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19.	 del mercp2
7ombats a la moisa

Gracies, congressiskes
Dijous dia 26, a les 21'30, a la Ca-

sa de Cultura, sera presentada al
públic la maqueta de la reforma que
el nostre Ajuntament pretén dur a
terme a l'edifici del mercat. Aquesta
reforma ha estat projectada per l'ar-
quitecte Rafael de las Eras i subs-
tanicalment contempla la modernit-
zació de les cambres frigorífiques
del soterrani, la installació de mun-
tacàrregues i la redistribució dels
trasts de la planta principal. A cada
banda i inserits a les columnes es
projecten dos altells amb les corres-
ponents escaleres d'accés que per-
metran allotjar una bona partida de

Demà, diumenge de l'Àngel, tindrà
Hoc a Sant Salvador el tradicional
rorniatge, una festa secular que, na-
turalment ha evolucionat al llarg
del temps i ha sofert els seus alts i
baixos.

Després d'alguns intents no mas-
sa afortunats per revifar-la, enguany
la Llar de la Tercera Edat i el Cercle
Recreatiu, amb el suport de l'Ajun-
tament tenen cura de la seva orga-
nització.

L'ordre de la Diada sera el se-
güent:

A les 11'30 del matí, inici de la
testa amb . un concert de la Banda

••■111.	

Les celebracions de Setmana San-
ta i Pasqua han transcorregut dins
la tònica habitual, amb una partici-
pació prou considerable de gent, que
es feu particularment visible a les
processons i a S'Encontrada. Les
confraries de Setmana Santa han
coordinat aquestes desfilades que
es duen a terme dins uns nivells de
dignitat molt estimables.

Hi ha algunes novetats. Al Dava-
llament, que corr a cura de la Croa-
da, s'estrena una nova imatge del
Crist, una talla en fusta policroma-
da realitzada als obradors madri-
lenys del nostre paisà Antoni Mes-
quida. Es tracta de la replica d'una
imatge segoviana d'estil romantic de
transició, amb braços articulats, na-
turalment. També s'assatià en
aquesta representació del davalla-

trasts. I, naturalment, s'ha prevista
la renovació de trespols i revesti-
ments, així com sistemes de neteja
per tal de facilitar aquesta tasca tan
important.

A l'acte de presentació del projec-
te, hi haura l'autor, una representa-
ció de la Conselleria d'Indústria i
Comerç i, una representació del Con-
sistori.

El regidor de Sanitat Gabriel Mo-
ra ens prega que volguem transme-
tre la seva invitació a tots els fela-
nitxers, així com el desig de que
tothom que vulgui pugui expressar
les seves opinions i suggerències.

de Música a l'explanada de CriA
Rei.

Al migdia dinar de freixura, per
participar en el qual s'hauran hagut
de proveir del ticquet correspo-
nent.

A la tarda ball de bot amenitzat
pel grup «Així balla Manacor».

I a les 18 h. missa solemne al San-
tuari amb intervenció de la Coral de
Felanitx.

Esperem que el temps, factor de-
cissiu per a l'exit de la jornada, sia
propici i un bon sol i manca de vent
sien la constant.

ment una nova iluminació i efectes
sonors. Tot i les possibilitats indub-
tables de l'equip luminotècnic,
creim que es poden obtenir millors
resultats i que el d'enguany haurà
constituit un assaig que permetrà
efectes molt millors per l'any que
ye.

La diada Pasqual s'enceta noiera
amb l'emotiva i jubilosa Encontra-
da i es mantingué animada tot el
matt gràcies a la Banda de Música
—que dona el tradicional concert a
la plaga de S'Arraval— i als estols
de salers que trescaren els carrers
de la vila amb Ilurs tonades, desit-
jant les bones festes i arreplegant-
panades i robiols que el dimarts
—la tercera festa— foren pitança de
ratite-as a Sit Salvador.

En el II Congrés Internacional de la Història de la Llengua Espanyo-
la, celebrat fa poc a Sevilla, els participants rebutjaren una proposta on
es propugnava solicitar del ministeri d'educació del govern espanyol, que
es fessin les passes necessaries per a la creació de places de professors
de filologia catalana, basca i gallega, en aquelles universitats que ho de-
rnanassin.

La reacció dels congressistes no ha passat desapercebuda a diférents
observadors, fins i tot de l'altiplà, que, en escrits publicats a diaris gens
sospitosos de simpatia amb els sentiments nacionalistes del que de Ma-
drid estant en diuen periferia, han fet saber la seva estranyesa per agues-
ta actitud, que, si més no, pot ser qualificada de falta de sensibilitat cap
a les llengües que, en territoris diferents, són tan oficials com l'espanyol.
No ens ha de venir de nou, emperò, tal actitud.

L'experiència ens ha demostrat, lamentablement, que aquestes acti-
tuds —inexplicables en una primera lectura— no són noves. Sembla que
hi ha algú que pensa que e4 català- el -gallec o-'el basc;- o les ,tres
juntes, són un perill evident i potencial per a la Ilengua i cultura espanyo-
les. Sols així podria trobar-se una explicació convincent al fet que les
llengües numèricament minoritàries a l'Estat espanyol, de vegades fan la
impressió de ser més un«maldecap», que un patrimoni cultural de l'Estat
que té l'obligació de protegir-les, fomentar-les i defensar-les.

L'espanyol actualment és parlat per más- de tres-cents mitions de per-
sones escampades per tot el nostre .planeta; es una llengua en expansió
continuada i assegurada, gracies al fet que compta amb els mitjans téc-
nics adequats per a la seva difusió, i l'ús de l'espanyol esta posant-se de
moda en determinats països i ambients. El gallec, el base - i el català sols
són parlats, amb dificultats, carències i limitacions més que evidents, per
una quinzena de milions de persones, fent números rodons i tirant per

alt. Aleshores, quin mal li podrien fer a la poderosíssima Ilengua espa-
nyola mitja dotzena de catedres de  català escampades per Andalusia o
Castella? Trontollarien els fonaments de l'imperi lingüístic on no es pon
mai el Sol? Ben segur que no, per ò es veu que hi ha alguna cosa que no
acaben de veure clara aquells- que_ tanta poca sensibiliiat han volgut de-
mostrar-nos Potser els fa por la nostra llengua i per aim!) s'estimen més
veure-la reduïda al nostre territori estricte, deixant-la ben guardada corn
un objecte decoratiu, d'àmbit més o menys casolà, sense possibilitats
d'expansió i sense oportunitats de ser estudiada o apresa fora dels limits
de la nostra terra.

Espanya no ha demostrat mai massa interés per altra llengua que
no sigui l'espanyola. De sempre. Tot alb que s'ha pogut aconseguir en
favor dels nostres drets lingüístics en els darrers quinze anys, han estat
concessions politiques motivades per determinades situacions, sobretqt
durant aquell periode que anomenem «Transició», pindoles que va haver-
se d'empassar l'Estat sense massa convicció. No hi ha, però, Vambierit
adequat per a una convivencia lingüística, quan els drets de les llengües
no son els mateixos i quan hi ha un cert ambient d'hostilitat contra la
nostra llengua, expressat de diferentes formes, que van de la intolerancia
pura i dura, a activitats dirigides a afavorir la divisió del catala. En
nostre cas aquesta hostilitat rep un nom, anticatalanisme; dues eN-
pressions: el blaverisme al País Valencia i el gonellisme

Gracies, senyors congressistes reunits a Sevilla, per posa-r -finis en-
trebancs al desenVOlupament del català. A nosaltres, els de la seva peri-
feria oriental, hi ens va ni ens ve' que a Santander, Oviedo 61-6ranada
s'obrin càtedres de català. Una decisió així no ens seria, en realitat, de
massa-ntilitat i, de fet, potser sols serviria per justificar mancances més
greus. Heu augmentat, això si, el nostre memorial de greuges. Després,
però, hi haurà algú que encara dira que practicam el victimisme... Quina
paciência!

Ramon Turmeda
Antoni Roca

Eami, festa de l'Angeil a
Sant Salvador

Setmana Santa i Pasqua
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SANTORAL

Diu. 22 St. Soter
Dill. 23 St. Jordi
Dim. 24 St. Fidel
Dim. 25 St. Marc
Dij. 26 St. Isidor de Sevilla
Div. 27 M. de Den Monserrat
Dis. 28 St. Pere Chanel

LLUNA
Lluna nova dia 25

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

Palma - Felanitx des de l'esta-
dies: 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
feiners, a les 7,9, 14,15 i 17 h. Diu-
menges i festius, a les 7, 9,
12,30 i 17 h.

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 730, 9'30, 14,45 i 17'30
h. Diumenges i Festius, a les
7'30, 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:

Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Amparo Trueba
Cat. Tieoulat
Francesc Pula
GayA-Melis
Miquel-Nadal

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

580448-581144
Ambullmcies

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

150.000 PTS. MENOS
Compara tu Renault 21 cinco puertas

con los otros.
Compara los niveles de potencia:

Desde 74 a 120 CV.
Compara el equipamiento. Que

incluye de serie, por ejemplo: Ordenador de
abordo (TXE), llantas de aleación ligera
(TXE y TURBO DX) o sistema ABS en tres
de las versiones.

Compara los detalles. Como el aire
acondicionado y dirección asistida de serie,
tapicerías de verdadero alto de gama o

POR LA GAMA
telemando de apertura de las puertas.

Más la posibilidad de extensión de la
garantía a 5 alios, a través de la Tarjeta
Renault.

Y, por Ultimo, compara el precio.
Entenderás por que las comparaciones
son odiosas. Para quien las pierde.

Renault 21
5 Puertas

Amate a ti mismo.
Irnaginalt. (lue te lo ompras en

FRANCISCO MANRESA, S. A.
Carrer Campos, Km. 05 - Tels. 581984 - 581985 - 07200 - FELANITX

RENAULT FELANITX
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Inmobiliaria L. PONS
API 6416

ALQUILAMOS:,.
— APARTAMENTOS, CHALETS Y CASAS RUSTICAS

VENDEMOS:
— CASA EN PORTO-COLOM, 15.000.000
— APARTAMENTOS 1.a LINEA EN CALA MURADA

desde 9.500.000
— CASAS RUSTICAS desde 13.000.000
— LOCALES COMERCIALES EN CALA D'OR, CALA MURADA Y

PORTO-COLOM, desde 7.000.000
INFORMES: OFICINA EUROMURADA, T 23

07688 CALA MURADA TEL. 833116 - FAX 833043

maria pepelló Mestre
Vda. de Miquel Mas Barceló

va morir a Felanitx, el (lia 28 de març de 1990, a l'edat de 54 anys,
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció A postOlica

Al «sel sia

Els seus fills, Margalida i Bartomeu; fi Il politic Antoni Andreu; nét Antoni Miguel, germans,
germans polities, fillol Bartotneu Pere116; nebots, eosins i els :titres parents, vos demanen que
encomaneu la seva intima a 156u.

