany fa trenta tres anys Min-
terromputs d'aquest bell costum sa-
cre-literari que resta compendiat en
la collecció d'opuscles, editats per
Ia Confraria de Sant Agustí, a la
qual s'hi contempla el misteri de la
passió del Senyor des de caires molt
diferents.

El pregó d'enguany sera a càrrec
de Na Margalida Tauter Valens, una
allota de Felanitx que pertany a
l'Institut de Missioneres Seculars i
exerceix la docência a un centre
d'E.G.B. de Manacor. Cal significar
que es la segona dona —la primera
fou M.a Eulàlia Coll— que compleix
aquesta comesa.

Un repertori coral, a càrrec de la
coral infantil «Aucellets» i de la «Co-
ral de Felanitx», completarà aquest
acte. En primer lloc el cor infantil,
sota la direcció de Miguel Perelló i
amb acompanyament a l'orgue a cu-
ra de Margalida Obrador, interpre-
tà les peces següents: «La bondat
I l'amor del Senyor» (Cubeles), «Els

ra amb els joves, nins i pares del
MIJAC i Club d'esplai. A partir de
les 5'45 començarà una visita a les
vicaries. Primerament a Son Valls,
a les 6'30 a Son Mesquida i a les 7
a Son Negre.

Per les 8 del vespre es preveu una
trobada amb els pares dels nins que
enguany han de fer la primera co-
munió i a les 9 se celebrarà assem-
bIea parroquial.

Demà diumenge, el Bisbe se reu-
nirà a les 4'30 del capvespre amb la
gent de la Tercera Edat a l'església
de Sant Alfons i a les 5'30 a la Ca-
pella de la Caritat, presidira unes
Vespres per les Religioses de tot
l'arxiprestat.

A les 7 del capvespre, a l'església
parroquial el Dr. Vbeda celebrarà
solemne Eucaristia, al Ilarg de la
qual administrara el sagrament de
la Confirmació a uns doscents jo-
ves i allotes felanitxeres. Aquest se-
ra el darrer acte de la Visita Pasto-
ral.

infants de la roqueta» (Geoffray),
«Jo crec en Vós» (popula), «Orone-
ta, negre patge (Brahms) t «La
meva fe la teva fe» (popular). La
Coral de Felanitx, sota la batuta de
Jaume Estelrich i acompanyada a
l'orgue per Mateu Oliver cantara:
«Sancta Maria» (Capó-Estelrich),
«0 Roma Félix» (J. B. Auli), «Lar-
go» (Haendel i lletra de G. Rebas-
sa), «Sperate in eo» (Capllonch),
«Edelweiss» (Rodgers) i «Blue mon»
(Rodgers-Vila). Per últim les dues
corals interpretaran conjuntament
els «Goigs a Santa Margalida» de B.
Julia amb lletra de Joan Maimó.

del partit.
Això no obstant i de cercles pro-

pers al Batle, ens han arribat co-
mentaris de la ferma voluntat d'a-
quest per solucionar la qüestió i ar-
bitrar les mesures necessaries per-
que el Centre Cultural pugui conti-
nuar la seva tasca.

Tant de bo que es confirmin
aquestes bones impressions.

Felanitx té 14.627
habitants

Arran de la darrera revisió dil
Padró Municipal d'Habitants, referi-
da al primer de gener de 1990, sa-
bem que la població der nostre ter-

me es de 14.627 persones. ,

Això, amb relació al Padró
l'any passat, suposa un augment
259 animes.

En el moment en que escrivim
aquesta nota, no se sap quin tracta-
ment haura rebut a la reunió de
partit del P.P., que s'havia de cele-
brar el dimarts a vespre, la qüestió
del retall de pressupost del Centre
Cultural. Sabíem de bona font que
el tema s'havia de debatre en el si

Confraria de Sant Agustí
Divendres dia 6, a les 9 -30 del vespre

PREGI) DE SETMANA SANTA
que pronunciarà

Margalida Tauler i Valens
i concert per la Coral Infantil «Aucellets»

i per la «Coral de Felanitx»
Tots hi sou convidats

El grew' de Setmana Santa
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7.

SANTORAL

Diu. 1 Sta. Teodora
Dill. 2 St. Francesc de Paula
Dim. 3 St. Benet de Palerm
Dim. 4 St. Zõssim
Dij. 5 St. Vicenç Ferrer
Div. 6 St. Sixte
Dis. 7 St. Joan Bta. La Salle

LLUNA
Quart creixent dia 2

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma: Dies feiners,
a les 6,45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 i 18 h. Diumenges j fes-
tius, a les 8, 14 1 19 h.

Palma - Felanitx des de l'esta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13, 15,45 1 19,30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15,45 i 20,30 h.

Palma - Felanitx des de la ca-
feteria 	 .Dies feiners, a
les 12,30 1 19 h. Diumenges
festius, a les 20,30 h.

Felanitx-Portocolom: Dies fei-
ners, a les 7, 14'15 1 17 h. Diu-
menges i festius, a les 9, 12'30 i
17h.

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7'30, 1445 i 17'30 h.
Diumenges i festius, a les 9'30,
13 i 18'15 h.

Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 12'30 h.

Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges a les 9 i 13 h.

Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.

Cala d'Or - Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes I diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN
Dissabte 	 Cat. Ticoulat
D iumenge: 	 Francesc Pifia
Dilluns: 	 Gaytt-Melis
Dimarts: 	 Miquel-Nadal
Dimecres: 	 Jaume Rotger
Dijous: 	 Amparo Trueba
Divendres: 	 Cat. Ticoulat

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

580448-581144
Ambulttncles

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

Calilentey Bariceló

va morir a Felanitx, dia 20 de març de 1990, a l'edat de 78 anys,
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostõlica

Al cel sia

La seva esposa Maria Julia; fills Joan, Miquela i Maciana; fills politics Catalina Juan, Bar-
tomeu Far i Bartomeu Mesquida; m'As; germana Miquela, germans politics, nebots, cosins i els altres
parents, vos demanen que encomaneu la seva anima a Déu.

Casa mortuòria: 1.° Volta, 217 (Son Ramon)

•

francesc Colt Odrover
Vdo. de Francisca Rigo Adrover

va morir a Campos, dia 21 de març de 1990, a l'edat de 81 anys,
havent rebut els sauts Sagraments i la Benedicció Apostólica.

Al cel sia
La seva filla Agnès; gendre Miguel Antich Adrover; néts Miguel, Catalina M.', Francesc

Xavier i renétes Agnès i Mariona; fillola Joana Burguera - Rigo; germans Antoni i Mag-
dalena; cunyats Gabriel Burguera Sufier, Gabriel Burguera Adrover i Margalida i  Antònia Higo
Adrover; nebots, cosins i els altres parents vos demanen que el tingueu present en les vostres
pregaries.

FELANITX
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ANUNCIO
Sc pone en conocimiento (le to-

dos los señores ganaderos de esta
Ciudad que ha quedado abierta al
servicio público en la población de
Campos del Puerto la Parada de Se-
mentales del Estado, compuesta de
UN CABALLO DE TROTE, UN CA-
BALLO DE TIRO y UN CABALLO
DE P.R.E., con el fin de que puedan
beneficiar sus yeguas, si lo desean
en bien de sus intereses particula-
res, fomentando al mismo tiempo
con ello la riqueza ganadera de la
Nación, siendo las horas de servicio
todos los días laborables.

