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EI Grup Governant apeLlarà al Suprem a rodellala sentbncia de; TSJ sobre Cas Corso
S'ohrí l'expedient per concedir la Medalla de la Ciutat

a les Religioses de Illospici
La reparació de les deficiencies

del pla parcial de la Urbanització
de 4 Cas .Corso, fou un"dels punts
que es tracta a la plenaria extraor-
dinaria celebrada per l'Ajuntament
dilluns passat. Aquestes deficiencies
vénen essent des de molts-anys en-
rera motiu de queixes per part dels
residents, alhora que punt de con-
flicte i obstacle per a la recepció  de--
Ia urbanització per part de l'admi-"
nistració local. El grup governant
planteja d'entrada l'execució per
part de l'Ajuntament del les obres
necessaries per superar aquestes de-
ficiencies, el cost de les quais digué
que faria pagar als promotors de la

_urbanitzac-i6. -Abee -ne -obstant anà
rebaixant les seves pretensions da-
vant les successives increpacions de
l'oposició: l'Ajuntament ri -disposa ,,

de l'assignació pressupostaria per
afrontar aquestes obres, que supo-.
sanen una inversió molt elevada i
després, a qui cobrarien aquest im-
port? A unes societats que possible-
ment ja no existeixen? La proposta
següent fou la d'encarregar el pro-
jecte, però novament se n'adonaren
que tampoc no disposaven de dota-
ció pressupostaria suficient. I per
últim, ho deixaren en encarregar

El passat divendres dia 19 d'oc-
tubre a les 8 del capvespre es va
realitzar la setena edició d'aquesta
milla urbana, que té la particulari-
tat de realitzar-se el vespre.

La participació va ser nombrosa i
l'organització bastant bona i el pa-
trocini fou a càrrec de l'ajuntament
de Campos.

Hi va haver diverses categories
però només disposam de les classi-
ficacions corresponents a seniors i
veterans, que són les que a conti-
nuació vos oferim:

CATEGORIA «A» SENIORS
1 Miguel Alvarez, 4'24", Olimpo

.Inca.
2 Jesús Berzosa, 4'27", Fidípides.
3 Alex Studer, 4'31", Colonya Po-

llença.

que es fes un informe o estimació
aproximada del que s'ha de fer i el
seu possible cost.

Un altre punt que es tracta fou el
de receirrer davant el Suprem la sen-
tència del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Balears entorn a les conces-
sions irregulars de llicències d'obra
a la urbanització de Cas Corso, de-
rivada del contenciós administratiu
posat per alguns regidors de l'opo-
sició, la qual diu que no s'ajusten á
dret les esmentades llicències i a
més a més qualifica de grosera l'ac-
titud de l'Ajuntament en relació
amb el procés. El portaveu de Co-
loms a 1. Sala Os feti la conside-
raei& de lire no era honest -free- pe-
sassin recursos amb els doblers del
poble i que lo Ines lògic seria que
bo pagassin de la seva butxaca. Aix?)
no obstant, el grup majoritari recol-
za amb els 'seus vots l'incoació del
recurs d'apellació.

La modificació de les ordenances
fiscals es deixa a sobre la taula.
I s'aprova per unanimitat l'ober-

tura de l'expedient per a la conces-
sió de la Medalla de la Ciutat a la
Comunitat de Germanes de la Cari-
tat que regenta latCasa Hospici-Hos-
pital.

'escàndol
La notícia forta de la setmana

passada ve constituïda per una sen-
tencia del Tribunal Superior de les
Dies Balears segons la qual les Ili-
cències concedides per la Comissió
de Govern del nostre ajuntament el
16 de novembre de l'any 1987 no
s'ajustaven a dret, tal i com havien
denunciat els regidors de l'oposició,
es adir, els del Grup Socialista i els
Coloms.

Vostès varen poder ilegir la infor-
maci4 publicada en aquest setma-
Aari per l'esmentat grup«Coloms a
la Sala», i per tant ens estalviaran
Ia feina de repetir-la amb detall; ens
remetem, doncS, a l'escrit anterior.
• Nosaltres no teniem necessitat
Rue_ un tribunal vengués a dir-nos

rque, a l'Ajuntament de Felanitx, la
política urbanística és un desgavell,
per no usar una paraula Ines forta.
I ja fa molt de temps que ho sa-
bem, deim i ho repetim. De tota ma-
nera, ja estam contents que sia tot
un Tribunal Superior de Justicia de
les Balears el que venga a confir-
mar les nostres tesis. Que un tribu-
nal afirmi que hi ha hagut mala fe
en l'actuació de l'Ajuntament i «te-
meridad en el sostenimiento de su
acción», dóna especial validesa a
l'actitud critica de tots els qui hem
anat denunciant irregularitats.

Aquesta sentencia, a més, ens
tranquilitza en tant que hem de su-
posar que aquell Tribunal disposa
d'una informació fidedigna de la
qual nosalttes, amb gran sentiment,
no sempre hem pogut disposar, ja
que es notória la reticencia de la
Corporació Municipal a facilitar in-
formació, sobretot quan no li fa fa-
vor.

Per cert, de tot quant diu el Tri-
bunal, alit) que més ens crida l'aten-
ció es que l'Ajuntament ha retengut
tot el temps que li ha estat possible
la informació que el mateix tribu-
nal li ha demanat, en una clara
obstaculització del funcionament
de la justicia.

A la sessió de dilluns passat a la
Sala se va prendre l'acord de recór-
rer contra la sentencia davant el
Tribunal Suprem; maniobra legíti-
ma, però gracies a la qual s'anirà
guanyant temps, impedint que tiri
endavant la querella criminal inter-
posada pels grups de l'oposició. D'al-
tra banda convé que el públic, que
es qui en definitiva paga, tengui
present que tot aquest allargar la
processó ens costara doblers.

I no es cosa nova, perquè aquests

dies també hem sabut que reparai
un esguerro dels ajuntaments ante-
riors (i de l'actual) com es el del
complex anomenat El Corso, ens
costara, també als contribuents, la
friolera de 70 milions de pessetes.

per ventura la situació pot resul-
tar nova a moltes persones perqué
en aquest país no era cesturn veure
un ajuntament demandat 'clavant 61s
tribunals de justicia en termes sem-
blants al que ens ocupa. Aix() es un
dels avantatges de la nova situació i
convé que ens hi acostumem i que
vaja prenent ' força la.. idea que el
mal ús que se fá" del poder pot esser
denunciat davant la justicia. Dit
més clar: una majonia de vots dóna
dret a imposar una determinada po-
lítica d'actuació, però (i això no ho
han sabut entendre els ajuntaments
que els felanitxers han votat) no dó-
na dret a cometre arbitrarietats,
menyspreuar la llei i en definitiva
els interessos de la població matei-
xa.

Pirotècnic

La Taula Rodona sobre
el Camp de Golf

Dimarts de la setmana passada,
Televisió Felanitxera, va emetre en
directe la taula rodona anunciada
entorn al camp de golf Vall d'Or. Hi
assistiren Tomeu Obrador pel grup
municipal «Coloms a la Sala», en
Pere Massutí pel grup municipal de
PSOE i el Sr. Salvador Cusí per
l'empresa Vall d'Or. El Conseller
d'Ordenació del Territori Jeroni
Saiz, excusa la seva assistència,
mentre que el Collegi d'Arquitectes
i el grup governant no hi en-
viaren cap representant ni donaren
cap explicació.

Actua de moderador Miguel Julia.

Dunk festa de Sant Martí,
petit de la Casa Hospici-
Hospital

Demà és la festivitat de Sant Mar-
ti de Tours, patró de la Residencia
i Hospici de Felanitx.

Amb tal motiu, a les 7 del capves-
pre, a l'església de Sant Alfons, se
celebrara una solemne Eucaristia
que cantarà la Coral de Felanitx.

La Superiora de la Comunitat, re-
sidents i asilats vos agrairan que
volgueu compartir amb ells aquesta
festivitat.

ATLETISME

VII Milla Urbana - Sa Fira '90 - Campos
6 Angel Sánchez, 435", Fidípides

Manacor.
7 Francesc Algaba, 4'37", Opel-

Felanitx.
9 Miguel Serra, 4'40", Colonya

Pollença.
15 Bartomeu Serra, 4'57", La Salle

Manacor.
16 Victoria Martinez, 5'11", Opel-

Felanitx.
19 Sebastia. Gomila-II, 5'28", La Sa-

lle Manacor.