Casa mortuòria: Carrer Cantal, 13 (Can Baltaxo)
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ktitut Frank"!
Professina
Asovi 	 PiatI•es

Altimilos

La Junta Dnectiva de la Asocia-
citin de Padres de Alumnos ,ha acor-
dado organizar una cena de compa-
ñerismo el próximo día 28 de abril,
para todos los padres e hijos que
quieran asistir, en el restaurante-
bzrbacoa «La Ponderosa», en el de-
curso de la cual se dará cuenta de
Ias actividades realizadas por esta
Junta hasta la fecha y se podrán ha-
cer las sugerencias que consideren
oportunas.

Por ello se ruega a todos los in-
teresados en asistir al acto —que
sera amenizado por un conjunto mu-
sical para así poder pasar la noche
más entretenida— se preocupen de
retirar los correspondientes tickets
en la portería del Instituto, hasta el
dia 26 de abril al mediodía.

Esperando que esta convocatoria
sea mejor acogida que las convoca-
das en el Instituto, encarecemos
vuestra asistencia.

La Directiva

Cruz Roja
Española-Felanitx
VOLUNTARIADO

Todas aquellas personas interesa-
das en colaborar con las tareas de la
C.R.E. en Felanitx como volunta-
rio/a, pueden solicitar información,
acudiendo al puesto de Socorro que
esta ubicado en la carretera de Fe-
lanitx-Porto-Colom, en «Es Collet».
SOCORRISMO

La Escuela de Socorrismo de la
C.R.E. tiene previsto impartir un
curso de Socorrismo y Primeros
Auxilios en Felanitx, a finales del
próximo mes de mayo. Para más  in-
Formación y pre-inscripciones, pue-
den dirigirse al Puesto de Socorro
de Felanitx. Plazas limitadas.

El Delegado Local,
Vicente Blanco

SE NECESITA JOVEN con carnet
de 1.. para Taxi y otros trabajos.
Informe, Tel. 580268
Taller C. Bennasar
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ïParroAula per 2 I flume
Transcric les conclusions del XV colloqui europeu de parrèquies,

corn a recordatori que ens pot ajudar a millorar la nostra collaboració i
participació, perqu:. aquesta «eina» per a l'evangelitzaciú estigui  esmola-
da i a punt per a la seva funció.

I. Constatacions
1.—Els homes del nostre temps tenen una necessitat vital d'un Hoe

d'acolliment, de dialeg i d'intercanvi. En un món en qu:: han perdut llurs
punts de referenda, aspiren de manera especial a trobar un clima de con-
fiança i sentir-se reconeguts personalment.

2.—Els valors propis de la modernitat (aspiració a la ilibertat, res-
pecte a l'individu, tolerancia, drets de l'home, etc.) els cristians de les
ncstres parròquies els troben en liurs compromisos al costat deb; altres
homes.

3.—El retorn pluriforrne del «religiós» a l'interior de l'Església, unit
al naixement de moviments espirituals, obliga a revisar un concepte exces-
sivament rigid de la parròquia.

II. Per tant
1.—La parròquia sera fidel a la seva vocació si afavoreix la comunica-

ció entre les persones i els grups, la convivencia entre tots els seus mem-
bres i l'acolliment de cadascun.

2.—Donara preferencia a la formació bíblica,  a l'animació litúrgica i
deis grups, a la reflexiú sobre la vida cristiana i a posar al dia les impli-
eacions socials, politiques i culturals de la fe.

3.—Amb la preocupación de no tancar-se en el culte, en la burocracia
o en les relacions privilegiades entre els seus membres, la  parròquia vet-
Hera perquè totes les probreses i totes les exclusions (econòmiques, so-
cials, ètniques i culturais) siguin una preocupació prioritaria de la co-
munitat.

.4.—La litúrgia sera significativa:
a) si assumeix les penes, alegries i esperances dels homes;
b) si afavoreix l'encontre amb Déu en l'oració, el silenci, els ritus,

els símbols;
c) si convida a l'entusiasme missioner i al testimoniatge.

Conclusions per al record i l'examen.

Ei  Presidents del Govern de les Illes Balears, del Conseil Insular de
Mallorca. del Conseil Insular de Menorca i del Conseil Insular d' Eivisga

i Formentera i el Bade de Palma
COMUNIQUEN a tots els ciutadans que el dia 18 d' octubre de 1989

firmaren un Mord Institucional pel qual es comprometen a intensificar
els seus esforços, dins les respectives institucions, per donar

compliment total a les disposicions de la Llei de Normalització
Lingtlistica, a coordinar les seves accions en una Campanya de 

Normalització Lingilfstica de les Illes Balears  i a fir una crida
conjunta a la partiapació dels Ajuntaments de les Hies Balears que

vulguin adherir-s'hi.
En virtud d'aquest acord.

CONVOQUEN els ajuntaments, els partits politics, els sindicats, les
institucions civiques i culturals, els mitjans de comunicació i el conjunt

dels ciutadans, a fer tots plegats un esforç per donar impuls al
recobrament de la llengua própia de les Illes Balears com a instrument

normal de comunicació de la seva societat.
VOLEN ii•lusionar el conjunt de la societat balear en un projecte

collectiu encaminat a aconseguir la plena normalització lingüística de la
nostra Comunitat, en un clima de concórdia i de respecte dels

drets de tots.
DEMANEN el suport i la col.laboració de tots a la  Campanya de
Normalització Linguistica que es duri a terme amb el patrocini

conjunt de totes les Institucions.

Adreça provisional: Obra Cultural Balear, C/. impremta, 1
Tels. 72 32 99 - 71 48 57 Fax: 71 93 85 07001 Palma de Mallorca

Campanya de
Normalització 
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El uPrEgli» th Na /vlarga;iila Tar
El divendres de passió, Na Mar-

galida 'Fauler Valens, pronuncia el
«prego» de Santana .Santa.

Despres d'una breu allusió a re-
cords infantils de la més estricta i
majestatica setmana santa felanit-
xera d'antany, la pregonera centra
l'esguard en el let de la Ressurrec-
ció com a penyora inequívoca de la
gesta alliberadora de Jesús, gesta en
Ia qual ola dona hi ocupa un hoc

per  clarament destacat».
El diseurs de la seva .reflexió pros-

seguí descrivint la presència gairetpc
constant de la dona dins l'aventura
redemptora del Crisi, ,presència que
s'ha d'entendre com intencionada-
ment reivindicadora .dins el si d'una
societat que, com la jueva, mante-
nfa la dona en un plànol de manifes-
ta  Malgrat les contradic-
cions de Sant Pau, fruit del ilastre
o‘ legalista i farisaic» que arrossega-

•va, no manquen dins .la seva tasca
evangelitzadora els testimonis de
dones que collaboraren:activament i
decissiva amb

La història —prossegueix la pre-
gonera— esdevé plena de testimo-
nis on la dona assolcix la funció un
dia encomanada pel mateix Jesús al
peu de la creu, lent ((del seu viure
quo-tic:14a- un- testimoni- palpable 'de
l'evangeli, atentes a les 'realitats de
marginaciú, de soledat o de pobre-
sa, fent costat als veils, malalts i
desvalguts».

Margalida Tauler cloué el bell
parlament tot agraint l'oportunitat
d'haver pogut reflexionar sobre la
Bona Nova des d'aquest mire espe-

ern c i recordant les belles i engres-
cadores recornanacions .del Concili
Vatic:a 'entorn cle la missiú irrenun-
ciable .cle la dona dins el mún d'a-

Com es costum, el mateix vespre
es posà a la venda l'ediciú d'aquest
prego. A la coberta de l'opuscle hi
figura un dibuix d'Antoni Riera Gor-
dioFa.

Esmentem per últim que aquesta
«crida» ocupa l'espai central d'un
'ce que - protagonitzarcn la Coral de
Felanitx i el cur infantil oAucellets»,
dirigits per Jaume Estelrich i Mi-
guel Perdió  respectivament.

Ace!lets de Felanitx
Al .seu admirable director

Miguel Perdió.

Amb dolcesa i sentiment
Ia cançó subtil s'esberla,
cada nota és una perla...
Collaret d'encantament!

En cascada leis florir
notes blanques que rutilen
perles title se desenfilen
rodolant _en rajolí.

Desgranant refils d'encís,
Aucellets, la vostra ofrena
el meu cor de joia emplena
i em transporta al paradis.

Felanitx, 10 d'abril de 1990
Joan Maini6 i Vadell

Precisamos personal
TR kBAJO" 'EN CALA D'OR

— Mecánicos
— Aprendices mecánico
— Mecánicos motos
— Ambos sexos, trabajos cle

oficina. Conocimiento in-
glés y alemán.
Informes, Tel. 657709

SE VENDEN CHALETS ADOSA-
DOS cor. piscina, en la Urbaniza-
ción LA FE, Porto-Colom.
Informes ,Tels. 757710 ó al
(93) 4251958

Bartomen Bennassar

SE NECESITAN OPERARIOS para
trabajar turnos de día y de noche,
en Cristalería Felanitx.
Informes, Tel. 581289

NECESSITAM UN/A CAMBRER/A
per cafeteria a Portocolom.
Informes, Tel. 575955
(de 13 a 14'30 h.)

EXTRAVIADO PERRO PEQUINES
blanco, el martes día 10, en calle
Calafiguera. Se gratificará su - de-
volucidn.
Informes, C/. Caiafiguera, 21,
Tels. 583075 y 581088

BUSCO EN ALQUILER PISO 0
CASA EN FELANITX. No muy
grande. Preferentemente z o n a
Mercado o Sa Torre.
Informes: Tel. 580827

Dr. Bassam Alfred Shuhaibar
ODONTOLOGO — DOCTOR EN ODONTOLOGIA

POSTGRADO EN ORTODONCIA

Participa la próxima apertura de su

CLINICA DE ORTODONCIA
(Prevención y corrección de malformaciones (tentarias):

en C. Miguel Botdoy, 22
	

Felanitx
TELEFONOS 58.17.97 y 58.26.23
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AMINO

L'ampliació del complexe espor-
tiu de Sa Mala

A la darrera sessió plenaria
l'Ajuntament se presentà a la raft
ficació de la corporació un acorcl cle
la Ccmissió de Govern sobre la in-
clusiu de les obres de construcció
(l'un poli-esportiu a Sa Mola dins el
Pla Territorial d'Equipaments Es-
portias del CIM per a 1990.