Horario:
Mañana de 9'30 a 10'30.
Tarde de 15 a 16.
Felanitx, a 23 de Marzo de 1990.
El Alcalde,

Cosme Oliver Monserrat

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

NO DIGUIS DOIS
Sr. Director:
Ha arribat a les meves mans, la

clarrera revista del nostre Institut,
feta segons diu pois alumnes dc
COU, i he de dir que el titol de la
revista és just al contrari de lo que
conté.

La revista esta plena dc dois, un
darrera l'altre, sense alitat i en
moites ocasions arribant a la vulga-
ritat i la grosseria.

Cree, que una revista d'un centre
d'ensenyament ha de reflectir d'al-
guna manera l'esperit que es respira
alla, i vertaderament dóna molt ma-
la impressió veure el seu contingut,
i pensar que eis que la fan són les
generacions del demà, em fa pell de
gallina.

Atentament,
Z. L.

Ventc, de nictes y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— Yamaha 250 E.
— Yamaha T2R - 80
— Yamaha 750 E.
— Vespa 75 - PM-AB
— Velomotores varias marcas

EXPOSICION Y VENTA

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

Y MOTOS
SERVICIO TAXI

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

	■1■111

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

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

Se necesita Auxiliar Administrativo para
complejo turístico en Cala d'Or

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

Centre Et.kura
Ajuotaanat L'ire

Programació pal segon
EXPOSICIONS

DiSSABTE DIA 7 D'ABRIL.—Exposició «OBRA GRÁFICA
D'ANDREU MAIM0».

DEL 28 D'ABRIL AL 6 DE MAIG.—Exposició BIBLIOGRA-
FICA.

DIES 12 I 13 DE MAIG.—Exposició-concurs de flors.

DEL 19 DE MAIG AL 3 DE JUN Y.—Exposició «6 FELA-
N ITX 6».

DEL 9 AL 24 DE JUNY.—Exposició Escola de Pintura i Di-
buix d'Andreu Maimó.

CONFERËNCIES

DIA 4 D'ABRIL.—»Defensa del patrimoni dels avantpassats»
per Lourdes Mazaira Cabanaverdcs.

DIA 9 DE MAIG.—«El patrimoni arquitectònic dels nostres
pobles i la seva conservació», per Joana M." Palou i Sampol.

EL MES DE JUNY.—Presentació del llibre «Illa Flaubert» de
Miguel Angel Riera.

TEATRE

DIA 8 D'ABRIL.—«El bon doctor» pel grup «Voramar».

DIA 22 D'ABRIL.—«S'arribada del Bisbe» per la companyia
«Ru lio».

DIA 5 DE MAIG.—«Sa madona du es maneig» pel grup «Es
Cadafal».

CONCERTS

DIA 1 D'ABRIL.—Concert de piano per Xavier Mut Palmer.
DIA 10 DE JUNY.—Concert de piano i violí per Felix Ferrer

Ballester (violí) i Joana Ferrer Ballester (piano).

DIA 5 D'ABRIL, a les 9'30 del vespre, a la Casa de Cultura,
vetllada d'humor a càrrec d'Antoni Bonet.

DIA 28 D'ABRIL.—Presentació d'un llibre de poemes de Joan
Maimó.

CONTINUEM les classes d'alfabetització i de cultura catala-
na fins el mes de juny.

Policlínica Llevant
VIA ARNESTO MESTRE, 36

Tel. 58 22 33

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

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

AI demana a les autoritats educa-
tives centrals i autonòmiques que
prenguin mesures perquè la forma-
cio sobre drets humans sigui real-
ment part del sistema educatiu,
s'exigeixi en els programes oficials i
formi part de la formació dels do-
;:ents. Aixi mateix, assenyala que es
necessària l'elaboració de plans i la
clestinaci6 de pressuposts perqu;2 en
tots els centres educatius hi hagi
materials didactics i clivulgatius dis-
ponibles sobre drets humans. La re-
forma del sistema educatiu i dels
ontinguts de l'ensenyament es una

oportunitat irrenunciable per a
aconseguir-ho.

«Són enfora .de •complir-se les  re-
comanacions realitzades el 1968 per
l'Assemblea General de les Nacions
Unides, a mes de les fetes per d'al-
tres fòrums internacionals —com el
Parlament Europeu o el Conseil
d'Europa—, sobre l'ensenyament
progressiu d'aquesta materia en els
programes de les escoles primaries i
secundaries», ha assenyalat AI.

..AI. ha. elaborat .tina guia didàctica
de materials utilitzables en la for-
mació sobre drets humans, que jun-
tament amb les que han elaborat
d'altres organitzacions, ha d'esser la
primera pedra que permeti d'iniciar
una tasca eficaç sobre educació en
drets humans.

L'estudi de la història i la situa-
ció actual dels drets humans, així
com del treball de les institucions i
de les organitzacions no governa-
mentais per a abolir-ne les viola-
cions, es actualment molt poc pre-
sent en els centres educatius, i pràc-
ticament d'una manera voluntaria i
artesanal. AI demana a les autori-
tats educatives que intensifiquin els
seus esforços perquè, de la reforma
del sistema i dels continguts educa-
tius, se'n derivin nous canals per tal
que l'estudi dels drets humans sigui
un fet habitual, i no excepcional, en
les aules.

Els Grups d'AI, en 45 localitats es-
panyoles, real¡tzaran durant els  prò-
xims mesos desenes de contactes
amb institucions, associacions juve-
nils i centres educatius, amb la fi-

ra" 	 r14"1-let
Oh Joanet, videta nova!

El temps primaveral
cm vivifica i em renova

portant-nie nou Nadal.
Oh juanet, videta meva!

Ets cl quint net que ara ens
arriba,

joguines dels padrins,
i sent amb força que em reviva

la joia corenclins.
Ets el quint net que ara ens

arriba.
Na Mariona, tendra alosa, 

te besa, tot candor,
careta i mans de neu i rosa.

Oh dolça germanor
dc Mariona, tendra alosa!

De clormidet somriu ta cara
talment un angeló.

La rosamel del pit de mare
somnies Joanó?

De dormidet somriu ta cara.
Avui que estrenes llum serena,

ullons oberts en flor,
que Déu d'amor ompli a

balquena
Ia gracia del teu cor.

Avui que estrenes Hum serena.
Joan Main26

17 de març . de 1990

Rubio's
Peluqueros

Comunica que el próximo
7 de abril
permanecerá cerrado

Disculpen las molestias

nalitat d'impulsar els objectius d'a-
questa campanya.

AI demana als joves i professors
interessats a rebre informació sobre
Ia xarxa d'apellants i/o sobre la guia
didàctica que s'adrecin als grups
d'AI (*) o a l'apartat de correus
50.318 Madrid.

) Amnistia Internacional Ma-
llorca: C/. Sant Miquel, 26. PALMA.