CATEGORIA «B» VETERANS
1 Antonio Jurado, 4'52", Fidípides.
2 Francesc Páramo, 4'58", J. Capó

Felanitx.
4 Sebastià Adrover, 5'04", Opel Fe-

Ianitx.
7 Sebastia. Gomila-I, 6'28", La Salle

Manacor.
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral: 	 1.875
Semestral a fora: 2.025

SANTORAL

Diu. 11 St. Nartí de Tours
Dill. 12 St. Josafat
Dim. 13 St. Leandre
Dim. 14 St. Serapió
Dij. 15 St. Albert el Gran
Div. 16 Sta. Marg. d'Escòcia
Dis. 17 Sta. Elisab. d'Hongria

LLUNA

Quart minvant dia 11

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

Palma - Felanitx des de l'esta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13,15,45 i 19,30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15,45 i 20.30 h.

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

Felanitx-Portoc9lom: Dies fei-
ners, a les 7, 14,15 i 17 h. Diu-
menges, a les 9, 12,30 i 17 h.

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7,30, 14,15 i 17,30 h.
Diumenges, a les 9,30, 13 i 18,15
hores.

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:

Gayà-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Amparo Trueba
Cat , Ticoulat
Francesc Piña
Gaytt-Melis

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

580448-581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei médic d'urgències 580254
Guàrdia Civil	 580090
Bombers	 581717
Servei de Grua, Tel. 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja	 582885

Pago de uvas de Trevín
TREVIN informa a sus proveedores de
uva,,que tiene previsto efectuar ei pago
de la misma, el 17 de noviembre, de 9 a

14 h., en la bodega de la
Ci. Ramon Llull de Felanitx.

La Dra. Lucía Caldentey
Consulta particular y de seguros

(ASISA, ALIANZA, NOVOMEDIC
PREVIASA...)

C/. PELAT, 61 	 TELEFONOS 583464 y 581374

HORARIO: De lunes a viernes, de 5 a 7 horas (excepto miér-
coles).

Onofre fontanet Riera
va morir a Felanitx, el dia 30 d'oclubre de 1990, a l'edat de 66 anys,

havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostólica •

Al eel sia
Ia seva esposa Angela Alvarez; fill Cristòfol; filla política Magdalena Adrover; néts Angela,

Miguel Angel i Xavier; Ii 1 1 ol Cristòfol Barce16; germana Isabel; germans politics, t ia, nebots, i els
altres familiars, vos demanen que enromaneu la seva Anima a Déu.

Casa mortuòria: Son Pinar, 105 1

2
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PREMIS JAUME I
Palma, 29 d'octubre de 1990

Estimat Director:
El cija 25 d'octubre passat va te-

nir Hoc l'acte de Iliurament dels pre-
mis Jaume I d'ACTUACIÓ CIVICA
CATALANA, atorgats per la presti-
giosa Fundació Jaume I, de Barce-
lona.

Sis varen ser les personalitats que
reberen aquets premis i solament
un de les Hies , Balears que és l'esti-
mat historiador felanitxer Mossèn
Pere Xamena.

Jo creia que quan Mossèn Xame-
na arias a Barcelona a recollir
aquest premi al Saló de Cent de l'A-
juntament de dita ciutat hi aniria
acompanyat per una representació
de l'Ajuntament de la ciutat de Fe-
lanitx, per'.3 no va esser així.

Jo ja se que Mossèn Xamena no
necessita ningú que l'acompanyi en
aquets actes, se'n sap desfer tot sol,
per?) es incomprensible que en un
acte de tant de prestigi, l'ajunta-
ment dc Felanitx, ciutat que sempre
ha estat a l'avantguarda de la cultu-
ra, no hi fos, al manco, per donar
testimoni d'estima i consideració a
un fill del poble, historiador insig-
ne, que adorna amb la seva cultura
Ia vila.

Em sab molt de greu que fos així,
encara que jo no som felanitxer, pe-
r?) tenc en gran apreci i estima a
Mossèn Pere Xamena i crec que
aquest acte no va esser, per part de
l'ajuntament, valorat con cal.

Gracies, senyor director, per in-
cloure en el setmanari aquesta car-
ta.

Atentament,
Joan Reynés

SE NECESITA PERSONAL (secre-
taria y delineante) para oficina
arquitectura.
Informes, Andreu Bennassar.
Tel. 583030 (de 8,30 a 13 y de 15
a 19 h.).

THASPASA BAR SNDOPY'S en
Ia calle hospicio.
Inf.: Tel. 581555 o en el mismo.

LA TAULA RODONA
La taula rodona sobre' Vréigitif de

golf de Vall d'Or crec que va tenir
tin defecte molt important: el mo-
derador.

A una taula rodona, el moderador
té la missió de moderar les interven-
cions perquè tots els participants
puguin intervenir per un igual. El
moderador també ha de donar la
paraula a tots _els de la taula per-
que exposin el seu punt de vista en
un temps prefixat i igual per a tots.
El moderador no ha de prendre par-
tit en la qüestió que es planteja. Res
de tot això va fer el moderador de
Ia taula rodona, convertint-se en un
monòleg del promotor del Camp de
Golf que ni ell es creia el que deia.

Tam be lull a pro lita r per
ina-nifestar que, d q
home que xerrava tant (no record
el seu nom), vaig entendre la posi-
ció de defensar els seus interessos,
però també va mostrar el Ilautó
quan passava la pilota de totes les
irregularitats que ha comés als tee-
nies.

Gracies, i que serveixi el que he
dit per a properes taules rodones,
que no estaria malament que es
presentassin els convidats. J.A.

Ajuntament de Felailitx
ANUNCIO

Hasta el día 17 del presente mes
de noviembre sera tiempo habit pa-
ra la presentación de ofertas optan-
do a la contratación directa para el
suministro de un vehículo.

El tipo de licitación, a la baja, se
fija en la cantidad de 1.000.000 pe-
setas, matriculado e I.V.A. incluído.

El expediente se halla de mani-
fiesto en las oficinas de Secretaría.

Lo que se hace público para cono-
cimiento de los posibles interesa-
dos.

Felanitx, 5 de Noviembre de 1990.
El Alcalde,

Cosme Oliver Monserrat

SE NECESITA MUJEll para troba-
de la casa, media jornada o jorna-
da completa en Calonge.
Informes: Tel. 657564.

VENDO PEANT4 BAJA en Felanitx
3 dormitorios, 2 hafíos,
dor, cocina.cocina. Techo de madera.
Inf.: Tels. 581479 v 825145
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Electrónica

MOREY
REPARACIONES E INSTALACIONES URGENTES

— TELEVISORES 	 — AUTORRADIOS
— VIDEOS 	 — HIFI
— ANTENAS individuales y 	 — LAVADORAS, etc.

colectivas
	C/. Sol, 3

	
Tels. 583459 y 581580

DR. JULIAN TICOULAT MESTRE
PSIQUIATRA

MEDICINA PSICOSOMÁTICA
(Ansiedad, Depresión, Trastornos del
sueño, Desajustes de personalidad, En-
fermedades psicosomáticas o de origen
nervioso).
HORARIO DE CONSULTA Y PETICION DE HORA.
MIERCOLES DE 4 A 8 (TEL. 581518).

Miguel Bordoy, 22-1°.—FELANITX

FELANYTX

-	 Un viatge a les Affliriques
Dues pantiles amb Franciica IV aria Pau Giménez

Francisaaziftwia Pou Giménez ha
crescut entre els llibres. Els llibres
de la casa pròpia, del coHegi, de
l'institut, de l'Editorial Ramon Llull,
que li han estat i són tan familiars.
Jo l'he vista fer-se estudiant i lecto-
ra total.

Francisca Maria Pou Giménez fa
alguns dies ha tornat d'un viatge a
les Amèriques carregada amb la for-
tuna d'haver assolit cultura, amis-
tats i paisatges Unites. Un viatge-re-
compensa a la seva dedicació cons-
tant a l'estudi i sentir-se estudiant.
Fa uns anys la vaig sorprendre en-
tregada a l'anàlisi d'unes difícils
jarchas. Francisca Maria Cs una de
les alumnes que m'hauria agradat
tenir els mcus anys':de , professor-a
Felanitx. La seva preocupació per
l'estudi em recorda altres alumnes
felanitxers de naixença i altres pels
seus estudis a Felanitx, gratificats
per l'èxit i el triomf en el seu cada
oia. Aquests alumnes fan bons els
professors.

Francisca Maria Pou té disset
anys i estudia COU de Lletres pu-
res —Llatí, Història, Grec i Litera-
tura— a l'Institut felanitxer, a la
vegada que cursa setè de música i
segon d'harmonia. Espera estudiar
Dret el proper curs i pel seu gust
no Vol renunciar als estüdis musi-
cals. De sempre li encanta el llegir
però a l'hivern no té tanta Ileguda
per «dcvorar» els Ilibres com feia de
petita. A partir del viatge realitzat
el conèixer món serà una de les se-
ves preferencies.