Aquest projecte contempla la
construcció d'una pista poliesporti-
va coberta, una piscina descoberta,
un f rontún» i dues pistes
d'squasch.

La proposta fou criticada per l'o-
posició, la qual assegurà que els ter-
renys del camp d'esports de Sa Mo-
la no compleixen les normes urba-
nistiques adequades per a aquestes
obres.

Demà, teatre a càrrec del grup
d'Establiments

Per demà diumenge, el Catitgre
Cultural ens té anunciada vetllada
teatral al cinema Felanitx.

A les 930 del vespre, el grup «Rut-
lo» d'Establiments ens presentarà
l'obra «S'arribada del Bisbe».

El nou vial d'enllaç amb la
Via Argentina

Des de fa algunes setmanes, rein-
presa Melchor Mascaró treballa en
l'obertura del nou vial que a través
dels carrers Verge del Socors i Ver-
ge de Sant Salvador desviara el trà-
fec per la Via Argentina cap a la
carretera de Manacor.

El termini per ã realitzar agues-
tes obres es de sis mesos, la qual co-
sa fa suposar que devers el mes de
juny quedaran !testes.

«Ramaders Agrupats», guardona-
da a la FIMA 90 de Saragossa

El passat dia 2 d'abril i dins la
«Feria Internacional de Maquinaria
Agrícola» celebrada a Saragossa i
amb motiu del «Dia Nacional del
Agricultor», fou atorgat a la SAT de
Felanitx «Ramaders Agrupats» el
quart premi en l'especialitat «Coope-
ración y agricultura de grupo».

Aquestes mencions, que es conce-
diren per quatre conceptes distints
a diverses entitats i institucions de
caire agropecuari, s'atorgaren a pro-
posta de les conselleries correspo-
nents de les comunitats autònomes
de l'estat.

El premi de «Ramaders Agrupats»
consisti en una placa i la quantitat
de 100.000 pessetes.

Ens congratulam de la distinció
de que ha estat objecte «Ramaders
Agrupats» a qui felicitam cordial-
ment.

Set contes de Chejov pel grup
(Voramar»

El grup de teatre «Voramar» del
Port d'Andratx vingué de bell nou
—el passat mes de desembre ja ens
havia oferit una obra de Juan Mas-

arnb el muntatge de set contes de
l'autor rus Anton Chejov. Es tracta
d'un arranjament de Neil Simon i
consideram un encert la selecció d'a-
quest ramell d'historietes manacles
per la frescura literaria del «bon
doctor». Certament la profunditat
psicológica i el finíssim humorisme
dc Chejov és sempre una garantia.

El grup «Vorarnar» s'ha apuntat
un nou amb aquest muntatge,
tant pel que fa a interpretació com
per la qüestió tècnica. Els onze ac-
tors que integren el repartiment re-
presenten Ilurs papers amb sensibi-
litat i destresa quasi professional, la
qual cosa unida a un vestuari i esce-
ncgrafia cuidadissims —pensem en
les limitacions que imposa l'impro-
visat escenari del cinema Felanitx—,
ens depara una vetllada teatral molt
suggestiva i d'un nivell prou estima-
ble.

Des d'aquestes planes volem feli-
ir i encoratjar el , n-up «Voramar»

perquè prossiga en la seva tasca dig-
-nissima en favor del Teatre.

Gaspar Sabater exposa a la
galeria Cliver Mann

El proper clivendres dia 27, el nos-
tre company Gaspar Sabater, perio-
dista director del setmanari «Di-
jous» i actual vicepresident de l'As-
sociació de Premsa Forana, obri la
seva primera exposició de pintura
a la galeria Oliver-Maneu de Ciutat.

En Gaspar cultiva des de fa molts
cl'anys la pintura i tot i que fins
ara no s'ha decidit a mostrar la
seva obra públicament, els que ha-
viem seguit aquesta afició sabem
que mereix amb escreix aquest re-.. .
coneixement.

Esperam clones amb vertader in-
terès aquesta mostra de Gaspar Sa-
bater.

PrenguA possessori la nova regi-
dora Maria Binimelis Amengual

A la sessió plenaria del passat dia
4, va prendre possessori del càrrec
de regidora de l'Ajuntament, Maria
Binimelis Amengual, de S'Horta, la
qual cobreix la vacant deixada per
Pere Batte. La nova regidora proce
deix de la formació del desaparegut
Partido Demócrata Popular i figurà
naturalment a la llista d'aquest grup
a les passades eleccions.

Mostra bibliogràfica
Amb motiu de la festa del !fibre,

Ia Llar de !a Tercera Edat i el Cen-
tre Cultural de Felanitx, preparen
una mostra bobliogràfica que sera
inaugurada el dissabte dia 28. A l'ac-
te inaugural tindrà lloc la presenta-
ció d'un recull de poemes, «El bell
esguard», del nostre collaborador i
paisà Joan Maim&

Llar de la Tercera Edat - Inserso
Puo.JEccu").— Dimarts dia 24, a

les 17 h., projecció de la pel.licula
«El Oso».

establiment d'infermatica
Diumenge dia 8, s'inaugura el nou

establiment «Llevant Informàtica>',
ubicat al carrer de l'Hospici n." 30,
subsidiari de la prestigiosa empresa
ciutaciana «DCB Informática».

El nou establiment ofereix una
amplissirna gamma de material del
ram de les marques riles acredita-
des.

Dcsitjam als seus gestors un bon
<:Ait comercial.

Coraissid de Confraries de
Setmana Santa

Aquesta Comissió agraeix pública-
ment a l'Ajuntament la subvenció
que ha fet possible l'edició del pro-
grama de Setmana Santa i l'organit-
zació de les processons.

vida social
NAIXEMENT

A Ciutat, els esposos Francesc
Berga Picó i Isabel Noguera Segui,
han vista augmentada la seva liar
arnb el naixement del seu tercer
fiil, un nin que rebrà el nom de
Francesc.

Enhorabona als venturosos pares.

NOCFS
Dissabte dia 7 horabaixa, a l'es-

glésia parroquial de Sant Julia de
Campos, s'uniren en matrimoni els
joves Rafel Rubio Ferrer i Margali-
da Ginard Burguera. Benei
Mn. Guillem Bennasar, vicari d'a-
quella església.

Apadrinaren els nuvis els seus pa-
res respectius, D. Jose Luis Rubio
Guillen i D.. Magdalena Ferrer Arti-
gues; D. Antoni Ginard Alzinas i D.»
Maria Burguera Oliver.

Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi el seu germa Josep Lluís,
el seu cosi Gaspar Esteban, Sebas-
tià Ferrer, Lluisr Godoy i Felix Gar-
cia. Per la nuvia ho feren la seva
germana Apollônia, Sebastiana Oli-
ver, Paula Barceló, Antônia Amen-
gual i Magdalena Ballester.

Després de la cerimònia, els nom-
brosos convidats es reuniren en un
sopar en el restaurant «Molí d'En
Sopa».

Rebi la nostra més cordial fel¡ci-
tació el novell matrimoni.

Els joves Xim Tomas Navarro i
Margalida Ferrer Mora, varen con-
treure matrimoni al dissabte dia 7
horabaixa, al Santuari de Sant Sal-
vador. En nom de la santa Església
beneí la unió Mn. Guillem Juilà, ca-
nonge de la Seu de Mallorca.

Foren padrins de noces els seus
pares respectius, D. Diego Tomas
Diaz i D. » Asunción Navarro Rubio;
D. Rafael Ferrer Vicens i D.. Antii-
nia Mora Moll.

Foren testimonis per part del con-
traent el seu germa Esteve, Llorenç
Bauca, Damia Obrador, Joan Plug-
server, Joan Otters, Bartomeu Bar-
celó i Damià Tomas; per la nuvia la
seva padrina jove Barbara Ferrer,
Gabriela Nicolau, Catalina Barceló,
Antònia Seguí, Antònia Miró, Marga-
lida Gelabert i M.a Antbnia Cerdà.

Després de la cerimónia, junta-
ment amb familiars i convidats, els

recent casats es reuniren en un so-
par al salt.") Sermi de Porreres.

Enviam als novells esposos la nos-
tra més cordial felicitació.

Diumenge dia 8 a migdia, al san-
tuari de Sant Salvador, se celebra-
ren les noces dels joves Esteve No-
guera Vidal i Anna Isabel Adrover
Berdonce. Foren beneïdes per Mn.
Miguel Lladó, rector de Cas Concos,
qui celebra l'Eucaristia.

Els nuvis foren apadrinats pels
seus pares D. Antoni Noguera Adro-
ver i D.. Apollónia Vidal Fiol; Don
Joan Adrover Obrador i D. Milagros
Berdonce Perez.

Signaren l'acta en qualitat de tes-
timonis pel nuvi, Lothar i Louise
Lauht, Margalida Chulià Bennasar i
Antoni Roig Timoner; per la nuvia,
els seus germans Milagros, Antoni i
Manuel, Bernat Veny Tauler i Fran-
cisca Cerro Marcos.

La festa es perllongà en un dinar
que fou servit a Id, barbacoa «La
Ponderosa».

Enviam l'enhorabona als novells
esposos.

NECROLÒGIQUES
El passat dia 29, entrega l'anima

a Deu a Ciutat, després de rebre els
sagraments i a l'edat de 93 anys, D.
Elionor Gelabert Perelló, Vda. de
Pons. E.p.d.

Enviam la nostra condolencia als
seus familiars i d'una manera espe-
cial al seus fills D. Arnau, a a Mar-
galida i D. Miguel.

o 
Després d'una breu malaltia, deixà

d'existir a Felanitx, a l'edat de 48
anys, confortat amb el sagraments,
D. Ramon Barceló Uguet. A.c.s.

Reiteram el nostre més sentit con-
dol a la seva esposa D.a Francisca
Oliver, fill Guillem, pares i als al-
tres familiars.

El dia de Pasqua, entrega-Tanima
a Deli al Convent de la Caritat de
Felanitx, à l'edat de 77 anys, Sor An-
tònia Mora March, natural de Bi-
nissalem. D.e.p.

Enviam la nostra més sentida con-
dolencia a la comunitat de Germa-
nes de la Caritat i als seus fami-
liars.