Inmobiliaria L. PONS
APIC 416

ALQUILAMOS:
— CUATRO APARTAMENTOS DE 2 DORMITORIOS EN CALA

MARSAL.
- CASA RUSTICA, 4 DORMITORIOS.
- CASA RUSTICA, 3 DORMITORIOS.

APARTAMENTOS Y CI IALETS ENVALAIIMURA DA
TODO AMUEBLADO

INFORMES: OFICINA EUROMURADA, T 23
07688 CALA MURADA
TEL. 833116 - FAX 833043



Inmobiliaria L. PONS
APIC 416

COMPRAMOS:
— DISCOTECA DE UNOS 150 m2 EN LUGAR

SOLAR EN LAS MISMAS CONDICIONES.
INFORMES: OFICINA EUROMURADA, T 23

07688 CALA MURADA
TEL. 833116 - FAX 833043

CENTRICO

Restaurante CESAR
PORTO-COLOM

Comunica a sus amigos y clientes
su REAPERTURA, a partir del 30 de
marzo.

Especialidad en Carnes a la brasa
Seguimos con el N°. de Tel. 575202 (no figura en el listín
telefónico)

PELANITX

informació local
*filament de Felanitx Comifié Local del

Angel Colom i l'autodeterminació
Dissabte passat, Angel Colom, Se-

cretari General d'Esquerra Republi-
cana de Catalunya, va oferir un par-
lament a la Casa de Cultura, entorn
al tema de l'Autodeterminació. L'ac-
te fou seguit per un públic molt
nombrós, amb presencia molt note-
ria de gent jove.

Presenta el conferenciant en Joan
Mir, qui recorda el batle de Fela-
iiitx Pere Oliver, militant d'aquest
partit els anys precedents a la guer-
Ta del 36.

Angel Colom explica amb Ilenguat-
ge clar i planer el concepte d'auto-
determinació i assenyala la signifi-
cació de l'acord del Parlament de
Catalunya entorn a aquest dret,  així
com la presentació de la qüestió als
,parlaments de Valencia i Balears.
Denuncia la tendenciosa interpreta-
'ció que se n'ha fet per part del Go-
vern central i des d'altres instancies
institucionals i ressaltà la curiositat
;de que se'ns escamotegi un dret que
per altra banda es reconeix a d'al-
tres pobles, com pugui ser l'ale-
many.

Presenta la qüestió lituana com a
punt de referência al caire que po-
dria prendre en el futur immediat
l'assumpte de les reivindicacions de
les «nacions sense estat» i no dissi-
mula un discret optimisme entorn a
un procès que neix d'un dret ina-

•lienable dels pobles i que no pot
trobar obstacles dins un exercici ho-
nest de la dernocracia.

•Exposició col.lectiva a Arts Raval
Per avui dissabte, a les 19'30 h.

Ia galeria d'art «Arts Raval», del car-
rer de la Mar, té anunciada la inau-
guració d'una exposició collectiva,
sota cl titol «De isla a isla».

Aquesta mostra podrà ser visitada
fins el proper dia 21 d'abril, tots els
dies, excepte dilluns, de 10'30 a 13 h.

de 17'30 a 20h.

Demà concert de piano
El Centre Cultural de Felanitx,

anuncia per demà diumenge, a les
9'30 del vespre i a la sala-auditori
de la Casa de Cultura, un concert de
piano a càrrec de Xavier Mut Pal-
mer.

Es tracta d'un jove interpret que
ens oferirà la Sonata «Clar dc Ilu-
na» de Beethoven, «Arabesca» nú-
mero 1 i «Dr. Gradus ad Parnassum»
de Debussy, i l'Estudi núm. 3, la
Fantasia Impromptu i tres valses de
Chopin.

Club Altura
Excursió a Sóller en tren, demà

diumenge i caminada pel Pas de Na
Cordellina. La sortida de Felanitx

•sera a les 7 del mati i el retorn a
Ia vila damunt les 9 del vespre. El
tren de Sóller surt cap a Palma a
les 18,20.

Per a més informació, Tel. 580589.

Diumenge dia 3 d'abril
haurà teatre

Per diumenge dia 8 d'abril, el Cen-
tre Cultural de Felanitx té progra-
mada una vetllada teatral a càrrec
del grup «Voramar» del Port d'An-
dratx.

Presentaran l'obra de Neil Simon,
«El bon doctor» (Set contes d'Anton
Chejov).

La festa de l'Angel a Sant
Salvador

S'està preparant la tradicional fes-
ta de l'Angel a Sant Salvador, de
l'organització de la qual en tendran
cura enguany el Cercle Recreatiu i
Ia Llar de la Tercera Edat.

Els organitzadors compten, natu-
ralment, amb el suport del nostre
Ajuntament.

A la propera edició pensam donar-
ne mes informació.

Croada de l'Amor Divf
CONFRARIA DE PENITENTS

Es recorda a totes les persones
que han d'anar de penitents a les
processons de Setmana Santa, l'o-
bligació d'inscriure's abans de dia
10 d'abril, sobre tot tots els que
l'any passat no hi anaren i els con-
frares nous.

Esperam la i.rbstra collaboració.
La Comissió de Setmana Santa

Confraria de Sant Agustí
Dimarts dia 3 d'abril, a ,les 9'30

del vespre, al Convent de Sant Agus-
ti, hi haura la reunió de la confra-
ria, segons manen els estatuts.

Es prega l'assistència de tots els
confrares.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
OPERA.— Al Teatre Principal de

Ciutat: dia 8 «Lucia de Lamer-
mour». Dia 16, «Andrea Chenier».
Dia 1 de maig «Tosca». Preu per
funció, 1.300 ptes. Inscripcions per
les tres funcions, del 2 al 6 d'abril.
Les sortides seran a les 18'30 del
passeig d'Ernest Mestre.

VISITA A «ES FOGUERCI» DE
PALMA.— Dissabte dia 7. Sortida a
les 19 h. Preu, 2.100 ptes. Inscrip-
cions fins dia 5 d'abril.

Secchi Religiosa
Celebracions Quaresmals

LAUDES I MISSA.—Dimarts i di-
jous, a les 7'45 del mati, a l'església
parroquial de Sant Miguel.

VESPRES I MISSA.—Dimecres i
divendres, a les 8 del vespre, a l'es-
glésia parroquial.

EMPRESA DE CONSTRUCCION
precisa Oficiales.
Informes, Tel. 837373

SE VENDE LOCAL COMERCIAL en
Plaza Es Corso (Porto-Colom).
Informes, Tel. 580133

REGIDURIA DE CULTURA

La Regidora de Cultura i el Di-
rector del Centre Cultural de Fela-
nitx, volen comunicar a la població
que l'entitat Centre Cultural de Fe-
lanitx continuara la mateixa línia i
organigrama que han regit la seva
gestió durant l'any passat i que el
finançament de les seves activitats
es farà amb partides a càrrec del
Pressupost Municipal i al capitol de
subvencions.

SE ALQUILAN APARTAMENTOS
en Porto-Colom. Planta baja y ler.
piso.
Informes, Tel. 581198
(de lunes a viernes)

SUPERMERCADO DE CALA D'OR
necesita dependienta.
Informes, Tel. 643139
(horario comercial)

•=1.
CONTABLE con experiencia. Se

ofrece para trabajar por horas.
Informes, Tel. 581506 (noches)

—
ADMINISTRATIVA CERCA FEINA

a mitjos dies o per hores.
Informació en aquesta adminis-
tració.