D'aquest viatge parlarem.
— Es pot dir que heu visitat les

Ameriques. ¿Quin temps ha durat
aquest viatge? ¿Quin ha estat el
punt de partida i el punt d'arribada
i llocs a on heu desembarcat i vis-
cut?

—Ha durat -qvaranta, dies exacta-
ment. De manera esquemàtica l'iti-
nerari s'articularia així: Dia 13 ens
reunirem tots a Madrid. A la nit
agafarem el tren cap a Cadis on ens
esperava el vaixell. Dia 15, encara a
terra, visitarem La Rábida i Villa-
palos pronuncia la lliçó inicial. Des-
prés d'una desfilada amb les cara-
veHes el nostre periple oceanic ha-
via començat. Foren deu dies, del
16 al 25, on la nostra activitat esta-
va regulada pel programa academic
i esportiu. Dia 25 a vespre, arribà-
vem a Puerto Progresso (Yucatan).
Al Yucatán (Mèxic), visitarem du-
rant cinc dies Merida, Uxmal, Chi-
chen Itzá, el cenote Dzitnup, Coba,
les platges Sian Kahn i Tulum i
platja del Carmen a Cancún... I, des-
prés d'un dia de navegaciú arriba-
vem a Puerto Limón, Costa Rica,
on les activitats principals foren
l'expedició pels canals de Tortugue-
ro, on observarem el procés de des-
ovament de la tortuga verda, el raft-
ing (baixada esportiva) pels rapits
de l'accidentat i cabalós riu Reven-
tazón, i la visita al parc natural de
Cahuita on, a més de conèixer Ia flo-
ra i fauna tropical, capbussarem a
l'arrecife coralf. El dia 6 d'octubre
es dedica a creuar el canal de Pana-
ma fins arribar a Balboa (Pacific).

per Miguel Pons

Visitarem Panama capital i Porto-
belo ( ja a l'Atlan4ic) i a Puerto
Cristóbal salparem cap a Cartagena.
Durant dos dies coneguèrem Carta-
gena d'Indies a Colombia. Dia 10 en
e! mar i dia 11 arribàrem a Maya-
güez (costa occidental de Puerto Ri-
co). Ens banyàrem a Boquerón, vi-
sitàrem Ponce, i San Juan (el dia de
Ia Hispanit at). Dels dies 13 al 18,
viatge de tornada. Dia 19 a la nit
arribàrem a Funchal (Madeira).
Després d'un dia alla i un altre per
fer l'equipatge, desembarcarem a
Cadis i en autocar anàrem a Sevilla,
vrem l'Expo, l'Alcázar, etc. fins
l'horabaixa. Agafàrem tren cap a
Madrid i dia 23, després de l'au-

, diencia del Princep d'Asturies, tots
emprengu � rem (plorant desconsola-
dament) el retorn a casa.

—¿Quants cl'estudiants éreu en el
Guanahaní, nom que em recorda els
meus estudis dels viatges de Cris-
tòfor Colom?

—Lrem 440 estudiants. Dos-cents
espanyols i la resta del nord, centre
i sud d'Amèrica, portuguesos i cinc
russos. Juntament amb els profes-
sors i periodistes, érem cine-cents.

—Amb tota intenció escric Colom,
encara esta per fer més Hum sobre
el felanitxerisme del navegant. ¿Ten-
gueres ocasió de dir als teus com-
panys de viatge que eres d'una ciu-
tat, que alguns consideren el bres-
sol de Colom? Si en parlares, ¿com
reaccionaren els companys?

—No fou un tema de discusió. No
s'organitzà cap tertúlia al respecte
ni espontàniament sorti entre els
cspedicionaris. Simplement tothom
era conscient de que no s'hagués
aconseguit res aclaridor i ningú cer-
cava enfrontaments personals amb
els altres. Jo ho vaig comentar de
passada i record que a una tertúlia
en Miguel de la Quadra ho mencio-
na també. Tothorn accepta la hipò-
tesi, aixf com en coneixien d'altres.

Fins a quin punt els participans
s'interessaven pel proper Ve. cente-
nari del descobriment d'Amèrica?
¿Nos parlaren molt de Colom i la
seva gesta? ¿Qué esperen de l'any
1992?

—Tant els americans com a nosal-
tres no ens interessava la celebració
del fet en si, sinó la cojuntura que
s'ha creat en el seu entorn. 8s el
pretext per recuperar les relacions
«humanes» amb America. Els direc-
tors del programa parlen d'una
«Trobada entre dos mãos». Els fets
històrics concrets (viatges de Co-
lom, conquesta) tenen importancia
sols en la mesura en que són l'an-
tccedent, la «causa» de la societat
hispanoamericana d'avui. Deixant
de banda els dolorosos moments de
Ia história, la cosa important és el
d'ARA: Amèrica i Espanya, que l'úl-
tim segle han estat històricament
enfrontades, recuperin, reconeguin
el que tenen en comú, el que ha nas-
cut de tants segles de contacte. El
92 es veu com el començament
d'una nova etapa de relacions (no
estic parlant en cap moment de po-
lítica), amb un major concixement
mutu.

(Passa a la pagina 5)

4rebe covent»
Fa un grapat de dies, que pel cai-

x(f) televisiu, es va fer un debat so-
bre la polca del camp de golf.
No sé quin tant per cent d'expecta-
ció hi havia, pet -6 vaig creure que
eta una bona cosa, perquè d'aques-
ta manera el poble felanitxer i tots
els implicats sabrien tal vegada el
que passa o possiblement la veritat.

Quan el presentador del progra-
ma va anomenar els convidats, no
em va venir de nou que part dels
responsables no hi fossin. Motius?
Be, des del meu punt punt de vista
crec que es un fet molt lleig, una
manca de respecte i un joc, al qual
el poble no hi vol jugar i que es
diu «conions d'amagat».

Quan érem allots era una mane-
ra de fer passar el temps prou di-
vertida però, ara, ja em tornat més
grans i el joc ha canviat. L'ajunta-
ment el feim tots pleglats i de mol-
tes maneres, per això, trob que els
qui governen tenen el deure i l'o-
bligació d'informar a tot-horn. Mal-
grat els senyors del P.P. tenguin
majoria, els hi correspon explicar
que s'ha fet des de la primera pes-
seta fins a la darrera, si una cosa
convé o no, etc..., ja que si tots
xfeim» ajuntament, tots hem de sa-
ber el que passa.

Per part dels defensors del poble
hi havia dues persones prou cone-
gudes i per part del camp de golf,
bi. havia el seu promotor.

Aquest senyor, és clar, va defen-
sar la seva postura, per?) va venir
amb la lliçó ben apresa. Parlar, i
més parlar per tal de fer passar el
temps i acabar com més prest mi-
llor. Mancat el programa de «per-
sonal», crec qtte, aquest, no tenia
massa aHicient, ja que els qui ha-

vien d'explicar alguna cosa no hi
eren. El debat en qüestió volia
aclarir quelcom entorn del camp
de golf, pe-r.l.) no va ser així.

Per boca dt senyor del golf va-
rem conèixer el que costa jugar al
golf, els camps de «lo» mateix
d'Andalusia, els milions de litres
d'aigua que s'empren per regar-ho,
els Hoes de feina que genera, la
quantitat de turisme que crea, etc...
Encara es pot pensar que convé?

Però aquest senyor dive una
cosa i la torna repetir, NO HI HAN
TALLAT CAP PUIG, i jo deman,
doncs, ON ES?

El Sr. Batle, màxim responsable
d'aquest poble, hauria de donar
una explicació a una qüestió que
cGmenca a fer oi. Crec, fermament,
que els qui no hi eren tenen una
excusa i no vull discutir-ho, pen?)
insistesc, perquè no hi hagi mês po-
lêmica, ens podrien donar una so-
lució a aquest debat que encara és
viu?

Si vostès no tenen res que ama-
gar, no veig per què no ho poden
dir públicament.

Antoni Joan i Albons

VENDO PRECIOSA CASA RUSTI-
CA DE PIEDRA, dos plantas, cu-
biertos 150 m 2 , dispone de agua y
luz, con 2.300 rn 2 de terreno, par-
te de bosque, situada dentro del
casco urbano de Felanitx, zona
de la serra dels Molins, precio
5.000.000 contado.
Informes, Tel. 552227.

SE VENDE APARCAMIENTO en
centro Felanitx. Es Rossells.
Informes,. Tel. 837309.

EN FELANITX SE ALQUILA LO-
CAL apto para almacén o taller.
Informes, Tels. 580302 y 582012.