COMPRARIA 10.000 m2 de terreno
cerca de Felanitx, preferiblemente
carretera Manacor.
Interesados pónganse en contac-
to Tel. 677171

VENDO PRECIOSA FINCA RUSTI-
CA, a 4 Km. de Cala Domingos,
con 7.103 m2 (una cuarterada),
rodeada de pared, con bosque de
encinas, acebuches y pinos. Mag-
nifica vista al mar. Pequeña casita
antigua y planos para vivienda fa-
miliar de 150 m2. Precio 2.400.000
ptas.
Informes, Tel. 552227

VENDO CASA en Vilafranca, bien
situada. Precio interesante.
FINCA de 30 a 40 cuarteradas,
agua abundante, grandes casas,
electricidad. A 6 Km. de Felanitx.
Vallada en varias parcelas.
Informes, Tel. 580902

informació 



Miguel Pons

Ha mort el pintor Juli Ramis, han mort tants de pintors que
hi havia a Juli Ramis, l'autodidacte, el crescut a la vora de l'on-
die Cristòfor Piza i de tants de pintors arrelats a Mallorca, l'im-
pressionista, cl que toca a les portes de Picasso i és portador
d'una carta de Sebastià Junyer, l'academicista, el noucentista, el
fauvista, el postcubista, l'abstracte., el mironia, el nou fig-urati-
vista... i el pintor amic que feu de la pintura poesia. La nostra
amistat data dels anys del retorn a Mallorca vers el 1972 si be jo
tenia un. esbarrellat record de la seva pintura i dibuixos, que
Busser exposava entre els volums dels seus «Llibres Mallorca»
dspres de la Guerra Civil. I les nostres converses eren planeres
i sempre giraven a l'entorn de la seva vida, la seva obra, les seves
ciutats, Sólle r, Biniaraix, ...les seves exposicions a Sóller, 1926, a
l'Ateneo, de Madrid, 1936, amb la presencia de Neruda, Lorca,
Alberti... Exposicions a Paris, Londres New York, Tanger,... Ex-
posicions mallorquines a Peraires, 197 , sa Llonja, 1980, Oliver-
Maneu, 1986,... La participació al Salón de los Once, convidat per
d'Ors, a l'Academia Breve dela Critica del Arte, a la I Bienal His-
panoamericana, Madrid, 1952, XXX de Venecia, 1960, d'Alexan-
dria i Sao Paulo, 1961,... fins a Arco-90.

L'amic Juli Ramis havia estat el successor de l'altre amic
Miguel Llabrés a l'Acadèmia de Sant Sebastià, tan academic que
era als dibuixos de nus i a la tela possiblement inspirada per Ma-
rie Laurencin.

Ara dins el silenci de l'absència i el record romanen molt
clars dins mi a més de les paraules i l'amistat la remembrança
de Picasso, Matisse, Klee, Braque,... i els blaus de Juli Ramis,
els cavalls blaus, les oliveres blaves, els difícils escorços femenins
blaus, les barques blaves, el violinist blau, la platja blava, els
interiors blaus, la maternitat blava, el sexe blau, les fruites bla-
ves, els pins blaus, les arenes blaves, Biniaraix blau, les abstrac-
cions blaves,... i fins la conversa blava davant la mar de -Porto-
colom els dies de jurat dels discutits premis de pintura sobre
paper, «Ciutat de Felanitx».

* Sólle r, 20-V1-1909. Ciutat de Mallorca, 13-11-1990.

La plaga dels pintors

Juli Ramis *

FELANITX
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	 AVISO
Automóviles Coll Manacor S. A.
Concesionario PEUGEOT TALBOT

Carretera Palma, 108 - 112 - 116 - MANACOR

comunica a sus clientes y amigos, que presta
los servicios de talleres, recambios y

venta de turismos nuevos y usados en Felanitx,

C. Santa Catalina Tomás, 18 y San Alonso Rodriguez s/n.

EN PORTO-COLOM ALQUILO PISO
amueblado, 1.a linea, 3 dormito-
rios, baño, sala-comedor, terrazas.
Informes, Tels. 580201 y 581643

(cPrebe covent»
Si, polemiques refreden, arriba

un moment en que quasi ningú no
hi pensa mes; per aixb, ara que ha
passat més de mig any d'aqueila fa-
mesa plenaria on l'Ajuntament apro-
U.\ l'urbanitzaciú de S'Algar, Sa Pun-
ta i Es Camp Roig i que durant
aquest temps els P.P.'s han mostrat

peus i per cert no els han duit
gaire nets, farem mernõria.

Una massa gelatinosa en forma de
serpenti sera el vehicle que ens por-
tarà al segle II abans de la nostra
era.

« _Os un dia assolellat i per les
vies romanes, el populum xiuxiueja
sobre l'asumpte que es debat al Se-
nat. L'emperador Cosmeliano ha
reunit les forces politiques, els pa-
tricis i els republicans, per decidir
la realització del projecte Urbanitiae
Naturam. El Iletrat comença per Ile-
gir el papirum dudosibus que havia
presentat una constructora patricia,
amb el nom de Orientum Ladrillo,
d'una manera força illegal. Uns
diuen que no i els altres que si.

A fora, el populum crida i protes-
ta perquè el Hoc on volem fer el
projecte es una mena d'espai únic,
on hi ha els banys naturals d'algues
i de vapors, a pies de les reunions
amistoses de l'estiu. Dins el Senat
no s'arriba a cap acord. Un dels
republicans diu que el papirum du-
dosibus que havia.presentat el sena-
dor de l'Imperi, no 6s cortecte, que
darrera aquest hi havia una
negra, en concret un a In i e (lei
Cesar. L'emperad or quan yen
que tot va d'aquesta menara, es po-
sa dret i diu, Pellum ob dictador
effectum reficio, que traduit a la
nostra Ilengua seria Ines o menys,
jo tinc la pella pel mànec (les si-
gles de cada paraula formen un
nom). El populum comença a tirar-

sextercis de cap als senadors patri-
cis. L'emperidor ordena als centu-
rions que vigilin l'ordre del foro.
Des d'aquest moment la politica ro-
mana es converteix amb un caos;
ells no ho saben, per) els hi tro-
baran...»

A vegades es bo fer una broma
pels qui estan cansats de sentir sem-
pre lo mateix, perl) cle la realitat de
les coses, sabem ben cert que no en
podem fugir.

La manera d'administrar els inte-
ressos d'aquest poble per part dels
governants de la Sala, em fa pensar
en un esdevenidor força negre pels
qui es diuen contribuents i tot al
contrari pets qui es diuen represen-
[ants democràtics.

Antoni Joan i Albons

COMPRARIA JARD1 preferentment
barri Sa Torre, falda Calvari.
Informes, Tel. 581912

••=1.

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— Yamaha 250 E.
--sr. Yamaha T2R - 80
— 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

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



Venga a conocer nuevos modelos ALFA 33
MODELO
MOTOR BOXER
Potencia CV-DIN
Vel. max. 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
- — Opeion. Opcion.

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

Felanitx Sport Automóviles CB
Agente Oficial

Alfa, Romeo
VIA ARGENTINA, 57 — TEL. 581260

cdperear,del4

FELANITX

Ajuntament
de Falanitx
COMISSIÓ DE GOVERN
DE DIA 12-2-90

S'aprova la Certificació núm. 2
corresponent a les obres d'Obertura,
Pavimentació i Drenatge del C/. Sta.
Catalina Thomas, per la quantitat de
2.509.073 ptes. i cl pagament al con-
tractista «Aglomerados de Felanitx»
S.A. de la part corresponent a aquest
Ajuntament.

S'aprova la certificació núm. 1 de
les obres de Pavimentació dc carrers
dc Felanitx per la quantitat
191.405 ptes. i el seu pagament al
contratista «Aglomerados de Fela-
nitx S.A.».

S'acorda la devolució d'ingressos
indeguts al Sr. Sebastià Rigo Bini-
melis.

S'aprovaren relacions de baixes al
Padró de Ferns, Impost de Circula-
cie de Vehicles, Impost de Solars

' Sense Edificar i Impost de Clave-
gueram de l'exercici de 1988.

S'informa favorablement l'expe-
dient de construcció de vivenda rús-
tica subscrita per Llorenç Barceló
Manresa.

Es concedi Ilicencia a Joan Antich
Conet per la construcció d'un editi-
ci destinat a local i dues vivendes al
carrer major, 14, amb una taxa de
170.014 ptes

Llicència d'obres menors a Andreu
Grimait Barceló, Llorenç Gomila
Pcohens i Baltasar Acirover Binime-
lis.

S'autoritzà el traspas de la 'licen-
cia d'obres concedida a Julia Arra-
zona Martínez a favor cie Francisco
Otero Cortes, en representació
«Laciana C.B.».

Fora (le l'Ordre del Dia i per ser
considerat d'urgència, s'acorda rati-
ficar OIS nomenaments efectuats pel
Sr. Batte del Sergent de la Policia
Local Miguel Céspedes Capó, del
Caporal Miguel Soler Cercla i dels
Policies Locals Miguel Prats Villa-
longa, Bartomeu Nadal Nicolau,
Joan Puig Barceló i Bartomeu Lluís
Monserrat Bover.

Igualment fora de l'Ordre del Dia
i per ser considerat d'urgència, per
baver finalitzat el contracte laboral
amb l'Arqultecte Sr. Jose Luis Mos-
teiro Sans, s'acorda interessar del
Collegi d'Arquitectes de Balears una
relació dels titulars a qui pot inte-
ressar el nomenament interinament,
amb dedicació total, a l'objecte de
procedir a la selecció de l'Arquitecte
en qui concorrin majors merits.

Igualment s'acorda sollicitar del
CoFlegi d'Arquitctes de Balears una
subvenció consistent en el 100 % de
l'import del cost de contractació de
l'Arquitecte interí.

El Batle,
Cosme Oliver Monserrat

El Secretari Acctal.,
José Fuster Mesquidu

DELEGACIÚ SANITAT
Aquesta Delegació -- Municipal en-

carrega una maqueta del projecte
de reforma del Mercat d'aquesta
ciutat, amb la finalitat que tant els
comerciants com la població en ge-
neral, poguessin fer-se'n carrcc de
l'abast dc la reforma, i, en conse-
qiiencia, poder-ne opinar.

Aquesta reforma fou aprovada
amb el suport de tots els partits po-
litics, però ara, per aconseguir una
total transparencia i per coneixer el
parer ciels veinats, consider conve-
nient que, per tractar-se del mercat
de tots, tothom pot opinar sobre
aquest assumpte.

Realitzada la maqueta, tinc l'ho-
nor d'anunciar que a partir del dia
26 dels corrents estarà exposada al
públic a la Casa Municipal de Cul-
tura.

L'acte de presentació tendra lloc
a les 21'30 hores de l'esmentat dia,
amb l'assistència d'una representa-
ció del Govern Balear, així com de
l'arquitecte projectista i la represen-
tació municipal.