SE NECESITA JOVEN con carnet
de 1. a para Taxi y otros trabajos.
Informe, Tel. 580268
Taller C. Bennasar

SE NECESITA REPARTIDOR con
furgoneta propia. Sueldo a conve-
nir más comisión.
Informes, Tel. 837230

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

Partit Np&
A la reunió del Comité Local del

Partit Popular celebrada el passat
dia 27, es decidi recolzar l'actuació
del Centre Cultural de Felanitx,
com propiciar en la mesura de les
seves possibilitats la continuïtat
d'aquesta entitat.

Agraïment
La familia Caldentey-Julia,

davant les nombroses manifes-
tacions de condol rebudes amb
motiu de la mort de Miguel
Caldentey Barceló i en la im-
possibilitat de corespondre-les
a totes presonalment, ho vol
fer per mitja d'aquesta nota.

A tots, moltes gracies.

Agraïment
La familia Pascual-Sufier, da-

vant les nombroses manifesta-
cions de condol rebudes amb
motiu de la mort de Tomas
Pascual Riera i en la impossi-
bilitat de correspondre-les a
totes personalment, ho vol fer
mitja d'aquesta nota.

A tots, moltes gracies.

SE NECESSITA AL.LoTA per ma,
nejar ordinador, amb nocions
comptabilitat •
Inf.: C. Santueri, 100

SE NECESITA CHICA auxiliar ad-
ministrativa.

Inf.: Embutidos Blanco, Tel. 580053
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6 As de experiencia en el sector
ban con

•Ser concesionario exclusivo para Baleares
AceR ORDENADORES

•Ser delegado en Baleares
oKi IMPRESORAS

•Ser líder en tecnología 386, sistemas multiusuario y
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

ducido a ipplit C. Rover Motta 14
Palma de Mallorca 



venden pins nuevos a
estrenar, can opcidn a corg]ieria

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

¡Esta es a tuya!
Si quieres hacerte con una RENAULT

EXPRESS ésta es la Wyo. Ahora puedes con-
seguirla por sólo 10.000 Ptas. al mes, durante
el primer oho.

Además, si eres profesional, a través de
RENAULT LEASING te la I levarás sin entrada,
pagándolo hasta en 60 meses. Cómo lo ves?

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

Trabaja duro y gasta asi de poco: 5,3 L. cada
100 Km., a 90 Km./h. Ahora la gama EXPRESS
está más fuerte que nunca.

Infórmate llamando al Sr. Financiación al
900 - 15 55 55. j Esta es la tuya!

RENAULT EXPRESS
F_EJEMPLO DE FINANCLACINO RENAULT EXPRESS I 100

	P.V.P. 7 ENTRADA	 CANTIDAD
APLAZADA955.000 Ks. 286.500 Phu. 668.500 Nu.

MAUI Lila 1 564WIDO a* Malt ANO mum ANO
114 min/ 114 metal 114 nests) 114 motes)

10.000 Pte. 16.000 has. 22.000 Ptas. 25.000 Piss.
.	 . 	 . 	 .	 .
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RENAULT LIDER EUROPEO EN VEHICULOS INDUSTRIALES LIGEROS
VEN A VERLA A

Concesionario: FRANCISCO MANRESA , S. A.
FELANITX: C/. de Campos, Km. 05 - Tels. 5819E4 - 85 - CALONGE: Ctra. Felanitx, 5 - Tel. 651393

190.000vis.os
1,10S LIFIASIU VELAICL.10 USNDO

Felanitx

Participa la próxima apertura de su

CLINICA DE ORTODONCIA
en C. Miguel Bordoy, 22

TELEFONOS 58.17.97 y 58.26.23

C/. Andrés Roig, 7 y 9 CALA D'ORTel. 658110

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.

Corifeccones Sulam
C/. DE SA PLAÇA, 3

Extenso surtido en VESTIDOS y TRAJES
l a . Comunión.
CAPAZOS, CANASTILLAS y ropa para
recién nacido y niños cie corta edad.

Artículos de lencería.

PRÓXIMA INAUGURACION DE LA

Guardería ROPITS
PARA INFORMES: TEL. 583092

	.41

Dr. Bassani Alfred Shuhaibar
ODONTOLOGO — DOCTOR EN ODONTOLOGIA

POSTGRADO EN ORTODONCIA

	■■•=relarrlIMMIIIM
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(‹Prebe cevent»
Polaincs de bon trepitjador, cal-

cons amb bufes, guardapits de ve-
llut, capell de «paumes» i dins tot
aqucst repertori, en Ramon Calafat
i Menteres.

En Ramon era un home «encès»,
quasi mai estava aturat; de petit
ajudava al seu pare a la tasca de
parquer, però mentrestant aquell
aprofitava per pegar una becadeta,
en Ramon deixava els pores «a llou-
re» i cercava coves per veure si hi
trobava qualsevol cosa; d'aquí ve Io-
ta la seva història.

Chian ram() en Jordi, el pare de
Rarnon, va morir, aquest va quedar
tot sol, vengué els porcs, les cases i
tot io que tenia, ho va posar dins un
sarró i s'en va anar a córrer món.
, Un dia, en Ramon, passava no
Molt Iluny de per aquí, quan va
veure que damunt un puig hi havia
una gran mola i que un costat d'a-
questa tenha forma de castell. Peu
davant l'altre, en Ramon ja es par-

tit de cap alla.
Quan arriba alla dalt, pagué corn-

plaure's de l'extraordinària panorà-
mica que tenia davant els seus ulls,
tot el litoral d'aquesta part d'Illa,
ple de verd, ple de calcs verges, ple
d'aucells, ple de vida. En Ramon
va creuar la porta del castell, la por-
ta del temps; enmig d'aquella mola
On cl vent bufava ben fort, ja que
l'únic rei que quedava alla dalt era
l'aire. El nostre amic va començar
a «escodrinyar» un poc per aqui un
pOC per alla.

Dins una coveta Tie hi havia a
un racó de la muraaa, en Ramon,
hi va descobrir un plea. un pico del
temps del moros; tot seguit es va
vsseure clamunt una pedra i comen-
ça a obrir-lo, pert, els seus ulls ve-
ren que les «Ileires» no eren les ma-
teixes que ell coneixia.

Un grapat d'anys després es va sa-
ber que aquell plec era el diari per-
sonal d'un tal Abdul Ben Tefoten,
qui sabia on arribaven les naus d'a-
provisionament, el lloc exacte che la
costa, i que cl earrn que anava del

Castell a dit punt, era un Ulna sub-
terani que amagava un trcsor; tam-
be hi havia escrits uns poemes dc-
cheats a la Serra de Tramuntana, cx-
presant-li, en nom d'Ala, la gratitad
per la seva majestuositat com a ba-
luard inexpugnable contra els espa-
nyois, —en aquestes dates es deien

no?—.
En Ramon Calafat i Mentcres va

morir el 1790 a l'edat de 55 anys.
No se sap ben cert de que va morir;
un amic seu cligné que una gent, que
no  hpvia vist mai i sabent que en
Ramon tenia aquell plec, l'assassina-
ren.