Agraiment
La família Fontanet-Alvarez,

davant les nombroses mani-
festacions de condol rebudes
amb motiu de la mort d'Ono-
fre Fontanet Riera i en la im-
possibilitat de correspondre-
les a totes personalment, ho
vol fer mitjançant aquesta
nota.

A tots, moltes gracies.

SE VENDE
APARTAMENTO

EN PORTO-COLOM la. linea

planta baja. Usped, piscina,
3 dormitorios, 2 harm; cocina,

lavanderia, salón -comedor,
terraza cubierta.

Superficie 120 in2 mas 50 m2.
terrazas.

INFORMES: Tel. 824273
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COMUNIMA QUE PERMANECERA ABIERTO Y A SU SERVI-
CIO, DURANTE TODO EL INVIERNO, OFRECIENDOLE SUS
HABITUALES ESPECIALIDADES DE PASTAS, CARNES Y PES-
CADOS.
TELEFONO 643465
	

CALA LLONGA - CALA D'OR

CLINICA de ORTODONCIA
(Prevención y corrección de malposiciones dentarias en

niños y adultos)

Dr. Bassam A. Shuhaibar
Docron EN ODONTOLOGIA

POSTGRADUADO EN ORTODONCIA - COL. N" 318

Horario: Lunes a viernes, de 16'30 a 20'30
Previa cita.

C. Miguel Bordoy, 22 	 Tel. 582623 	 FELANITX

Círculo Recreativo
Comunica als senyors sods que ja tenen al seu abast les quo-

tes corresponents a l'any 1990 i les participacions de la loteria de
Nadal.

Es prega vulguin passar com més prest millor a retirar-les.

Bodas, Banquetes, Comuniones y
fiestas en general

abierto todos Los clicis

Para reservas Hoar a los
Tels. 837031 y 658033

4 	 FELANITX

«Més enllà del temps i les
fronteres»

Dimecres de la setmana passada,
a la Casa de Cultura, poguerem
fruir d'aquest grup vocal i instru-
mental, que ens oferí una vetllada
deliciosa de cançons d'amor dels se-
gles XVI i XX.

Al costal de melodies renaixentis-
tes i barroques, s'interpretaren pe-
ces actuals que, a dir veritat, apart
l'acompanyament instrumental
—molt peculiar de cada epoca— no
difereixen gaire en la seva forma i
conceptualitat.

Coloms a la Sala posa un con-
tenciós a l'aprovació definitiva
del pla de delimitació

El grup municipal «Coloms a la
Sala», ha interposat contenciós ad-
ministratiu davant el Tribunal Su-
perior de Justicia de les Balears,
arran de l'aprovació definitiva del
Pla de Delimitació Urbana del Ter-
me de Felanitx.

Club Altura
Pel proper diumenge dia 18, tenim

prevista una excursió al Puig de
Randa, fent el següent itinerari: Ca-
mí veil de Gracia, Gracia, Sant Ho-
norat, Cura i davallada per Randa i
Galdent.

La sortida sera a les 8 del mati
de la plaça d'Espanya. Es prega
puntualitat.

Per a informació i inscripcions:
Tomeu Salva, Soledat, 40, Tel.
580589.

Premi d'aga extra» de
«Sa Nostra»

En el sorteig «Paga extra per a
pensionistes» de la Caixa de Ba-
tears «Sa Nostra», ha estat agracia-
da Antònia Cerda Obrador, del
carrer Mateu Obrador, 25, amb
25.000 pcssetes.

Llar de la Tercera Edat - liners°
MATANCES.—Dimecres dia 21,

sortida a les 9 dc la Via Ernest Mes-
tre. Berenar de frit a La Ponderosa.
Excursió a les Coves (leis Hains. A
les 2'30 dinar de matances i ball
amb el conjunt Aria. Preu 1.500 pes-
setes. Inclosa l'entrada a les coves.

GIMNASTICA.— Ha començat i
continuara tots els dimecres i diven-
dres de 10 a 11.

DIJOUS B0.—Dia 15 excursió i
dinar en el Foro de Mallorca. Preu
per a socis 1.200 ptes. No socis 1.350.
Places limitades. Inscripcions fins
dia 13.

Institut de Formació ProfesSional
Es con voca a Is pares &alum n es, a

una reunió que tindra lloc el pro-
per (Minns dia 12, a les 7'30 del cap-
vespre, a l'Institut, per tal d'elegir
els membres del Conseil Escolar.

Fela nitx, n ove in lire de 1990

Centre Cultural de Felanitx
El Centre Cultüral 'de - Felanitx vol

agrair públicament l'oferiment per
part de la Caixa de Balears «Sa
Nostra» de les seves dependencies,
per poder continuar les classes de
ca ta Iii I a Ira betitzac b.) progra mades
pel següent ctirs.

,

SE VENDEN o se cambian por vi-
viendas, 2 casas, 1 solar v 1 jar-
din en Felanitx.
Informes, Tel. 582289.

VENDO CASA NUEVA sin termi-
nar. Solar 400 m2., co n strtic
220. En C. Jaime I, 67
Inf. Tel. 824272 y 824473

CLASSES DE REPAS, Matemati-
ques, Física i Química. BUP i FP.
Informació, Tel. 5l445 (hora-
baixa).

vida socialj
NECROLÓGICA

El passat cija 30 croctubre, descan-
sa en la pau de Deu a Felanitx, a
l'edat de 66 anys i després de veil-
re's confortat amb els sagraments,
D. Onofre Fontanet Riera. En pau
descansi.

Enviam la nostra condolência a
Ia seva família i d'una manera espe-
cial a la seva esposa D.a Angela Al-
varez i fill D. Cristèfol.

VENDO CASA en Avda. Argentina,
3. Tiene garaje • detrás. 7.500.000
ptas. Trato directo. Miguel Sauri-
na.
Tel. (93) 6563059 (Barcelona).

Seccié Religiosa
ESGLËSIA DE ST. ALFONS

FESTA DE
SANT ANDREU AVEL.L1

Avui dia 10 de novembre, es la
testa de Sant Andreu Avelli, sant
teati invocat contra morts repenti-
nes.

A les 7 del capvespre hi haura
missa solemne cantada amb pane-
gíric del sant.

Les Comunitats de Teatins convi-
den cis fidels a aquesta festa.

SE TRASPASA TINTORERIA REX
por jubilación.
Informes en la misma.

Tel. 580707.

informació local
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IFIlatus
S.A.

SANITARIOS Y CALEFACCIONES
PALMA - CALA D'OR - MANACOR 

CALDERASVI E MAN N
RADIADORES Y SUELOS RADIANTES

SANEAMIENTO EN GENERAL (BANOS)
SAUNAS, WHIRLPOOLS

BANOS TURCOS, ACCESORIOS BAÑOS
ESPEJOS

TENEMOS MATERIAL ESPECIAL PARA RENOVACIÓN, 3
DESHUMIDIFICADORES.

O

DISPONEMOS DE ALMACEN, EXPOSICION
MONTAJE Y SERVICIO TECNICO

o

0 \
o

07009 Palma de Mallorca
Polígono Industrial Son Castelló

Gremio de Herreros, 46
Telf. 20 60 02

Gimnasia Columna Vertebral
Dirigida por fisioterapeuta.

Cifosis, Escoliosis, Lordosis, etc...

Policlínica LLEVANT
Via Ernesto Mestre, 36 - Tels. 582233 - 582464

FELANITX

IiIn Wrap a les Ambriques

—¿Respiraven als llocs d'arribada
un clima favorable al descobriment
i a la celebració del V. cenienari?
¿O no vos donareu compte? ¿Ten-
guéreu alguna manifestació en con-
tra?

—La gent veu com a positiu el
d'ARA, el que en el Guanahaní s'ha-
gin reunits eis fruits d'aquelles ges-
tes, però són conscients que aniqui-
larem la seva cultura indígena. Es
diuen, «però be, a la llarga n'han
sortit fruits positius com aquesta
aventura». En general els acoili-
ments eren espectaculars (autori-
tats, regals, bandes de m6:;ica, els
collegis al moll rebent-nos...). Es
clar que la gent que anava en con-
tra es quedava tranquillament a ca
seva; mai ens feren una manifesta-
ció anti-espanyola clavant.

—Tenc entes que no anareu a Cu-
ba, quan figurava a l'itinerari. Vos
donaren cap explicació. Fou per po-
lítica?

—Ens digueren que el Govern Es-
panyol no havia autoritzat l'escala.

—A Mèxic ¿com estudiants o tu-
ristes? ¿Que vos interessa de Me-
xic? ¿Vos aclonareu de la seva cultu-
ra maya precolombina i de les altres
cultures precolombines dels llocs de
sojorn?