Tota la població de Felanitx.- hi
esta convidada.

Felanitx, 2 - d'abril de 1990.
El Delegat de Sanitat,

Gabriel Mora Vaquer

Lkga la última tecnologfa diesel europea:
Nueva SEAT TERRA Diesel.
• Con un nuevo mater de 1.300 c.c..
• Nueva caja de cambios de cinco

velocidades.
• Servofreno.
• Suspensión BTN.
• Amplio espacio de carga.
• Nuevo equipamiento interior.
• Confort de turismo.
• Mínimo consumo.

ANUNCI

S'informa :ils Titulars
relacionades ainb la fabricack),
culació i conierk: del 111 i pans espe-
cials, aixi C011l la ditillibllek) j Ven-
da de productes de paneteria i pas-
tisserin, l'obligació de donar com-
pliment a les normes esta Merles en
Ia Ileglamenta(ió Tècnica
a provada per J. 1). 1137/8.1 de 28 de
ina•ç i li. 1). 2-119/78 de 19 de maig,
modificada pel 11. 1). 1:155/83 de 27
d'abri!, que resumides i basica ment
St) n:

—Que el transport s'efectui en
vehicles i en recipients adequats.

---Que la seva venda es realitzi
per persona' i a locals dedicats ex-
c I usi va ment a mi uest

Felanitx a 11 d'abri' de 1990
EL 1)ELE(;AT 1)1•: SANITAT
Gabriel NIora Vaquer

NECESITA COCINEROS Y AYU-
DANTES COCINA. INUTIL SIN
REFERENCIAS.
INFORMES, TEL. 658033
Informes, Tel. 658033 (Srta. Lupe)
Informes, Tel. 657467

La Nueva SEAT TERRA Diesel es la
furgoneta diesel mis avanzada con el precio
mis sorprendnite del mercado:

Tg' 1.026• 000 PYM

....111.011,•■•■•■•••1 6111.■• VA, ■••■•■••■•......
Ademis. LISEAT le ofrece un KM

dmiacmg y todas las ventajas del
leasing sin entrada, cuotas minimas
y desgravables de sus impuestos.

Análisis Clínicos
POLICLINICA LLEVANT

VIA ARNESTO MESTRE, 36
	

Tel. 58 22 33

NUEVA SEAT TERRA

IESEL
SEM EN LOS 90,MAS.

AUTOMOVILES FELANITX, S. A.
TALLER Y EXPOS1CION1, Ctra. Campos. s/n.
Teléfono 5815 77



Hotel PER ELLO
C. San Jorge, 14 - Tels. 8208 , 11-820755 	 PORTO-CRISTO

ESPECIALIDAD EN:

Bodas, Bautizos, Comuniones,
Comidas de Empresa,

Reuniones sociales, etc.

Autocares J. Caldentey S. A.
Línea Felanitx - Porto Colom - Felanitx
Horario que rige des del día 9 de abril de 1.990

DIAS LABORABLES:
SALIDAS DE FELANITX —A las 7, 9, 14,15 y 17 horas.
SALIDAS DE PORTO-COLOM.—A las 7,30, 9,30, 14.15 y 17,30 hrs.
DOMINGOS:
SALIDAS DE FELANITX.—A las 7, 9, 12,20 y 17 horas.
SALIDAS DE PORTO-COLOM.—A las 7,30, 9,30, 13 y 18,15 horas.

Bodas, Banquetes, Comuniones y
fiestas en general

Clbierto todos los días

Para reservas llamar a los
Tels. S 37O31 y 658033

Empresa Hotelera de Cala d'Or
PRECISA

— CAMAREROS
- PISCINEROS

— COCINEROS
CONSERJE NOCHE

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

FELANITX

t ,,s possible que, abans d'acabar la
dcada propera, els estudiants tro-
bin normalissim que la capital d'A-
lemarya sigui Berlin i s'estranyin
quan vegin veils llibres i atlas que
parlen d'una nació dividida en dos
estats —la República Democràtica
(RDA) i la República Federal
( pertanyents a sengles
blocs enfrontats. Possiblement la
descoberta els resultarà tan estra-
nya com als actuals estudiants els
resulta saber que, sols fa quinze
anys, una part del territori que ara
es del Marroc, era una provincia que
formava part de la indissoluble uni-
tat d'Espanya.

A una velocitat vertiginosa, els
est-alemanys han desmuntat el sis-
tema politic que tenien; han ender-
rocat —més com a simbol del can-
vi que altra cosa—, el Mur de Ber-
lin, han fet eleccions lliures, han
recuperat llibertats democràtiques,
han fet perdre el monopoli al partit
comunista, han assegut en el seient
dels acusats alguns dels seus antics

dirigents, han aconseguit la dissolu-
ció de la policia política i, finalment,
han encetat un procés d'unificació
amb la RFA que, si en un primer
moment tenia sols significacions
econòmiques, ara te tot l'aspecte
d'una unificació política a curt ter-
mini. Kohl, el canceller de la RFA,
no s'imaginava que té moltes possi-
bilitats de convertir-se en un nou
Otto Von Bismarck, aquell home
d'estat que, sota les ordres de rei de
Prússia, aconsegui unificar les ter-
res alemanyes sota una mateixa co-
rona i fixar les fronteres del II
Reich.

Tothom sembla d'allò més content
i satisfet amb el procés d'unificació
alemany , sense que puguin esbri-
nar-se ben be les motivacions que
inclinen cap a aquest optimisme. No
sé si quan els mitjans de comunica-
ció ens fan arribar noves de la reu-
nificació, s'avaluen correctament
les conseqüències politiques, eco-
nòmiques i, àdhuc, militars, que po-
den derivar-se del nou mapa euro-

peu, sobretot per a Europa per?),
també, per a tota la resta del món.
Resulta dificil imaginar que l'apari-
ci6 de la nova Alemanya sigui única-
ment una qüestió que acaba en una
suma d'habitants, quikimetres d'au-
topistes, renda per capita, número
le telèfons per habitant i altres (la-

des semblants. Alemanya es un pais
massa important, en termes econò-
mics i politics, com per valorar ex-
clussivament dades estadístiques,
per tractar d'esbrinar quines carac-
terístiques tindrà l'estat que en sur-
Ii de la fusió i no s'ha d'oblidar, a
l'hora d'intentar fer un retrat-robot,
el tragic paper que Alemanya repre-
senta en un passat encara massa
proper a nosaltres. Considerem, tan-
mateix, algunes dades significati-
ves:

(1986)
	

Extensió (kms12)
RFA
	

248.577
RDA
	

108.333
Estat espanyol
	

504.782
Població
	

PIB
(hab.)
	

(milions dólars)
61.897.000
	

735.940
16.646.000
	

130.000
38.860.000
	

188.030
Les xifres de població i d'extensió

ja ens adverteixen que Alemanya es
convertira, respecte dels països de
la CEE, en el primer per població i
en el tercer per extensió. La dada
més important, per?), Cs el seu futur
PIB, que quasi superara els del Reg-
ne Unit i França junts. Alemanya es
convertira, aleshores, en una de les
quatre potències cconómiques mun-
dials, al costat del Japó, situada a
molta distancia del seus —fins
quan?— socis europeus de la CEE.

La potencialitat de la futura Ale-

manya no esta, sols, en la suma de
kilômetre's quadrats o d'habitants,
sin_) en la psicologia collectiva d'un
pubic que, no hem d'oblidar-ho, ha
estat vençut en dues ocasions en cl
decurs del present segle, com a con-
seqüència de dues guerres
dues mundials— de les quals en va
ser el principal provocador. L'irre-
clemptisme esta latent en un poble
que es sent ocupat i vigilat.

QuZ cerquen realment els ale-
manys darrera la seva reunificaci6?
Es conformaran amb el que ara te-
nen? Voldran recuperar territoris
perduts arran de la mateixa guerra
que els separa? Hi ha alguna espur-
na de revenja en la consecució del
nou estat? Pot sentir-se tranquil el
món j, sobretot, Europa, amb la no-
va-vella Alemanya? Estem a les por-
tes d'uq. IV Reich? Pens que el te-
nia no sta tractant-se amb prou ri-
gorositat. La diplomacia mundial,
els mitjans - de comunicació i l'opi-
nio públWa en general, potser trac-
ten cl terna més amb el cor que amb
el cervell j, mentre, la URSS i els
EUA juguen a aprenents de brui-
xots, com si no sabéssin què tenen
entre mans. Els països fronterers
Ia futura Alemanya unificada, sobre-
tot Polônia, tremolen sols de pensar
que poden tornar a quallar en el po-
ble alemany sentiments expansio-
n is tes •

Abans del començament de la II
Guerra Mundial, Alemanya incorpo-
ra Austria.;al seu territori. ¿Alga s'es-
tranyaria si, abans d'acabar el pre-
sent .. seg1s, la - fptura . Alemanya unifi-
cada turnara a repetir la mateixa
operació?

Ramón Turmeda
Toni Roca

Terra Iluenta

NU FA LA SERP



Directamente del constructor
Pisos en Porto-Colom la línea

VISTA PANORAMICA4H;BITACIONES, 2 BA/46S, COCINA Y
COMEDOR-SALA ÒE ESTAR. ACABADOS 1.a CALIDAD.

CARPINTERIA PVC EXTERIOR Y CRISTALES DOBLES CON
CAMARA. GRIFERIA MONOMANDO. MADERA PINO NORTE

EN INTERIORES. PISCINA Y PLAZA GARAJE.

Precios muy interesantes

INFORMES, TEL. 581236 (horas de oficina). 

SASTRERIA ROSANS
comunica a sus clientes y público en ge-
neral, que tiene á su disposición toda
Ia moda.

PRIMAVERA - VERANO 90
SECC1ON ESPECIAL DE SASTRERIA A MEDIDA

SEÑORA Y CABALLERO
C/. Major, 43
	

Tel. 580984
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

RESTAURANTE - PIZZERIA

DON LEONE
CA LA D'011 - Tel. 658033

Comunica al público que
se halla de nuevo ABIERTO

Eléctrica PARER A
leS ofrece un gran S'urtido en material

eléctrico y electrónico y además

Regalos para cumpleaños, bautizos
y comuniones

C. Playa. 10 - Tel. 580-168

FELANITX

SENYOR/A Z. L., NO DIGUEU
DOIS.

En primer lloc vos volem donar
les gracies per haver llegit la nostra
revista, i per la publicitat gratuita
que ens ha Let al NO DIGUIS DOIS,
d'allavors ença les vendes s'han
para t

Tambe volem puntualitzar que
aquesta revista no esta feta íntegra-
ment pels alumnes de COU, nosal-
tres només som els qui goordinam,
editam i feim possible la kevista.