Encfuany en fa dos-cents de la se-
va mort, per això, des d'aquestes tra-
ces vull fer-li un petit homenatge
per la seva dedicació a cercar lo que
cil creia que cran els seus avantpas-
sat s.

Ramon Calafat i Menteres
vividor entre llibertat i vents
cercador d'història,
i 136 es pot dir que no t'anava lo de

[porquer;
dins el destí, trobares la resposta
o també el preu d'ésser sincer.
Ai! Ramon de Son Tian-es
que creies que moro i mallorquí
duien la mateixa sang,
ben fort ho digueres fins que arribà

[la teva fi.
Els qui amb tu acabaren
no han trobat repòs, ni glòria, pert)

[si indefinitat;
te mataren per enveja, per ésser

[mallorquí. cio veritat;
Animn Joan i Albons

SE ALQUILA PISO EN PORTO-CO-
LOM, en Es Riuct6.
Informes, Tel. 580536



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

Se aproxima el verano
Ahora es el momento de quitarte esos

kilos que te sobran y poder lucir
tu figura.

¡No esperes al último día!

«SA NATURA» .e. iJaaniimue I, 8 A

CENTRO DIETETICO
Dietas controladas de adelgazamiento

COFRADIA DE LA PIEDAD
La Cofradía de la Piedad (antigua cofradía de Aguilas) invita

a todas aquellas personas que no tengan habito de penitente, a
acompañar a su Paso de paisano, así como también a Ias mujeres
que quieran escoltarlo ataviadas con la típica mantilla. a 7„

e;ana-meiiia

vo
c_SaGot 	 W�mAiard

ge-776, 	 —	 GVb t5c9 zy

Empresa Hotelera de Cala d'Or
PRECISA

— CAMAREROS
PISCINEROS

— COCINEROS

INTERESADOS LLAMAR AL TEL. 643085 de 9,30 a 13 11.

FELANITX

RESULTATS
Cadet:
COLON YA POLLENÇA, 	 74
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 57
Júniors:
ESPANYOL, 	58
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 62
Sèniors:
GRÁFICAS BAH/A, 	 51
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 68

COMENTARI
Amb menys dificultats que les

previstes, els SLNIORS tornaren a
superar el «Gráficas Bahía» i, com
que el play-off esta 2-0 a favor dels
felanitxers, no sera necessària la
disputa d'un tercer párfit. Ha estat
aquesta l'única eliminatòria de
quarts de final que no ha necessitat
un partit de desempat. Enhorabona
a l'equip senior i a continuar Ilui-
tant ara a les semifinals. I si es pos-
sible, a la final.

El partit de diumenge passat va
ser molt tranquil i en cap moment
perilla el resultat que sempre va te-
nir color visitant. Encara que la di-
ferència en el descans era nomes de
4 punts (31-35), durant el segon
temps arriba fins a 21(39-60, minut
33). En general tota la plantilla ac-
tuà dins un bon nivell i anotaren
punts els 11 jugadors, essent Gui-
llem Amengual, com la setmana an-
terior, el capdavanter en puntuació
(24), rebots (20) i taps (5).

Els SENIORS aconseguiren uha
victòria quasi be miraculosa i no per

l'entitat de l'equip contrari, que ha-
via estat superat fàcilment a Fela-
nitx setmanes abans, sino pel desen-
llaç del partit com veureu seguida-
ment. La mala defensa nostra en els
darrers minuts del primer temps va
fer que s'arribas al descans amb
dcsavantatge clar: 42-28. Les bones
intencions, quan comença la segona
part, no amilloraren el resultat i en
el minut 10 la diferencia era similar
(53-40). Moments després comença
a ploure i la pista queda en un estat
llastimós a la par que vingué una
sequera per part dels locals que no
els deixa anotar ni un sol punt en
10 minuts. Mentretant el Joan Ca-
pó, de mica en mica, feu un parcial
de 0-13 que basta per anar a la prbr-
roga. En aquests cinc minuts adicio-
nais la bona punteria en els tirs lliu-
res (6 de 8) i un triple de Fullana
(maxim anotador amb 23 punts)
propiciaren la victòria d'un partit
que en un principi s'havia posat
molt malament. Tomeu Maimó arri-
ba als 20 punts i 9 rebots i Damia
Amengual va ser el maxim reboteja-
dor amb 12.

Acabaren la Riga els CADETS amb
una actuació ben fluixeta, a Pollen-
ça, en front d'un dels rivals de Ines
poc nivell de la categoria. Si be arri-
baren al descans amb el marcador al
seu favor (29-30) i mantingueren di-
ferencies favorables fins ben entra-
da la segona part, les idées poc cla-
res i l'excès de confiança, provoca-

Nota de la Direcció
La Direcció d'aquest setmanari,

davant un comentari aparegut al
diari «Ultima Hora» del passat dia
21 cle rnarç a la secció «El discreto
encanto de la vida» fent referència
a un article publicat dies abans per
aquest mateix perièclic sobre el
grup politic municipal «Coloms a la
Sala», es veu en la necessitat de
desmentir l'afirmació que fa el co-
mentarista anònim entorn a la ne-
gativa de reproduir l'article esmen-
tat.

A aquesta Redacció ningú no ens
ha demanat ni suggerit la reproduc-
ció de l'article de referència, ni molt
menys s'ha oient a pagar com a pu-
blicitat la seva inserció.

La reproducció d'articles d'altres
publicacions no es 'practiCa habitual
en nosaltres i, òbviament, si alguna
vegada hem recorregut excepcional-
ment a aquest fet, ha estat en gra-
cia a l'interès i qualitat d'un texte
determinat i no per indicacions, sug-
gerêncies ni molt menys per pres-
sions alienes.

Valga, doncs, aquest aclariment i
puntualització.

ren una clara derrota. Ni Cesar San-
chez, amb 32 punts, ni Rafel Boyer,
amb 18, realitzaren un encontre ma-
co, ara pensau que varen fer els al-
tres.

AQUESTA JORNADA
Tendrem un sol partit, ben inte-

ressant, entre els dos primers classi-
ficats del grup A-2 de la lliga júnior:
Joan Cap6/Autoc. Grimalt i Gesa Al-
cúdia.

Els seniors descansaran i espera-
ran a conèixer el seu pròxim rival
que sera el guanyador de l'elimina-
tória Escolar - Sanimetal Arta.

LARRY CISTELLES

vida social
NECROLÒGIQUES

El passat dia 20 de març, entrega
l'anima a Deu de Felanitx, a l'edat
de 78 anys i després dc rebre els
sagraments, D. Miguel Calclentey
Barceló. Al cel sia.

Reiteram el nostre condol a la se-
va família i d'una manera especial a
la seva esposa D.. Maria Julia; fills
D. Joan, D.a Miquela i D.. Maciana,
fills politics i als altres familiars.

o 
Dijous dia 22 descansii en el Se-

nyor. a Campos, a Peclad de 81
anys i després de veure's contortat
amb ls sagraments, D. Francesc
Coll Adrover. En glòria sia.