—A Mèxic i Costa Rica, com estu-
chants i mai en pla turístic conven-
clonal (per exemple, dormíem en
tendes de campanya, menjàvem pro-
ductes típics que ens preparaven en
alguns poblets, els nostres guies no
eren del Foment de Turisme, sin6
universitaris voluntaris que et par-
laven també dels problemes actuals
de cada país, etc.). El món maia,
que havíem estudiat durant el viat-
ge d'anada, ens deixa fortament
pressionats. Fou cultura
que coneguerem a Mèxic, .ja que
sols anàrem a Yucatan. Conl..ixer
com són i viven els maies actuals
(a terra i tambe els que venien amb
l'expedició) fou quasi tan interes-
sant com contemplar les obres
d'uns avantpassats, que no eren tan
diferents a ells.

—¿Com fou la vida al vaixell du-
rant la travessia de l'Atlàntic? Di-
guem-nos alguns treballs realitzats.
¿Quin era el paper de Miguel de la
Quadra Salcedo?

—Fou m'atreviria a dir, lo millor
del viatge. A nivell espiritual, senti-
mental, de formació d'una mateixa,
d'obertura d'horitzons, el millor que
m'ha passat. En l'aspecte quotidià,
teniem unes activitats obligatOries i
multes de voluntaries que variaven
cada dia. Assistirem a un curs gene-
ral (a l'anada sobre els maies pre-
hispànics, a la tornada sobre cultu-
ra europea en epoca d'expansió), a
un seminari (escollit entre set o
vuit, sempre sobre coses relaciona-
des amb hispanoamèrica), a un ta-
ller (televisió, arts plastiques, foto-
grafia ...) i a un esport (hockey,
dansa, socorrisme, circuit d'aventu-
res ...). Les opcions canviaren a l'a-
nada i a la tornada. El programa
academic estava organitzat per la
Universitat Complutense de Madrid
i els professors eren catedratics de
universitats americanes, portugue-
ses o espanyoles. Les activitats d'as-

—La gent de Felanitx potser no
sap com fores escollida per anar a
aquest viatge. Explica-ho damunt,
damunt i com enllestires el comen-
tari de la carta d'Hernzin Cortés a
Ia reina Joana la Folia i al seu fill
rei i emperador. Es clespren com
tracta Cortés els indis de Yucatan?

—El nies de juny has d'enviar un
treball literari, musical,
o plastic— sobre qualsevol cosa re-
lacionada amb el Descobriment, les
Conquestes o les relacions entre Es-
panya i America. Deis set mil que
reberen enguany un jurat qualificat
en selecciona tres-cents. Després
has d'anar a un programa de televi-
sió  on et pregunten tot tipus de co-
ses sobre America. Dos-cents gua-
nyen i sOn els que van al viatge. El
meu comentari —fet en poc temps
però amb moltes ganes— segueix
l'esquema que solen fer servir els
estuchants de BUP, aix si, una mica

personalitzat, arrodonit
amb un annexe d'esquemes, mapes
i interpretacions personals. El text
es molt interessant i ja que em de-
manau sobre l'actitud de Cortes als
primers moments, jo en destacaria
una cosa: vet] els indigenes com a
no adults, com a persones no madu-
res, que es necessari tractar amb se-
guretat per tal de que siguin mani-
pulables.

—¿Quin és l'aire que es respira a
l'entorn de la possible independen-
cia de Puerto Rico o el convertir-se
en el 92 estat nord -americà:

—Tots els nostres amics de Puer-
to Rico estan fortament interessats
en el tema i les autoritats
lambé ens parlaren bastam (fell.
Com orientaci6 puc dir que un dia
que els portorriquencs parlaven del
seu país sels demanà que si ells po-
guessin votar per quina de les tres
opcions es decantarien. De deu que
eren hi havia quatre independentis-
tes, sis que defensaven el seu status
actual de Iliure-associació i cap an-
nexionista.

—Has pogut constatar que el cas-
tellà d'Amèrica corr algun rise de
desaparèixer.

— En absolut, alla el problema es
per les llengües indigenes, domina-
des i impotents. A molts de flocs ni
tan sols s'estudien a l'escola. Aigu-
tics, com el quechua a Bolivia o el
maia yucatec a Mèxic estan restrin-
gides a l'ús familiar. D'altre encara
pitjor, com el guarahaní de Para-
guay on en moltes ocasions has
d'anar a una academia a aprendre'l.

A Puerto Rico competeix amb
però la gent intenta preservar-

lo al maxim.
—De tot, de tot ¿què es el que

mes t'ha agradat? Hi tornaries?
—Se'm fa massa difícil escollir. El

que concixèrem i visitarem es ino-
blidable; però l'experiència de tan-
tes amistats arreu del món, de gent
que amb rialles, aventures, toleran-
cia i compenetració ens hem fet in-
tims, crec que es lo millor. Es clar
que hi tornaria i ningú no volia que
s'acabas. Els espanyols ens aniren
veient i tots tenim el convenciment
de que hi ha d'haver alguna manera
de reunir-nos amb els americans,
tots junts altra vegada. Un viatge
com aquest, apart de despertar les
ganes de - saber més i més sobre tan-
tes coses les que he entrat en con-
tacte, m'ha ajudat a concretar una
idea de iberoamerica que crec que
tots els joves tenim molt en abstrac-
te i de manera equivocada. No en
sabem res, ho hem de reconèixer. I

Ia idea que et donen els telediaris i
els cliaris no fa justicia a la mera-
vellosa gent americana.

—¿Vos enyorareu en tants de dies
de veure la mar d'un blau tan fosc?

—Sols el primer dia. Al desè,
l'oceà «terriblement» bell, amb els
seus peixos voladors i dofins, amb
Ia sorpresa de clues balenes allà al
ions, o les algues dels «sargazos»....
era ja la nostra llar i el que se'ns
va fer estrany va ser el moll de
Puerto Progreso.

—¿Viatge de cultura o política?
—Decididament, de cultura.
Deix Francisca Maria Pou Gimé-

nez davant un caramull de llibres
d'estudi perque ha de recuperar els
dies d'absència de l'Institut mentre
durava el plaer del viatge.

El temps es tardoral. El cel bla-
víssim, blanquíssims els niguls i mo-
radissims els pàmpols de les vinyes.
Els arbres es coronen de groc i les
olivarcies floreixen perfum aspre i
papallones. S'enfila novembre.

(Ve de la pug. 3) sisIencia voluntaria eren variadissi-
nies i molt interessants: tertúlies,
cuncerts de música clàssica (els rus-
sos formaven un quartet de corda),
xarles sobre païssos, taller de cire,
de muntatge de mosques artificials
per esca de pesca, projecció de pel-
licules, testes a la coberta, vespra-
des d'observació de les estrelles, etc.
Miguel de la Quadra era el director
general junt amb Mikel Bilbao.
Apart de la seva vessant aventure-
ra, que quasi tothom coneix, he de
dir que és un home molt inquiet,
responsable, que ens despertava ga-
flcs molt obert i càlid;
es el millor Cap que podria tenir un
projecte d'aquests.
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Grup Municipal Socialista P.S.O.E. Felanitx
	 Terl Ilunta

Yarifes postais
La sempre dubtosa capacitat del

grup que governa l'Ajuntament ens
obliga aquesta vegada a trasliadar-
vos la reflexió que repetidament
hem feta a la sala, sobre la neces-
sitat de racionalitzar la leina i pla-
nificar de manera rues renciable les
despeses.

Avui ens referim a la política de
contractacions de serveis, del per-
sonal electricista.

Si observan les dades següents,
podreu x'eure quines han estades les
dcspeses efectuades en concepte
d'electricistes i que corresponen als
anys 1987, 1988, 1989 i fins al setem-
bre de 1990:
ELECTRICISTES 	 TOTAL
Eléctrica Vicens S.A. 	 23123.745
Antonio Picó Jaume 	 522.685
Hnos. Segura Cb. 	 859.166
Antonio Sierra 	 8.955.806
Eléctrica Manresa S.A. 	 2.020.630
Mas Nicolau Cb. 	 1.200 000

TOTAL: 	 41.681.982
A part d'això hi ha (levers 27 mi-

lions en material electric i de fonta-
neria durant aquests quatre anys
desglosats en la forma segiient:
MATERIAL ELECTRIC I
DE FONTANERIA 	 TOTAL
Electr. Puigcerc6s S.A. 	 12.380.734
Electr. Stres. Balear S.A. 3.660.931
Electro Hidráulica S.A. 	 5.971.916
B. Obrador Ricart 	 536.939
Eléctrica Española S.A. 	 1.729.261
Fortezzi,y Tobajas S.A. 	 2.968.193

TOTAI.:	 27.247.974

Les sumes globals de les dues re-
lacions son:
ELECTRICISTES, MATERIAL
ELECTRIC 1 DE FONTANERIA:

68.929.955 PTES.
No Cs que tengucm res en contra

de cap dels professionals contrac-
tats, però creim que tota entitat té
el cieure de cercar sempre una bona
relació qualitat-preu en les seves
contractacions. L'alta xifra que
anualment s'ha de pagar per agues-
ta feina creim que justificaria per-
fectament la creació d'una plaça
d'electricista, que durant tot l'any
pogués atendre les necessitats del
municipi, i lògicament preveure
amb temps les necessitats extraordi-
naries (per exemple, les festes), pen
a poder dedicar-hi el temps suti-
cient.