Ben segur que per aquesta publi-
cació no ens donaran el premi Pu-
litzer, entre altres coses pirque no
l'hem feta amb aquesta fin11tat. La
Revista vol esser un mitja d'esplai,
una sortida de la quotidianitat on
hi tengui cabuda tot. Es una evásió
momentània dels no sempre - diver-
tits llibres de text; i com es normal,
posam a la majoria d'articles el que

no trobam a aquests llibres.
No ens digui que troba la nostra

revista indecent, que ens fa riure.
Ens consideram ja una mica ma-
durs i no volem esser hipòcrites,
per això a la Revista posam tot el
que ens agrada, passant de tabús.

A la nostra Revista tractam al-
guns temes que veim que a voste
li posen la pell de gallina: erotisme,
que no dira vostè pornografia; i un
poquet d'humor absurd. Tal vegada
aquesta reacció de la seva pell sigui
que la té massa sensible. No hem
intentat ferir ningú. Ni tan sols els
professors, objectiu moltes vegades
de les nostres bromes, s'ho prenen
malament. Tot es basa en tenir sen-
tit de l'humor; per curiositat, que
en té vostè?
Si comprareu el NO DIGUIS

DOIS pensant adquirir una revista
científico-cultural de caracter mora-
lista, ens sap greu, no ho es. Tor-
nau-la i la vos canviarem per alguna
publicació adequada, tal vegada
qualcuna ancorada a la moral del
s. XVII.

Atentament:
Redacció de NO DIGUIS DOIS

(Rehm! de l'edició (Unterior)

AL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE FELANI'TX

Pido al Sr. Alcalde, a los regido-
res de este Ayuntamiento o mejor
dicho al sargento de la policía mu-
nicipal el ¿por qué? de estos cargas
y descargas que nos han impuesto
en Felanitx. ;Como si estuviésemos
en una gran capital!

Además, quisiera saber si estos
cargas y descargas reunen las nor-
mas actuales del código de circula-
ción, porque según parece, hay al-
gunos de ellos o mejor dicho, uno
de ellos, que según mi criterio, la
distancia que debe separarle del
cruce es (x) y creo que quizá sea
debido a que no está bien pintado.
Tal vez es una equivocación del pin-
tor, pe:ro lo dudo. Por otra parte es
anti-ético poner cargas y descargas
delante de locales comerciales que
estos no han solicitado y que ni en
principio tienen necesidad de ellos,
dado que la envergadura del nego-
cio no lo requiere y me parece que
en otros lugares son más necesarios,
sin que por ello tengan que afectar
a negocios en concreto.

Dicha ley no se aplica así como
debería hacerse, ya que yo entiendo
que estos lugares son para vehículos
que pagan unos determinados im-
puestos especiales.

Por lo que he podido comprobar
a según que guardias municipales
esto del carga y descarga dicho en

vulgar castellano «se la sopla» ya
que el no es el que impone la ley.

Por eso me pregunto ¿por qué no
pedir consulta a los vecinos que
puedan estar implicados en el he-
cho antes de pintarlos? Además po-
déis tener bien claro que si vosotros
los del Ayuntamiento estáis en estos
sitios de responsabilidad es gracias
al voto del pueblo, que es el que os
consigue este sueldo honrado que te-
néis. Ahora bien veo que, como pa-
rece hay bastantes guardias munici-
pales —y perdón si hay alguno de
honrado que hace cumplir la ley así
como se debe hacer— que se «la so-
plan» dicho en vulgar castellano ya
que no se quieren poner mal vistos
con sus amistades. Un carga y des-
carga es solo para carga y descarga,
no para que según que comerciantes
se aprovechen de ello para tener un
aparcamiento bueno para él y sus
clientes.

Me complacerá muchísimo que
contestaseis si todos estos reúnen
as condiciones, para que no tenga-
mos que poner una denuncia al
Ayuntamiento, porque realmente al
[Mal el que paga la denuncia somos
nosotros, todos estos que hemos vo-
tado y gracias a cuyos votos voso-
tros ocupáis un sitio digno en este
pueblo, aunque creo que todavía hay
bastante que mejorar.

XL
( Retirada de l'edicid anterior)

(Passa a 10 pig. $1)
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Cartes al director
Ve de la pàg. 8)

EL PREGO 0 UNA FESTA
DE Fl DE CURS

Benvolgut Sr. Director:
Com ens recordava el setmanari

que vOs dirigiu, a una de les darre-
res cdicions, fa 33 anys que es fa el
Prep') de Setmana Santa. Quan va
començar a celebrar-se aquest acte
liminar de la nostra setmana major,
constituïa una funció s3bria, amara-
da d'una certa gravetat a to amb els
misteris que es proposava reviure o
rcmemorar. Es cantaven uns motets
521 egorians i es treia la Vera Creu,
amb la qual s'impartia la benedic-
ció. Amb una paraula, el «pregó» era
el bessó d'una funció senzilla però
molt digna, perquè això si que ho
tenia, mai no se sentien aplaudi-
ments.

Amb el pas del temps però, les
coses han anat canviant i l'acte ha
anat perdent aquella fesomia inicial.
Cada vegada més el motiu essen-
cial, el «pregó», ha quedat relegat a
un segon terme i com «entreacte»
d'un concert més o menys ajustat
a les circumstancies.

Actualment el pregó s'assembla
més a una festa de fi de curs que a
altra cosa. Un gran percentatge dels
assistents no posen esment ni saben
que es el «pregó». Quina llàstima!
ts clar que els petits cantaires ho
fan molt be pels seus pares, padrins
i acostats, però la veritat és que de
continuar així aquest acte, s'hauria
d'anunciar d'una forma diferent i
que no induís a engany. La invaria-
ble actuació de la Coral de Felanitx
I darrerament la dels «Aucellets» es
podria presentar ben be coi-n el que
es i deixar-se anar de «pregons».

Com a felanitxer, demanaria als
responsables del Pregó, que tenguin
l'esma de cuidar-lo com a tal, per-
què es una llàstima que una celebra-
ció que ben be es podria qualificar

amb un deu quan dic això pens
amb els texts excellents que ens han
proporcionat gairebé totes les perso-
nes que l'han pronunciat—, ara tal
coin s'engirgola actualment, sols no

mereix un cinc.
Utz felanitxer

LA SETMANA SANTA

Sr. Director:
M'agradaria comentar alguns as-

pectes de la Setmana Santa que la
riostra poblaciú acaba de celebrar,
amb la intenció de fer una crítica
constructiva, perquè crec que, la-
mentablement, hi ha coses que, en
lloc de millorar, empitjoren de cada
any. Em referesc sobretot al «Pre-
gó» que té Hoc al Convent, que os-
tensiblement ha perdut la dignitat i
compostura que foren la tònica dels
primers anys.

La incorporació a l'acte de la co-
ral infantil (que, com a agrupació
me mereix' tots els respectes) es un
desencert. Un Prep:5 de Setmana
Santa no es precisament una funció
infantil, i els infants resisteixen ma-
lament una peça que no pot estar al
seu abast. El resultat es que no sa-
ben estar aturats i tot l'acte se'n
ressent. ts ver que la tàctica de fer-
hi cantar aquest cor contribueix a
omplir el Convent de pares i fami-
liars; però no crec que el que co-
mentam sia un acte que necessiti
fer-hi força en tal sentit. Si a un
Pregó de Setmana Santa s'hi reu-
neixen cent, persones, ja es més que
un exit.

No em sembla malament que
compti amb una intervenció musi-
cal, ja que això en pot esser un
dent més; però ja no trob tan be
que cada any se n'hagi de fer càrrec
Ia mateixa coral.

Tampoc no hi es adequada l'acti-
tud del públic, que darrerament ha
pres l'habit d'aplaudir, segurament
induït per l'aire d'espectacle que va
adquirint la funció. Clar que això
no ens ha de venir de nou, perquè
ara ja 'aplaudeixen l'Encontrada, i

no m'estranyaria que l'any que ve
ja aplauclissin cl Davallament i els
passes que clesfilen a la processú.

Per ocaimr, voiclria nomás apuntar
una idea: els actes com el Pree6 i
el Davallament, que posseïen una
dignitat, no s'haurien de trastocar.
Si qualcú té ganes de muntar espec-
tacles, que ho faci al marge de les
solemnitats litúrgiques, que han de
conservar íntegre el seu caracter. La
resta són ganes de remenar les co-
ses i desconcertar el públic.

J.F.

LA TAULA RODONA
Senyor Director:
Vaig seguir la taula rodona cle la

Televisió Felanitxera sobre el «Fu-
tur de Portocolom» i vull fer es-
ment a unes afirmacions del Sr. Gri-
malt:

— Digué que l'Ajuntament te molt
present els informes dels . tècnics
de la Universitat,tant es així que
tenen en projecte fer les clavegue-
res de Sa Capella. El Sr. Grimait
sap que aquest informe desaconse-
lla qualsevol augment de població i
sobretot, noves urbanitzacions?

— El Sr. Grimait digué que el
Port Esportiu i urbanització de S'Al-
gar i Sa Punta ve d'unes Normes
Subsidiaries fetes pel Govern Ba-
lear. Sap el Sr. Grimait que el Sr.
Saiz digué que ells només posaren
damunt paper el que l'Ajuntament
de Felanitx les digué que posassin?

— El Sr. Grimait afirma que no
es podia tornar enrera les urbanit-
zacions de S'Algar, Sa Punta i Es
Camp Roig, perquè això suposaria
unes indemnitzacions molt elevades
ais propietaris, que l'Ajuntament de
Felanitx no pot asstimir. Sap el Sr.
'Grimait clue això Cs mentida i que
quan no hi ha els Plans Parcials ni
presentats no hi ha cap indemnit-
zació a pagar?

Dic això perquè el Sr. Grimait a
una taula rodona celebrada aquest
estiu a Portocolom digué que no sa-
bia res i ara, que ho tocaria saber,
diu mentides i no esta "bé que el
Delegat d'Urbanisme engani la gent
d'aquesta manera.

B. Vidal
LA SEGONA FESTA

Benvolgut Director:
Dilluns, la Segona Festa, l'Ajunta-

ment ho va decretar" dia feiner. Vaig
anar a l'Ajuntament per arreglar
uns papers i resulta que no feien
feina, només hi havia el Registre
obert. La veritat sigui dita, no vaig
entendre res. Ells diuen que tothom
a fer leina i ells no en fan. Valdria
més que resin festa la Segona Festa
i que donassin exemple del que de-
creten.

M.A.