Ermiam la nostra mes sentida con-
dolência a la seva filla D.a Agnès,
gendre D. Miguel Antich, nets i als
oltres familiars. t.

Divendres de la setmana passada
deixa d'existir a Felanitx, a l'edat de
60 anys i després de rebre els sagra-
ments, D. Tomas Pascual Riera.
A.C.S.

Enviam la nostra més sentida ex-
pressió de condolência a la seva ei-
posa D. Margalida Suñer, filles
Sebastiana i D.a M.a Antònia, gen-
dres i altres familiars.

SE OFRECE DEPENDIENTA de 17
años, con experiencia.
Inforriftes, Tel. 582068

VENtiO COCHE RENAULT :t41, PM-
AM. Buen estado.
Informes, Tel. 580712 (noches)

SE NECESITAN CHICAS de 16 a
18 años, para trabajar en tienda
de objetos de regalo en Cala d'Or.
Informes, Tel. 657447

BASQUET

Els séniors, a semiiina;s



ATENCION 4110TEROS»
Disponemos de la nueva

CAGIVA COCS TROIL 75 c.c.
DISCO DE FRENO ANTERIOR Y POSTERIOR - HORQUILLA
INVERTIDA, ARRANQUE ELECTRICO - 12 CV a 8250 RPM

... Y UN «LOOK» DE MOTO «GRANDE»
PODEIS VERLA EN

Motos BARCELO Avda. Ca la Marsal - Tel. 575858
PORTO COLOM

' 

aad

Dam /0
Inversiones en empresas (nuevas

instalaciones, ampliaciones, reformas)
de los sectores comercial e industrial.

Subvenciones entre tres y seis puntos y
medio del coste financiero del préstamo,

según el tipo de inversión a realizar.

Desde 1983 Ia Conselleria de Comerç i Indústria ha
tramitado 1.447 expedientes de créditos
subvencionados de las PYMES; lo que ha supuesto más
de 9.000.000.000 pesetas de inversión, 780.000.000
pes&as de subvención y la creación de mós de 700
puestos de trabajo.

Información en la Conseliet ia de Comer; ; indústria
C/ Gran Via Asima, 4 B - 1 2 Izquierda Polígono Soo Castelló 07009 Palma de Mallorca Telfs. 72 60 47 - 72 64 41 - 72 60 43

CONSELLERIA DE COMERÇ I INDÚSTRIA
GOVERN BALEAR
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FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,

Tels. 580246 - 581L35 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas

• Hoy sábado día 31 de marzo
se INAUGURA la magna EXPOSI-
CION «DE ISLA A ISLA» ( «FROM
ISLAND TO ISLAND») en las salas
de «ARTS RAVAL» carrer de la Mar,
3. SIETE ARTISTAS, SIETE de la
isla de BORNHOLM, allá por el
Mar Báltico, perteneciente a DINA-
MARCA, enclavada entre Polonia y
Suecia. Tierra prolífica en artistas,

pintores, escultores, ceramistas...
Que tendremos ocasión de compro-
bar, ya que como botón de mues-
tra, vamos a ver las obras de HAI-
CO NITZCHE (ceramista), AN-
DERS N BORG (pintor), TULLA
BLOMBERG RANSLET (pintora),
ARNE RANSLET (escultor), HUGO
RASMUSSEN (pintor), JENS JA-
KOB SABBER (artista en el arte
dc recortar papel) y GRO SKALT-
VEIT (ceramista).

Esta muestra estará a disposición
de todos los interesados hasta los
últimos días de abril.

• A muchos ya les ha llegado la
TARJETA DE IDENTIFICACION
FISCAL. A propósito un modesto
señor me decía: «A mi particular-
mente la cosa no me parece mal,
todo lo contrario, pero lo que no
veo con buenos ojos es que sólo se
controle a los contribuyentes; tam-
bién deberían existir las «Tarjetas»
para los ladrones, presuntos, dro-
gatas, chupópteros, traficantes, en-
chufados, colipoterras, chaperos, in-

termediarios, travestís, politicos, go-
rreros, cantadores de casino, juga-
dores, religiosos, millonarios, ami-
guetes, curanderos, medicos de pa-
cotilla, motoristas, conductores de
och es temerarios, borrachines...

etc.». Pues nada ahí queda la cosa,
compadre, es una opinión más.

• En cl «CINE PRINCIPAL». Te-
nemos una película de acción, los
traficantes dc droga son el tema de
la cinta; violencia a tope con tres
actores de sólido prestigio, MEL
GIBSON, MICHELLE PFEIFFER
(bellísima) y KURT RUSELL. De
complemento una comedia interpre-
tada por MARK HAMMON titulada
«3 CAMAS PARA UN SOLTERO».

• Es triste que la gente diga por
ahí: «Per sa plaça («Es Mercat»),
no se veu correr ni una rata».

Y esperad hermanos, que termi-
naremos todos cerrando el olciosko».

• El C.D. FELANITX sólo pudo
empatar con el ALAIOR, los visitan-
tes vinieron a por punto y lo consi-

guieron, a base de mantener vigil&
do estrechamente su portal. Es cier-
to que el Felanitx no tuvo suerte,
pero la verdad es que faltaron
ideas... El resultado, pese a todo,
no es tan malo como cabía espe-
rar, pero hay que esforzarse un po-
quito más si queremos salvar la ca-
tegoría.

Hoy sábado, en partido adelanta-
do a la jornada, el FELANITX se
enfrenta al FERRERIAS allá por
tierras menorquinas. La contienda
dará comienzo a las 18'30 de la tar-
de y sera arbitrada por GUAL AR-
TIGUES. La misión está en puntuar,
regresar de vacío sería un duro re-
vés. ¡Que la suerte acompañe a la
expedición!

JORDI GAVINA.

ES NECESITA DEPENI)EN'I'A
inf.: Bennhsar, C. Alajor, 5
T e I . 580314

MODA LLIURE
Obertura divendres 30 de maro

Roba per home i dona
Secció especial per a gent jove

C/. SANTANYI, 51 - TEL. 652444
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Felanitx Sport Automóviles CB
Agente Oficial

Ai 1 la Romeo
VIA ARGENTINA, 57 — TEL. 581260

Venga a conocer nuevos modelos
ALFA 33

MODELO
MOTOR BOXER
Potencia CV-DIN
Vel. máx. Km./h.
De 0 a 100 Km./h. (seg.)
Servodirecicón
ABS

1.3 	 1.5TI 1.71E 1.7 16V
88 	 105	 110	 137

176	 188 	 190	 208
10'3	 9'8	 9'4	 8'2

Opcional Opcional Serie Serie
- — Opcion. Opeion.

De serie: Cierre centralizado, clevalunas eléctricos delanteros,
cinturones de seguridad posteriores, volante ajustable.

FELANITX
-Isameseannertarior

El Fe'CAN no slp aprovechar Is ocasiones
Felanitx, O - Alaior,

Una tarde soleada se torna gris
como el pari ido. Menos público del
esperado en las gradas de «Es To-
rrentó».

FELANITX.—Parera (sin calificar
Por falta de trabajo), Riera (1), Ma-
tías (1), Acirover (2), Lull (2), Gal-
rths (1), Vactell (s.c.), Gal lardo (1 ),
Mut (1), Pont (1), y Juan (2). En
el min. 21 Felipe (2) entra por Va-
dell. («Trofeo Marivcnt»).