Per això hem calculat el que cus-
taria la contractació d'una pla -;.a
d'electricista i la d'un peó, es a dir
els sous i assegurances que segons
Ia hei pertoca:
OFICIAL

ELECTRICISTA 	 2.065.000
PEO ELECTRICISTA 	 1.538.400

TOTAL ANUAL 3.603.400
És evident que el sou de dues

persones a jornada completa no
arriba ni de molt a les despeses ac-
tuals per aquest concepte.

És clar, que crear una plaça sig-
nifica també planificar i controlar
Ia [unció del personal, i ajudar al
seu rendiment amb una previsi6

El govern espanyol, per boca del
ministre de transports, ens ha
anunciat la pujada de les tarifes
pestais. L'anunci no es banal. L'ob-
jectiu ministerial es equiparar les
seves tarifes a les que ara mateix
estan vigents arreu de l'Europa de
la CEE, tot i que això suposara du-
plicar-les. Un cop Ines ens volen

adequada basada en un estudi
Ics nocessitats, cosa que correspon
a la tasca del regidor d'Obres i Ser-
veis. Però Loin sabem, aquest estil
dc feina, per aquí, no s'usa.

ULU-lie que demanam es que els
qui ara comanden es preocupin una
mica més de gestionar els doblers
públics, pensant que kin de tots;
molts són empresaris, haurien de
demostrar tenir zel professional al-
manco similar al que se'ls suposa
per a les seves privies empreses.

Per actuar a cop de talonari, sen-
se vigilar els interessos de la casa,
la feina la pot fer qualsevol funcio-
nari, i aimanco ens estalviarfem la
paga del regidor.
Observacions: •

Aquest escrit és un resum . del
que vos varem oferir a l'anterior
edició. El fet que es tracti de mol-
tes qtiantitats i per mor de proble-
mes en la composició i d'espai hem
Optai per englobar les particles.

Per tant les dades del present es-
crit corresponen als totals (leis
anys 1987, 88, 89 i de gener a se-
tembre d'enguany.

2quiparar 1 l'Europa dc les estic -
lies de cinc putties, pciò sols en les
tarifes, les taxes, els imposts,... Dc
requiparació en temes corn els
sous, la sanitat, l'educació, Li cul-
tura, els serveis socials,... no s'en
parla massa, lamentablement.

Ens han dit que la pujada de les
tarifes postals servira per model-
nitzar Correus i fer-lo nit servei
blic rendible. Tant dc bo que sigui
així! Tant de bo que serveixi per
equiparar els sous clefs seus em-
pleats als deis empleats de correus
europeus, que serveixi per resoldre
temes d'ordre intern com les cate-
gories i la productivitat, que sei-
veixi per fer circular amb major
rapidesa i seguretat els objectes
postals, que serveixi per cobrir les
necessitats ciel parc móbil, que sei-
veixi per recuperar la confiança dc
l'usuari, que serveixi per modernit-
zar les instal.lacions, que serveixi
per acabar la mecanització del ser-
vei postal, que serveixi per motivar
eis seus empleats i que serveixi,
finalment, per competir eficaçment
amb pareguts serveis de l'empresa
privada.

Si l'augment de tarifes anunciat
no respon a tot això, sera difícil
justificar-lo davant un usuari a
qui la Telefònica i les empreses pri-
vades de missatgers comencen a .

oferir-li alternatives a les seves ne-
cessitats.

Antoni Roca

Introduce la pasión en tu vid
Descubre la pasión del Fiat Uno. Quedarás atrapado
por su físico, elegante, armónico en proporciones y de
gran personalidad. Pedirás a tu Concesionario que te
muestre su gama y atracción interior. Te va a sorprender
porque es único en funcionalidad. Económico, brillante y
deportivo. Con una habitabilidad para estar a tus anchas,
rodeado de confort y el placer de conducción que antes
sólo se ofrecía en coches de categoría muy superior.
No retrases más la cita con la pasión de tu vida. Ven ya
a tu Concesionario y elige una versión para tu pasión.
P.V.P. desde 1.014.790 Ptas.

a .

VERSIONES CILINDRADA
(c.c.)

POT MAX
KV )

VEL MAX
(Km/h )

ACELERAC1ON
o— 100 Km/h

(mg.)

CONSUMO
o 90 KmIh
(1/100 Km I

UNO 45 1 5 3 1 5 p G99 45 145_i 17,00 4,6014,30

UNO 60 S 3/5 P 1 	 108 57 155 13.90 4.50

UNO SELECTA 1.4 5p 1.372 72 157 14.00 5.40

UNO 70 SX i.. 3/5 p 1 372 71 170 11,40 5.20

UNO TURBO i • 3 p 1 372 118 204	 1 7.70 5,80

UNO 0 i DS )/5 p 1 697 58 155 	1	 15,90 4,40

Concesionario Oficial:

AUTOS MARTORELL, S. A. fir II il
Carrer del Socors, 6. Tel. 58 13 48. Felanitx. 	 TECNOLOGIA LIDER



Bodega de Felanitx, Sdad. Coop. Ita.
«S'acorda convocar Assamblea General Extraordinaria per al

dia 18 de novembre de 1990, a les 10'00 i 10'30 hores en primera i
segona convocatòria respectivament, al Saki d'Actes cie la Casa de
Cultura i baix el següent Ordre del Dia:
- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
- Lectura Auditoria de Comptes i del Pla de viabilitat.
- Lectura ciels balanços dels anys anteriors.
- Informe dels pagaments pendents.
- Donar comptes de la decisió d'Assamblea General de dur a

terme un estudi jurídic/econòmic cie les distintes seccions
de la Cooperativa.
Avanç auditoria 1989.

Felanitx, a 28 d'octubre de 1990.
El President.	 El Secretari.

CENTRE CULTURAL
Ajuntament de Felanitx

DIJOUS DIA 15 DE NOVEMBRE, A LES 930 DEL VESPRE, A
LA CASA DE CULTURA

CONFERACIA
A CARREC DE

JOAN MIR OBRADOR
QUE EXPOSARA EL TEMA

<cas mallorquins, com hem arribat a ser?»

Es camí de Binifarda
esta deixat de sa ma
i hi fa molt mal passar
es mati i per sa tarda.
Per que no hi anam una guarda
decidits a treballar?	 •

Un cairn si esta ben pla••
és gustós corn una tarta.'
0 sa feina vos afarta?' / 1 '
Afarta más no tenir Pa. -
Esta deixat de sa ma
escami de Binifarda.

Miguel

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
—Yamaha 750 E — PM-Y
—Yamaha XS-400 — PM-AH
—Guzzi 850
*— Sanglas 400 E
—Variant Sport
— Vespinos
—Honda PX R
—Suzuki GSX-600-17 PM-AW
—Montesa 310 Trial
- Velomotores varias marcas

EXPOSICION Y VENTA

-faller

- .Crtorbal Benna'sar
'C. Campos, 33—Tel. 580268
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS

FELANITX
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Tombats a la molsa

Nuit dannint hanyet
Es vcritat que no podem Huilai . contra els elements, pet%) no és menys

vcritat que l'Home te la capacitat de poiler aprendre ciels SUIS CITOI'S.
(,.0 tai volta hem de let - cas a aquell :ilotisme que diu que l'especie }mina-
na es l'única capaç d'ensopegar mes d'una vegacla en la mateixa pedra?

Les pluges torrencials de l'any passai no pogueren  evitar-se, com tam-
poc no han pogut evitar-se les d'enguany, perô si que ens haurien d'haver
survit d'experiencia per - tal d'aprendre d'errors preterits.