EL AYUNTAMIENTO V EL
DEPORTE

Sr. Director del Semanario
Felanitx:

Mucho le agradeccría, la publica-
ción de mi modesto escrito, en el
Semanario que Vc1. dirige .

A la atención del Sr. Concejal
Deportes del Ayuntamiento de Fe-
lanitx.

Sr. Bennsar, ayer tuve la oportu-
nidad cle verle a Vil., en la pantalla
de TVF, para comunicar unos aeon-
lecimientos, según Vd., muy impor-
tantes; solamente habló de ciclis-
mo, creo que se practican más de-
portes.

Yo creo que lo primero que tenía
que haber dicho, para dar una satis-
facción por ejemplo a los amantes
del fútbql, era comunicar el día que
SC dign -a el Sr. Alcalde a firmar la
compra del campo de fútbol, al mis-
mo tiempo, animar al pueblo a que
vayan a animar al equipo de fútbol
mási representativo de la ciudad, a
intentar salvar el descenso. Tam-
bién hubiera sido importante el que
hubiera ,anunciado cuando les en-
tregará la subvención que les tienen
asignada y cuando les pagarán la
obra que tuvieron ,que hacer en el
campo por las riadas y cuando sus
Jefes del Consell, les abonarán el
dinero correspondiente al partido
que se celebró_en Manacor, por las
susodichas lluvias.

Respecto al Polideportivo, es muy
lamentable que no comente que hay
un proyecto básico, .pagado, en
tiempos del anterior Alcalde y que

:ahora quieren encargar el
proyecto .a otro Arquitecto, ya que
según pa-Obi-as suyas la subvención
del Conseil vendría antes, supongo
que esto es lo que se llama TRAFI-
CO DE INFLUENCIAS. Piense que
el primer encargo, se hizo con los
votos a favor entre otros del actual
Alcalde, o sea que ya me dirá de
que va el rollo. Igualmente le re-
cuerdo que había una partida asig-
nada a la construcción del Polide-
portivo por cl anterior consistorio.
Que se os ve el plumero.

Juan Guerra
P.D. Comp a mí me gusta jugar a

Ias canica,s ,. espero que hagan una
pista en el polideportivo. Gracias.

(Retirada•de l'edició anterior)

VENDO LANCHA de 4,99 m. eslora,
con mótor fueraborda «Yamaha»
de 75 I.P. Precio, 1.000.000.
Inform4s, Tel. 833803.

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL
en Cala d'Or. Calle Felanitx. 300
m2. aprox. con baño y sótano.
Apto para negocio.
Informes, Tel. 580053

CENTRE CULTURAL
Ajuntament de Felanitx

T EUA T R E
DEMA DIUMENGE DIA 22 D'ABRIL

aS'Arribada del Bisbe»
PEL GRUP RUL LO» (ESTABLIMENTS)

DISSABTE DIA 5 DE MAIG

(‹Sa madona du es maneig»
PEL GRUP «ES CADAFAL» (ALGAIDA,

DISSABTE DIA 9 DE JUNY

«Ja hi son tots»
PEL GRUP «GENT DE BULLA» (FELANITX)

TOTES LES FUNCIONS SE REPRESENTARAN AL CINEMA
FELANITX, A LES 21'30 HORES.

Directamente del promotor
OFERTA ESPECIAL HASTA EL 15 DE MAYO

ULTIMOS 5 PISOS
3 DORMITORIOS, APARCAMIENTO INCLUIDO

Precio 6.500.000 Ptas.
INFORMACION Y VETA:

C/. Nofre Ferrandell, 23, de 17 a 19 h. - Tel. 582033 o en horas de
oficina, Tel. 833116



Pizzeria DON CAMILO
PORTO-COLOM

COCINA ITALIANA y MALLORQUINA

Comunica a sus clientes y público en
general que se, halla de nuevo ABIERTA

cine principal
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FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,

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

• El grupo musical «CROX»
afincado en Felanitx, tras algunas
actuaciones exitosas en nuestra Ciu-
tat y en Campos ha grabadiq t ,una
«maqueta» promocional, qué * segu-
ramente se dejará escuchar por va-
rias emisoras, tales como «Radio
Balear», que Is hizo una aro'plia en-
trevista. Son ingleses pero se sien-
ten totalmente identificados con
nuestra «Il la». Les deseamos suer-
te y muchos éxitos.

• En CALA D'OR el «night club»
«BOOGIE, BOOGIE» ha vuelto a

abrir sus puertas. Live music con el
famoso duo «SAL Y PIMIENTA».
El viernes día 20 debía actuar allí
TOMEU PENYA. Recomiendo el lo-
cal a aquellas personas que quieran
pasar un rato agradable, se respira
un fantástico ambiente.

• TOMEU MESTRE el jugador
felanitxer actualmente enrolado en
el ATCO. BALEARES, máximo go-
leador de los equipos de las islas
que militan en la Segunda B, con
10 goles, es uno de los objetinvos
del C.D. MANACOR de cara a la
próxima temporada, ya que tiene el
ascenso casi asegurado. No obstan-
te también tiene otras «novias»
como es el caso del CALA D'OR.

• El histórico «BAR CAN
MOIX» ha efectuado algunas obli-
gadas reformas, lo justo para que
no pierda su espíritu tradicional.
Locierto es que la decoración, sen-
cilla, ha quedado la mar de bien.

• Recibo una postal del poeta
JOAN MANRESA, infatigable viaje-
ro, desde TOULOUSE.

• En el «CINE PRINCIPAL»
este fin de semana tenemos dos
nuevas películas . de estreno. «TOP
DANCING», de NICK CASTLE, está
interpretada por el bailarín de color

GREGORY HINES y «CORAZONES
DE HIERRO» la última producción
ciel director BRIAN DE PALMA,
una historia de muerte y violación
en el Vietnam con dos actores fa-
mosos MICHAEL J. FOX y SEAN
PEAN. Un trío que avala cualquier
producto.

• En plan «confidencial» leo
que ANDREU MANRESA, antiguo
director de RNE dc CATALU NV,A,
ha aceptado por fin la oferta de
.EL PAIS» de dirigir la nueva dele-
gación en PALMA que empezará a
funcionar en breve.

• Me comucina el repartidor/
representante de la firma «Truyols»
de INCA que la TELEVISION FE-
LANITXERA se ve perfectamente
en aquella ciudad. La señal se reci-
be igualico que las demás cadenas.
¡Lo contento que se pondrá el ami-
go Ricart!

• Leo en «DM.» lo siguiente y
me tomo la ligereza de reproducir:
«PISTAS DE AUTOCROSS

Cuando ya se acerca la tempora-
da de verano, las carreteras de la
zona de Felanitx aún siguen pare-
ciéndose más a pistas de autocross
que a vías públicas. Los destrozos
de la torrentada aún no han sido
paliados. Un ejemplo es la carrete-
ra que une Manacor con Felanitx.
Desde este fatídico seis de septiem-
bre, ha sufrido numerosos parcheos
pero nunca debidamente acondicio-
nada. Sera éste un aspecto más de

los que clan mala imagen a una
zona que hasta hace algunos años
cuidaba mucho su buena presencia.
No se puede olvidar que buena par-
te de la isla vive de eso, de la ima-
ger,. Y seguimos vendiéndola en tan
baja condición...».

• Sabies que .ES CONVENT»
ha caigut? —Sí, pet-6 nomes un tros
de balconada. —Be, això no és res,
me diuen que la façana de l'església
de Sant Miguel está pitjor, hi ha
qualque crui de més d'un pam...
—I ara què me dius!

• El amigo MIQUEL de «PHI-
LIPS» me enseña el nuevo invento,
el VIDEO-COMPACT DISK. Una
maravilla que todavía se va a per-
feccionar, ya hay más de 200 títulos
de películas para ver. Este nuevo
sistema servirá para conservar mu-
cho mejor las obras maestras del
cine que nos gusta coleccionar.

• Tras una jornada de descanso,
vuelve el C.D. FELANITX a la car-
ga, cada vez más hundido en la cola
de la tabla de clasificación. Se ha-
bla, empero, de una remodelación
de la Tercera división, no habría
ningún descenso, pero no hay con-
firmación alguna todavía al respec-
to. El rival del equipo felanitxer
sera esta semana el histórico CONS-
TANCIA, también en horas .bajas.
El equipo de Acuñas no podrá con-
tar con RAFEL JOAN, por acumu-
lación de tarjetas. ¡Suerte!

JORDI GAVINA 2."

• •	 ""'n
'--a

Pròximament OBERTURA

CERAMIC 3
ART I DECORACIÓ EN GENERAL

dispanya, 3 baixos
	

FELANITX

Viernes 20, sábado 21, 9'30 noche y domingo 22 desde las 3
Aun en la guerra... asesinato es asesinato

Corazones de hierro y Tap Dancing 

BAR DIANA
PORTO-COLOM

De nuevo ABIERTO al público

Cafeteria y carnes a la brasa

Frente Hotel Belsana 	 Tel. 575824

Viernes 27, sábado 28, 930 noche y domingo 29 desde las 3
Silvester Stallone, ea su última y gran producción i el éxito del
año en su genero.

Tango y Cask y La fuerza del destino

BAR-CAFETERIA
VAN PERE

(PORTO COLON

Próxima apertura
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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 GIS AA.
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.

Restaurante CESAR
PORTO-COLOM

Participa al público que tiene de
nuevo abierto

Especialidad en Carnes a la brasa

Seguimos con el N.° de Tel. 575202[(no figura en el
listín telefónico)

FELANITX 	 11"

BASQUET

El fehnitx taliõ ín p
La lenta agonía del

A una passa de l'ascenz
Pere J. Fuilana arriba als 2.000 punts i el

Club Joan Capó als 40.000
Felanitx, 1

Partido jugado el sábado dia 7 de
abril. Poco público pese a la impor-
tancia de los puntos en liza.

FELANITX: Parera, Matías, Rie-
ra, Adrover, Llu11, Galmés (Gori,
min. 83), Vaclk., 11, Felipe, Mut, Pont

.1 uan
ARBITRO: De la Camara, muy

mat. Mostró la tarjeta amarilla a Da-
ni, Pont, Vadell, Mut, Felipe, Adro-
ver, Guillermo y al entrenador lo-
cal.

GOLES: 0-1, min. 7, ,Vidal, en fue-
ra de juego. 1-1, min. 61, Mut, de
bolea.

DESDICHADO ARBITRAJE
Había algo más que los puntos en

juego, pero el Felanitx mereció la
victoria. Lo impidió el desdichado
arbitraje de De la Camara. En el
min. 45 anuló un gol a Mut que creó
viva polemica. El Felanitx presionó
mucho en la segunda parte. En el

malty en el min. 90
equipo merengue

- Isleño, 1
min. 90 tiró un penalty por media-
ción de Matías que rechazó Dani.