ARBITRO: Dirigió la contienda el
colegiado Barca, muy protestado. Si-
guió el juego desde muy lejos y no
aplicó correctamente la ley de la
ventaja. Expulsó por doble acumula-
ción de tarjetas a Vicente en el mi-
nuto 51. Amonestó con las tarjetas
amarillas a Pont, Lull y Matías.

TODAVIA HAY ESPERANZAS
Pese al empate, y al negativo en-

cajado, existen posibilidades de sal-
vación, pero el objetivo exije toda-
vía más. Falta conseguir puntos co-
da jornada, sea donde sea. La mi-
sión no es nada fácil, pero no im-
posible.

SE FALLARON GOLES CANTADOS
Nada rnzís empezar el partido, el

Felanitx buscó el gol y trató de im-
ponerse a un Alayor muy conserva-
dor, bien situado en el centro del
campo, con muchos hombres atrás
que demostraron saber defenderse
COO orden y experiencia. El Felanitx
disponía de pocos huecos para in-
tentar abrir el marcador. Sería el
jugador local Lull el que en clos oca-
siones de gol estuvo a punto —en la
primera a meta vacía y en la se-
gunda en un paradón de Moll—, de
inaugurar el marcador. En la segun-
da parte la tónica no varió, si bien
a raíz de la expulsión de Vicente, en
el minuto seis, el Felanitx intentó
volcarse sobre el portal menorquín,
pero la expeditiva defensa visitante
supo imponerse en muchas ocasio-
nes. No obstante el Felanitx, aispon-
dría de una ocasión clarísima por
parte de MILL y en el último minuto
Gallardo disparó a bocajarro sobre
el cuerpo del portero.

MAIKEL

1.a REGIONAL
SON SARDINA, 4 - CAS CONCOS, 1

MAL PANORAMA, MAL
El Son Sardina, calista, dejó de

serlo al conseguir su tercera victo-
ria en lo que va de liga. El Cas
Concos, con bajas importantes, ba-
jo de moral, no supo nunca imponer
su mejor conclician y terminó su-
friendo una derrota impensable y
hasta humillante, si me apuran.

Lo importante es el Iutura y hay
(pie olvidar. Planear mejor la pró-
xima temporada y seguir militando
en una categoria muy por encima de
Ias posibilidades de un club modes-
to como es el Cas Concos.

Praxiino partido a disputar en el
campo de Cas Concos «Es Cacaller»:
CAS CONCOS - GENOVA. Un rival
aparentemente fácil, pues va de co-
lista por la vida.
2.° REGIONAL
JUV. SALLISTA, 5 - S'HORTA, 2

DE MAL A PEOR
El S'Horta ha perdido la onda. El

pasado domingo frente al colista su-
frió otro descalabro. Las bajas, la
falta de ilusión y de moral, hacen
que el S'i.orta salga a disputar sus
partidos en campo contrario, úni-
camente para cumplir el trámite, y
así, no se pueden esperar ningún
tipo cle milagros, aunque en el fút-
bol todavía existen.
El próximo partido a disputar en
el campo «Sa Lleona»: S'HORTA
FERRIOLENSE. Un rival asequible,
vista la clasificación, pero si bien
ambos equipos andan con siete ne-
gativos, los locales tendrán que lu-
char a destajo para doblegarlos.

FUTBOL EMPRESAS
RENAULT/C. SANT SALVADOR
Mención especial al esfuerzo rea-

lizado, cabe consignarlo, por el Di-
rector de la «Renault» en Felanitx,
Sr. MANRESA, el Presidente del
Club Sr. JOSE REVERTE, y el di-
rectivo principal Sr. JULIO GARRI-
DO, por el gran favor que han he-
cho al deporte felanitxer. Así como
Ia labor, destacable a todas luces,
de JUAN CAMPOS, jugador y técni-
co del equipo, y así mismo a J. PE-
REZ por el interés demostrado a lo
largo de esta competición.

El Comité.

Futholet Escolar
BENJAMINS
PELUQUERIA «KISKA»/

ST. ALFONS «A», 5 -
REINA SOFIA «A», 3

PELUQUERIA «KISKA»/
ST. ALFONS «A», 12 -

JOAN VENY (Campos), 0
Partits corresponents a les jorna-

cies VIII i IX, on l'equip dirigit per
Marino T. i Pep Lluís es proclarna
matematicament campió de grup,
corresponent al Campionat dc Ba-
lears dc Futbolet Escolar. Els gole-
jadors dels dos partits foren Domin-
go B. (13), Tometi N. (2) i Sergio
M. (2).

PELUQUERIA «KISKA»/
ST. ALFONS «B», O -

REINA SOFIA «A», 7
Encontre en el que els joves juga-

dors locals es veren gairebé impo-
tents davant un rival que dominà
durant tot el partit. Jugaren Toni F.,
Victor M., Tomeu A., José M.a C., Ra-
mon G. i Nicolau Forteza.

M. T. (Júnior)

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

EN PORTO-COLOM ALQUILO PISO
amueblado, La línea, 3 dormito-
rios, baño, sala-comedor, terrazas.
Informes, Tels. 580201 y 581643

--
SE VENDE CASA en Porto-Colom,

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

SE VENDE SOLAR, en calle Son Pi-
nar. 100 m2 aproximadamente, con
fachada de 5,50 m. Precio 1.400.000
ptas.
Informes, Tels. 580840 y 582925.

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

-47
!it FUTBOL

.3." DI VIJIO.N

Sabad o

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

Una de las mejores comedias de esta tern porada
reeiCn salida de Palma.

3 camas para un soltero

Conexión Tequila
Viernes 6, 9 noche y domingo S desde las 3

El guerrero del amanecer

Oliver y su pandilla

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



Renault Ocasión te regala
os.

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

y precio, tu forma de financiación y llévatelo
por sáb el 10% del valor total. Esto, de entroda.

Elresto,en48meses.
Te damos ha*, 4 años para que puedas

pagar el resto cómodamente, en 48 recibes,
sin sentirlo.

Yon3recibosdenvolo.
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.

Te esperamos en:

Concesionario: FRANCISCO MANRESA, S. A.
FELANITX: C/. de Campos, Km. 05 • Tels. 581984 - 85 - CALON6E: Ctra. FelanItx. 5 - Tel. 6573g

hasta 3 recib

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

o

Tomets pascual Riera

mud a Felanitx, el dia 23 de mart: de 1990, a l'edat de (>0 ;inys
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.

Al cel sift

La seva esposa Margalida Sufier; filles Sebastiana i Maria Antúnia; fills politics Gabriel
Gonzalez i Antoni Barceló; nets Francisca Margalida, Tomas i 13arbara Margalida; Hob Joana
Pascual; tios, eosins i els :titres parents, vos demanen que encomaneu la seva anima a Wu.