Part del mal que ens ocasiona la Naturalesa és, precisament, per culpa
ric,stra, per haver-la menyspreada posant per clavant de qualsevol altre
valor el del benefici immediat de caracter material, sense pensar en les
possibles conseqiiencies. La Naturalesa, el Medi, té un equilibri molt de-
licat, propens a desfer-se per qualsevol motiu, per petit que sigui, que el
descompensi. Quan ens adunarem que no poden construir-se edificis
torrenteres?; quan ens adonarem que no conve dessecar un aiguamoll per
instaflar-hi un camp de golf?; quan ens adonarem que els incendis fores-
tais ., a banda del perill que suposen, deixen pelades les nostres muntanyes
i afavoreixen l'acceleració de l'erosió? Sembla que no ens adonam de res,
ni tan sols del mal que ens estam fent a nosaltres mateixos, a la terra i a
les generacions futures, pet-6 això no ens eximeix cle buscar una solució a
tots aquests problemes.

El mal fet, let esta per manca de previsió, de sensibilitat, de visió
futur i, sobretot, de sentit comú, però encara podem aprendre ciels nos-
tres errors i evitar, en primer Hoc, que pluges tan intenses com les que
l'illa ha patit en els darrers anys, puguin tornar 	 posar en perill la vida
de persones i provocar grans destrosses materials.

Les institucions públiques han de prendre serioses mesures al respec-
i si aquestes mesures suposen haver de rectificar carreteres, reordenar

zones residencials, ampliar torrenters o suprimir obstacles a la circulació
de les aigües salvatges, cal posar-se a la feina amb decisió, perquè el 136
comú esta sempre —fins i tot en una societat capitalista i de Iliure comerç
cem la nostra— per davant de qualsevol interès privat, particular o perso-
nal. El que no slin de consentir és que la manca de planificació  urbanísti-
ca adequada, l'explotació salvatge de la terra o una certa anarquia en zones
urbanitzables, ens deixin a tots a merce dels elements i cie la catàstrofe
natural.

Antoni Roca

ESCOLTAU

ATENC ION!
AFICIONADOS AL BALONCESTO

Mañana domingo, por la mañana,
en las pistas de tenis del Hotel Las
Palomas de Portocolom, dRAN JOR-
NADA INAUGURAL del CAMPEO-
NATO. Primer partido senior entre
RENAULT P. C. - BINISSALEM.

Gran FIESTA DE BIENVENIDA.
Pasacalles por la Banda y Majoret-
tes, cohetes y asistencia de nuestras
autoridades, animando a nuestras
jugadoras y haciendo de este dia la
gran jornada del baloncesto, para
que el Campeonato empiece con
buen pie y conseguir ser campeonas.

Os esperamos.

(Servicio dc Bar en Cafeteria Mar-
i-Vent.)

PORTO CCILO. 111
CASAS PAREADAS -DIRECTAMENTE DEL
CONSTRUCTOR
1.000.000PTAS. ENTRADA Y RESTO EN
COMODOS PLAZOS

3DORMITORIOS DOBIBS2BAÑOS+ASEO,
SALON/COMEDOR, COCINA,  DESPENSA,
COLADURIA, TERRAZAS, JARDINES Y PISCINA.
-TODO EN 1 9 CALIDADES-

INFORMES TEL:82 43 45 Y 20 10 61

Carnisseria MARI CARNEM
TEL. 825005 - Carrer Assumpció, 20 - PORTOCOLOM

Comunica als seus clients que pròxi-
mament canviarà les seves instal.lacions
al C. Cristòfor Colom, (abans Cafeteria
Marbella) de Portocolom.

Al Mercat Municipal tenim obert de
dimarts a diumenge.
ELS SEGUIREM INFORMANT. PERDONIN LES MOLESTIES.

Club Baloncesto Esport-
Es Pori

EI pasado dorningo cita 4, nuestro
equipo Senior Renault P.C. disputú

primer partido del Campeonato
90-91 contra el San Jorge cie Palma.
El resultado fue San José, 48 - Re-
nault P. C., 42.

Alineación: Maria (02), Elena (2-
2), Barceló (2-1), Francisca (0-2),
Barbara (4-3), Carmen (10-4), Dolo-
Tes (0-2), Covas (5-4), Marga (3-0),
Isabel (16-1), Kati y Obrador (0-0).

En esta primera jornada las notas
negativas fueron la falta de rodaje
y de tiro a media distancia de nues-
tro equipo. El partido tuvo tres ra-
ses, la primera hasta el m. 10, donde
se vio el mejor juego del Renault
P. C., en la segunda abundaron los
desaciertos y la buena racha del
equipo contrario le llevó a superar-
nos por 18 puntos, pero finalmente
y gracias a un parcial de 16-2 con-
cluyó el encuentro con sólo 6 puntos
cle ventaja para el equipo visitante.

P. A. T.

teiliS Pula
.3.. 1)1 Ir/S/0 NACIONAL
ESPORLES, 3 - BAR ETS ARCS, 2

Res pigtic fer	 rami txer
per guanvar aquesta important par-
tida a IL-quip d'Esporles; un equip
del que és coneaida la seva expe-
riencia i superioritat dins el mon
ciel Teins l'aula. .Nomes en Mique!
Caldentey i en Mique! Ginard acon-
seguiren puntuar. En Noire Bauzit
va perdre - totes les particles.

Avui clissabte dia 10, juguen a Fe-
lanitx, al Bar ets Arcs a partir de
les 5 ciel capvespre. Sembla que
sera un partit força interessant i se-
ra jugat contra l'equip de Manacor
Bar S'Hort.

Gori. Vicens



Carnecería
RAMADERS AGRUPATS

Porto-Colom
Venta de carnes frescas y sefectas de

ganaderías propias

SUPERMERCADO
C. Togares, 4
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FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• El C.D. FELANITX, en apre-
tada semana, consiguió saldar sen-
dos compromisos con un resultado
inmejorable: Dos partidos, dos vic-
torias. En Sa Fobia un gol cleJopi-
chichi» GALLARDO bastó parti de-
rrotar al anfitrión POBLENSE.
Aquí en «Es Torrentó» hubcr!que
enderezar un partido que conitnzó
bastante complicado por el buen
'lacer del SENCELLES, pero al fi-
nal el mismo GALLARDO y AL-
FONSO, con magníficos goles, lo-
graron situar al - equipo felanitxer
por delante. El resultado supo a
poco, vista la buena actuación de
los pupilos de ASENSI en la segun-
da parte. A este paso vamos a ju-
gar la PROMOCION de ASCENSO.
¡Vaya que sí!

• Quienes se divirtieron de lo
lindo el domingo en «Es Torrentó»
fueron los de la «PENYA CRIS-

.

TAL» que asistieron al partiddibien
provistos de «material» para tasar
una byena tarde. «Capitaneá'ilos»
por el amigo CUENCA en las «al-
forjas» se trajeron barras de pan,

tintorro «sueltalenguas» y. . ¡UN
JAMON! que decía: ¡cómeme! Pero
la fiesta no terminó ahí, porque el
jamón parió otro jamón. Resulta
que ganaron el de la RIFA. ¡Va-
mos, la repera!
• • En el «CINE PRINCIPAL»
esta semana tenemos dos atractivas
películas. Especialmente «DESAFIO
TOTAL» una alucinante historia de
science-ficción, con mucha acción y
que va más allá de la mayoría de
películas, no en vano dirige la fun-
ción PAUL VERHOEN («Robocop»,
«Delicias turcas»...) y sirve para
demostrar que ARNOLD SCHWAR-
ZENEGGER tiene algo más que
músculos. De complemento «LOS
LOCOS DEL CANNONBA LL 3».

• Por las ondas vuelve a escu-
charse «FELANITX - RADIO» tras
un largo silencio, esperamos que
esta vez la emisora felanitxera se
afiance definitivamente.

• La «UNIÓ EUROPEA DE MA-
LLORCA» el próximo día 14 tiene
en el «RTE. ASADOR DE LLUCMA-
JOR» la habitual ASAMBLEA GE-
NERAL ORDINARIA donde se van
a debatir diversos puntos, de inte-
rés para todos los miembros aso-
ciados. Especialmente el ENCUEN-
TRO EN ROMA con los demás
FEDERALISTAS EUROPEOS que
tendrá lugar los días 14 y 15 de di-
ciembre en la Ciudad Eterna.

• Sigue el emocionante «TOR-
NEO DE FUTBOLIN» en el café/
bar «ES REDOS», ya en su recta
final. Hay premios importantes,
para cl vencedor 30.000.. pelas,
15.000 para el finalista y un PRE-
MIO SORPRESA para el tercer cla-
sificado. A su término daremos a
conocer a los triunfadores en una
próxima edición.

• Hasta el día 17 de noviembre
en «SES PUNTES» MANACOR hay
una mostra de —OBRA GRAFICA-
b.', que fue inaugurada el pasado
día 3 de este mismo mes.