MAIKEL
REGIONAL

LON ROCA, 4 - CAS CONCOS, 1
Partido jugado el día 8 con neta

superioridad del líder sobre un Cas
Concos que, aunque mejoró algo
pasadas actuaciones, nada pudo ha-
cer ante un rival muy superior.

Próximo partido:
CAS CONCOS - INDEPENDIENTE.
2.* REGIONAL
VALLDEMOSSA ATCO., 3 -

S'HORTA,
Tampoco tuvo opción alguna el

S'Horta en Valldemossa, un equipo
mejor clasificado. El resultado es
claro.

Próximo partido:
S'HORTA - CONSELL.

RESULTATS
Cadets:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 50
C1DE, 	 50
Juniors:
J. LLUCHMAJOR, 	 94
JOAN CAPO/AUTOC. GR1MAL1', 80
Sniors:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 83
SAN I METAL ARTA, 	 62

COMENTARI
Resulta una jornada molt interes-

sant en la que destaca l'ample
triomf dels SENIORS que, d'aques-
ta manera, se troben a una victòria
de l'ascens a III Divisió. La 1.a part
havia estat molt ajustada, inclús
amb un clar avantatge inicial a fa-
vor dels artanencs (2-9, en cl minut
5) i s'arribà al descans amb el re-
sultat de 30-27 obert a qualsevol
evolució del marcador. Si be els pri-
mers minuts del segon temps conti-
nuaren amb la mateixa tónica, lla-
vors el partit se converti en un  au-
tèntic festival del Joan Capó que tre-
nà jugades força eSpectaculars
efectives, mentre l'Artà, més casti-
gat per les faltes i amb menys banc,
s'havia entregat. Tots els jugadors
actuaren a bon nivell, però Guillem
Amengual va ser molt complet, com
sempre (29 punts, 1 triple, 21 rebots
i 6 taps).

Finalitza la Riga dels JUNIORS,
competició a la que han aconseguit,
definitivament, el 6è lloc del Cam-
pionat de Mallorca, el mateix de la
temporada anterior. En cas d'haver
guanyat a Llucmajor o d'haver per-
dut per una diferencia Ines curta,
s'hauria obtingut la 5 •a plaça. Així i
tot la campanya ha estat molt meri-
tória i, sobretot, si pensam que la
formació d'aquest equip va estar en-
laire fins al darrer moment, per
manca de jugadors. Però l'aporta-
ció, excellent, dels juvenils Fullana,
Amengual i Lladó ha fet que l'equip
quedas més equilibrat. Han obtingut
rhonorific guardó d'haver estat l'e-
quip que menys punts ha rebut.

El partit de Llucmajor se va jugar
a un trepidant ritme i amb un índex
d'efectivitat molt alt per part dels
dos equips. Els dos conjunts tenien
ganes immenses de guanyar, però el
fet de jugar a casa convertí els lluc-
majorers en dominadors que, a més,
no cediren cl domini en el marca-
dor ni un sol moment, ara 136, sem-
pre ho feren amb diferències infe-
riors als 10 punts, fins en els qua-
tre minuts finals.

L'actuació de Pere Joan Fullana
mereix un paràgraf especial, perquè
va ser l'estrella del partit, amb 29
punts, 7 assistències i una sèrie de
15 de 22 tirs lliures. tinicament
manca convertir qualque triple.
Agues jugador, en el minut 17 de la
primera part, aconseguí el seu punt
2.000 en partit oficial, i un minut
després ell mateix anotava el punt
40.000 de la història del Joan Capó.

Altres jugaclors molt destacats fo-
ren D. Amcngual (15 rebots i 12
punts) i TOMCLI Maitná (20 punts, 6
rebots).

L'actuació dels CADETS va ser
sorprenent, ja que durant 3/4 de
Partit se xeren superats pels visi-
tants, el Cicle, i Ics nombroses erra-
des pr3pies. El 17-29 del descans o
el 21-40 ciels 30 minuts reflectien
ben a les dares el que passava. Quan
ningú donava un duro per ells, se
produí una impensable reacció amb
un parcial de 29-10 en els 10 dar-
rers minuts. Quan se jugava l'emo-
cionant minut 40, Cesar anotà un tri-
ple i ell mateix, al intentar un altre
triple va ser objecte de falta, con-
vertint els tres tirs Mures i aconse-
guint l'empat. Com que es tracta
d'una competició per eliminatòries
a dos partits, els dos delegats asse-
nyalaren a l'Arbitre que el resultat
era valid i que no s'havia de jugar
cap pròrroga. L'Arbitre la volia fer
jugar, però a causa d'una petita dis-
cussió sobre l'elecció del terreny de
joc, el Sr. • Moragues, l'arbitre, deci-
di anar-se'n, encara que abans va es-
criure up testament dan-era l'acta
que fiiihlinent s'endugué, per la qual
cosa no podem oferir massa dades
concretes.

AQUESTA JORNADA
caLts juguen el partit de tor-

nada contra el Cide amb un únic re-
sultat valid per tal de superar l'eli-
minatòria: la victòria.

Els seniors jugaran a Arta amb la
tranquil.litat que dóna el saber que,
si no guanyen, tenen un tercer par-
tit, de desempat, que se jugara a
Felanitx.

LARRY CISTELLES

En Es Diana d'Es Port
tfits es palangres

estan tirats

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

AUTOLAVA DO FELANITX precisa
empleado taller.
Inf.: Tel. 58 1385

SE NECESSITA AL.LOTA amb
coneixements de mecanografia i
carnet de conduir.
Inf.: Tel. 581662

ES TRASPASSA

JOLIUS
C. MAJOR, 84



Renau
hash! 3 recibos.

Deentrada A6410%.

It Ocasión te regala
Elige hi nuevo coche, de cualquier marca

y precio, tu forma de financiación y llévatelo
'.por sólo el 10% del valor total. Esto, de entrada.

El resto, en 48 meses.
Te damos hasta 4 albs para que puedas

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

Y con3redbos de recjob.
La sorpresa final.

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

Cuentas, además 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

\garantia, con toda seguridad,
decídete en RENAULT OCASION.

Te esperamos en:

concesion3rio: FRANCISCO MANRESA, S. A.
FFLOITX. Ci, 	 Irm fl' ; •	 sptn 	 . Pr	 P1'1' ', F.. Ctn. FO :nitv. S . 	 157393

GARANTIA NACIONAL
-Renault Ocasión le ofrece:

VEHICULO PRECIO

OPEL CORSA 490.000

W. PASSAT 550.000

CITROEN LNA 290.000

SEAT PANDA 150.00

CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACION

FRANCISCO MANRESA, S.A.
Concesionario RENAULT

FELANITX • CALONGE
TeiS:b81984-85 y 657393

Demi diumenge i dilluns dia 23,
festa de Sant Jordi,

obsequiau amb UN LLIBRE
10 O/ 	descompte, a

Llibreria «RAMON LEULL»
Major, 25

12
	

FELANITX

Cis a la Sala
EL PRESSUPOST PER
AQUEST ANY, 1.400 MILIONS

Dilluns va fer vuit dies que se cc-
Icbra la Comissió Informativa d'Hi-
senda per informar cl Pressupost
per 1990, el pressupost per enguany.

Quasi acabant el mes d'abril enca-
ra no s'ha iniciat el pressupost per
a l'any que tocaria estar aprovat ini-
cialment pel Ple abans de dia 15
d'octubre. Com veis anam un poc
retrassats. El projecte de pressu-
post per enguany puja a la quanti-
tat de 1.400 milions de pessetes i ho
heu llegit bé: mil quatre-cents mi-
lions de pessetes! L'any passat era
d'uns 500 milions (cinc-cents). Es-
peràvem que el Sr. Grimait, nou. De-
legat d'Hisenda, ens informas del
nou pressupost i defensàs aquestes
bestretes que per enguany volen que
pugin a quasi el 200% més que l'any
passat. Naturalment endkutant al
poble.

La setmana passada es va fer la

ilquidació dcl pressupost de l'any
passat, quan tocaria haver-se fet
abans de dia primer de mar:;.; per
mirau per on, no va quadrar. La re-
captaci6 d'arbitris que fa la Cornu-
nitat Autònoma no quadra, a més
de cobrar-ho quasi tot amb el 20%
de recarreg, no sap ningú el supe-
ravit dc l'any passat a quan puja,
però de moment sembla que pot
arribar als 300 milions. Si amb un
any no varen executar un pressu-
post de cinc-cents milions, com po-
den amb mig any executar-ne un de
1.400 milions? No treuen cap en Hoe.
Ara volen fer el que no han sabut
fer en dotze anys, amb mig, i  això
és impossible i poden deixar l'Ajun-
tament endeutat i de mala manera.
Pere, els mètodes que volen usar són
totalment irracionals, per exemple
el que diguerem a l'anterior cornu-
nicat, fer un Poliesportiu (fins ter-
renys on no es pot construir i sense
seguir cap dels tràmits reglamenta-
ris.

Però el que volem explicar és com
va anar la Comissió Informativa

amb el nou Delegat d'Hisenda. Nos-
nitres esperavem arguments apoca-
líptics per a defensar aquests pro-
jecte de pressupost, id3 el Sr. Gri-
ma i t passa a votació la proposta
sense dir una parauleta del pressu-
post i naturalment queda aprovada
per la majoria del PP.

Anàvem errats quan pensàvem
que bufaven nous aires per l'Ajunta-
ment. Els veils aires de sempre bu-
fen de valent. De tot d'una ens sor-
prengué gratament que ens donassin
la ra6 una partida de vegades, pers
va ser una flor que no fa estiu. El
pressupost és una cosa massa im-
portant per la vida del poble com
per no donar-ne ni la més minima
explicació. A l'hora de cobrar els

arbitris segurament els felanitxers
dernaParan una explicació quan ve-
gin que han pujat el 100%, el 400%,
cl...

Per qul! aquesta arrogancia? Per
quf:.! aquesta concepció de la Demo-
cracia que es pensen que votant ja
són dem6crates? Ja ho va dir el
Batte al Pie passat «Justament la
Democracia requereix que votin».
No varem entendre massa qt.i po-
dia voler dir, per  la intencionalitat
és clara. El joc democratic pels del
PP és redueix a aim:), a votar. Ja ho
val!

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

Próxima apertura de

Guardería infantil MAFALDA
en Porto-Colom

Horario a cqi-we'nir. Informes: 575248