Casa mortuòria: Via (l'Ernest Mestre, 8 (El Toboso)

10 	 FELANITX

a l'Ajuntament. Els responsables clel
fer complir les normes urbanisti-
ques són el Batle i el grup Cover-
nant i no mouen un dit. Després el
ciutadà que es sent discriminat diu,
perquè jo no puc i el meu veïnat
pot? Acudeix als Regidors de Co-
toms a la Sala i planteja cl fet. Nos-
altres com a Regidors creim i volem
que tothom sàpiga que tots els ciu-
tadans han de ser iguals davant l'A-
juntament i per això denunciam
aquest fet. Quan el ciutadà denun-
ciat va a l'Ajuntament no li diuen:
«Veus, aquesta obra no la podies fer,
perquè tothom ha de ser igual i si
uns paguen llicència, tothom ha de
pagar llicencia», no ii diuen això
diuen: «Els Coloms t'han denunciat,
nosaltres no t'hauriem dit res —de
fet els serveis municipals no detec-
ten segons que de qui— mira que
ho sUri de mala gent.». Aquesta es
Ia porqueria del PP, el fomentar la
injustícia i l'acabussar als ciuta-
dans i la pregunta es aquesta: L'any
que ve hi torna haver eleccions i la
gent les tornara votar? Els felanit-
vers volem un govern municipal que
practiqui la injusticia? Volem un go-
vern municipal que es d'un grup po-
litic que paga un sou amb els di-
ners públics al qui empre com a de-
fensa d'aquest govern l'insult i res
més?

Sr. Director, us pregam la publi-
cació d'aquesta carta que a «Ultima
Hora» no ens han volgut publicar,
tot i haver-ho promés.

Moltes de gracies.

Benvolgut Senyor Director:
Dijous dia 8 varem assistir a la

sessió del Parlament on es reprova
Ia doble militancia del Sr. Gilet:
Conseller i Urbanitzador.

Divendres passat, a les planes
d'«Ultima Hora» aparegué un libel
signat per un tal Miguel Segura.
L'escrit insultant en contra dels Co-
loms a la Sala, tenia referencies a
la trista intervenció del Batle de Fe-
lanitx de Radio Nacional per?) nor-
malitzada, deia el Sr. Segura que
semblàvem un esbart de voltors. No
entenem d'on ha tret aquesta sem-
blança, un personatge avesat com
ell a tractar amb animals, deu saber
que els voltors no van a la sang, van
on hi ha podridura, corrupció i pu-
dor i si erem al Parlament, no era
per cercar sang, hi varem anar com
a ciutadans que en tenim tot el dret

i el nostre comportarnent no creim
que es pugui quail{ icar mí2s que de
correctissim i tots sabíem ben bé
que hi fèiem allí, ningú complia or-
dres de ningú i no s'enten el pam-
flet de xafardera que signa, com
tampoc s'explica que també vegés
un gora pel Parlament, en no ser
que passas per davant un mirall
dels molts que hi ha...

No entenem com un diari que
pretén de tanta tirada, pugui publi-
car un escrit que no mereix altre
qualificatiu que d'insult barroer, en
no ser que compligueu ordres...

Coloms a la Sala
Afegitó: Dimecres sorti a «Ultima

Hora» una nota diguent que havíem
insultat per telèfon, nosaltres no in-

sultarem ningú, parlarem amb el di-
rector, qui possiblement es varen
sentir molests degueren esser ague-
lla guarda de funcionaris de la Con-
selleria i cl Batle i segon Batle de
Felanitx que els [eren anar al Parla-
ment de claca i el Sr. Segura sembla
haver-los confosos amb gent de Co-
loms a la Sala. I de censurar nosal-
tres res, encara no hem publicat mai
cap falsedat i sembla que alguns
subjectes que es mal clitien periodis-
tes, no saben fer res més.

SE VENDEN CHALETS ADOSA-
DOS con piscina, en la Urbaniza-
ción LAFE.
Información, Tel. 757710
o al (93) 4251958

Coloms a la Sala
LA PORQUERIA

La sctmana passada comentàvem
cl vòmit del Sr. Miguel Segura als
papers de «Ultima Hora». Despres
hem sabut que a aquest subjecte el
Govern Balear li ha pagat 95.000 pes-
setes mensuals per la seva jejua
d'assessor d'imatge» d'aquest go-
vern, entre la qual es troba la lleta-
nia d'insults esmentada. Quin go-
vern aquest que es preocupa de pa-
gar assessors d'aquesta mena que
empren l'insult per a justificar l'ús
del càrrec públic camuflat amb mo-
ralitats i étiques que, Déu ens guar-
di. Escriguerem una carta a «Ultima
Hora», el Director ens va prometre
que sortiria i no ha estat cert, però
si que va sortir dimecres una menti-
dota sobre aquest Setmanari rela-
cionada amb aquest fet.

Per6 l'estratègia de la difamació,
continua amb la publicació a «El
Dia 16» d'una nota on s'afirmava
que el nostre portaveu feia una ur-
banització dins Paisatge Preservat,
Ja qual cosa va resultar que era
mentida. Dies després «El Dia» des-
mentia la mentida i deia que era
una vivenda el que sol-licitava el nos-
tre portaveu, no una urbanització,
pert) aprofitava per catalogar a En
Tomeu de Voltor, seguint la termi-
nologia insultant de l'assessor d'i-
matge del Govern Balear. El que
preocupa més es que l'informe de la
CPU per a la vivenda esmentada
d'obra, el varen rebre una setmana
abans a «El Dia» que l'interessat, al-
gún alt càrrec del Govern ciüe pas-
tura per la CPU, es dedica a treure
documents abans que siguin lliurats
als interessats. Un fet que suposam
totalment licit, ple de moralitat i
d'una ètica professional digne d'elo-
gi. Tot una mostra de la política
que practiquen els del PP a Ciutat,
a Felanitx, o alla on sigui, és el po-
der fet porqueria. D'aquesta mane-
ra no és extrany que a «El Dia» es
neguin a publicar la feina d'alguns
periodistes quan aquesta és veritat,
però afecta a algún Conseller. Prac-
ticant la censura d'informació es pa-
guen els «favors» de document que
es treuen abans que els interessats
les rebin. El que no ha dit «E 1Dia»
i ho sap ben be, és que la CPU no
va denegar cap Ilicencia d'obra, per-
què no concedeix ni denega llicèn-
cies la CPU, l'únic que va fer va ser
un informe que no ha volgut recti-
ficar i està en fase de Recurs d'Alça-
da. Aquest informe situava la parcel-
la en qüestió, segons ells, dins pai-
satge preservat, quan l'informe mu-
nicipal era favorable i la CPU no ha-
via reparat mai als más de trenta in-
formes que han fet i que ara s'ha
destapat que estan dins Paisatge
Preservat del Pla Provincial i no
aquesta parcella que, tot i estar
prop d'aquesta zona, no hi esta din-
tre. Els serveis tècnics de la CPU,
varen reconèixer l'error, però els po-
litics del PP no.

I encara no s'ha acabat la histó-
ria. A Felanitx si un ciutadà va a l'A-
juntament i li diuen que no pot fer
una obra, pet-6 li afegeixen que ells
faran els ulls grossos i fa l'obra en
contra de totes les normes urbanis-
tiques vigents, passa que un altre
ciutada en les mateixes condicions
es sent discriminat i denuncia el cas