• Siguen con extraordinario
to y no menos interés las «TERTU-
LIAS DEL BAR GOELL» en PAL-
MA. El mantenedor es el felanitxer
JOAN PLA, que tras setenta y cinco
convocatorias se puede dar por más
que satisfecho. Y la cosa continúa,
para muchos los martes se han con-
vertido en el día clave de la sema-
na. Por cierto que el amigo TOLO
:<GOELL» se presenta para ALCAL-
DE con una nueva candidatura in-
dependentista.

• La verdad es que es muy tris-
te y lamentable tener que admitir
que en FELANITX sufrimoS una
auténtica PLAGA de ROBOS. No
hay día sin que se cometan robos,
hurtos... Y hasta acosos peligrosos.
La cosa se hace insostenible. Hay lo-

cales que han sido víctimas de los
z<cacos» hasta diez veces consecuti-
vas en el corto espacio de unas se-
manas... No creemos que controlar
una pequeña ciudad como la nues-
tra sea tan difícil, que esto no es
Nueva York ¡vamos!

• Para este fin de semana hay
previstos los siguientes partidos de
fútbol:

En CAS CONCOS en el campo
'Es Cavalier» el equipo local se en-
frenta al CAMPOS, partido de gran
rivalidad comarcal. En «Sa Lleona»
el S'HORTA se las verá y se las de-
seará con el PORT DE SOLLER.
Mientras el C.D. FELANITX en su
campo «Es Torrentó» recibirá la vi-
sita del XILVAR. Suerte a todos.

EL RESERVA

COMPRARIA SOLAR 0 CASA cer-
ca del Parque Municipal. Precio
razonable.
Tel. 583329.

■••■

LANCIA
DELTA: El impacto

Lo auténtico no cambia

ITAL BALEAR
En Via Ernesto Mestre, 43 - FELANITX - Tel. 583070



FUTBOL
La PR EFERENTF:

Dos partidos: Cuatro puntos,
mis dos... !Miel sobre hojuelas!

cine princip a
—Viernes 0, sábado 10, 9 noche y domingo 11 desde las 3

No dejes de ver la película de acción 	 taquillera de este año,
a la vez que en los principales cines de Palma.

SCHWARZENEGGER en

Desafío total
y complemento estreno

Risa sana, risa loca, para pasar u na tarde terriblemente divertida con

Los locos del Cannonball Ill
Viernes 16, sábado 17. 9 noche y domingo 18 desde las 3

Joe contra el Volcán y Revenye
1.1ega lo esperado, la NOCHE, lii NOCIIE; pero esta sera tu gran NOCHE

GRAN NOCHE DE TERROR
12 lloras de cine, de 9 noche a 9 mañana.
Sufre, disfruta, panic°, miedo, sangre, sorteos de videos, disfraces

terroríficos y piensa (pie en hi butaca alguien esta sentado a tu lado, eso
está asegurado. Te seguiremos in formand 0. Esto SCr: .1 cl 7 de diciembre.

Puente de la Inmaculada
ULTIMAS PLAZAS

Sevilla - Córdoba y Granada
	 44.500 PTES.

Galicia al completo
(Estancia en Corti ña y Vigo)

	
42.000 PTES.

Cantabria y picos de Europa
(Hotel Los Angeles 3E) 	 35.000 PTES,

Cantabria y picos de Europa
(I lotel Sard inero 3E) 	 40.800 PTES.

PARIS 	 41.800 PTES.

soLicITE TODA LA INFORMACION EN:                   

dnitx TOUPL rd.                           

C. Major, 28 - 07200 FELANITX (Mallorca)
Fax (.971) 58 21 13 - Tels. 58 24 00 - 58 29 74

FELANITX 	9'

POBLENSE, O - FELANITX, 1
Partido jugado en la Festividad

del pasado jueves con escaso públi-
co en las gradas del «Poliesportiu»
de Sa Pobla.

FELANITX: Roig, J. Roig, Sutler,
Borras, (Torres) (Ruiz), Adrover,
Aznar, Perdió, (Oliver), Maimó,
Gallardo, Hernandez, Garcia.

ARBITRO: Carlos Dominguez Je-
rez. Bien. Tarjetas amarillas para
Suñer, Aznar, Garcia.

GOLES: M. 75. 0-1. Gallardo.
COMENTARIO

Presión poblera durante la pri-
mera parte, que supo aguantar, no
sin ciertos apuros, la zaga felanit-
xera. En la segunda mitad, a medi-
da que avanzaba el reloj, el Fela-
nitx conseguia imponerse en la
zona ancha. Un gran disparo de Ga-
llardo, que va en plan de goleador
estrella, se estrelló por la escuadra
a las redes, consiguiendo así dar la
campanada.

FELANITX, 2 - SENCELLES, 1
Terreno algo duro por la lluvia

caída, tarde primaveral, algo solea-
da. Aceptable entrada. Un minuto
de silencio en memoria de Onofre
Fontanet.

FELANITX: M. Roig, J. Roig, Su-
her (Borrás), Felipe, Adrover, Az-
nar, Oliver, Nico, Gallardo, Alfonso
(Javi) y Agustin (Barceló ).

ARBITRO: Córdoba. Bien, pero
muy mal asistido. Tarjetas amari-
llas a Nico, Cesar, Sutler, Alfonso y
Gallardo.

GOLES: (0-1) mn. 8, Balaguer;
(1-1) min. 59, Gallardo; (2-1) min.
76, Alfonso.

COMENTARIO:

Sorprendió el equipo visitante en
los primeros instantes, ya que jugó
muy bien ante un Felanitx descon-
certado. Sin embargo, en los minu-
tos finales de la primera parte, el
Felanitx ya tuvo ocasiones de gol y
en la segunda parte, los locales do-
minaron claramente.

Pudiendo aumentar la ventaja en
muchas ocasiones. Un disparo de
Nico que desvió apuradamente el
meta Gallardo; Alfonso y Javi tam-
poco acertaron en el último mo-
mento, en un partido que se com-
plicó en un principio y que al final
pudo resolverse por goleada.

MAIKEL
1. 8 REGIONAL
INDEPENDIENTE C/R., 6

CAS CONCOS, 2

EL ARBITRO CASERO
Fuerte presión ambiental que sin

duda motivá el caserismo del Cole-
giado de turno. Por si fuera poco
algunos Delegados Federativos ob-
servando. El partido fue más igua-
lado de lo que da a entender el
marcador final. Pero en el fútbol
pasan estas cosas. Los goles del
Cas Concos fueron obra de Bennas-
sar y Mayoral.
2. 4 REGIONAL

PORRERES, 2 - S'HORTA,

PARTIDO NIVELADO

Mejor acierto de los locales de
cara al gol que les supuso una vic-
toria en un encuentro jugado con
diversas alternativas. Un partido

que sin duda no pasará a la histo-
ria.
JUVENILES

SOLLER, 1 - FELANITX,
DE PENALTY

Una pena maxima sentenció un
partido muy igualado.
INFANTI LES

ALGAIDA, 2 - FELANITX, 4
¡LIDERES!

Los de Felanitx que van en plan
líder no perdonaron en su visita a
Algaida. Dominio total visitante que
al final se tradujo en el marcador.

Goles de Paquito, en colaboración
de la defensa, Oscar (2), uno de
ellos gracias a Miró, y M. Angel.
Nuestros Infantiles comandan la
clasificación de la categoría con 6
puntos y cuatro positivos.
BENJAMINES
FELANITX B, 1

PORTO-CRISTO B,
Partido emocionante con mejores

ocasiones para los locales, el gol de
T. Nadal sirvió para anotarse los
dos puntos en litigio.
FELANITX A, 0

PORTO-CRISTO A, 1
No supieron los locales traducir

sus ocasiones y el Porto-Cristo,
enemigo archiconocido, fue el único
que supo marcar, un solitario gol
con el que vuelan dos puntos de
«Es Torrentó».

Futbolet
I" TROFEU HAMBURGUESERIA
RECREATIUS «ES LLEVANT»
Dissabte passat es jugaren els dos

partits de futbolet, corresponents a
Ia categoria Senior, del 1" Trofeu
Hamb. Recre. «ES LLEVANT». A
dues jornades per a la final d'aquest
trofeu l'organització avisa a juga-
dors i afeccionats, que l'entrega de
trofeus es farà al local de dita Ham-
burgueseria, acabat el darrer partit
del trofeu.
CONSTRUCCIONS PUIG HUGNY, 5

BANCA MARX, 3
BON ESPECTACLE

Partit molt disputat on es pogue-
ren veure quantitat de jugades per
part dels dos equips. Al final la vic-
tòria es decanta cap a l'equip de

Porto Colom. La B. Marx domina
l'encontre tot el partit fins que els
darrers minuts, l'equip entrenat pel
Sr. Fructuoso Torres remunta un
resultat advers per (1-3).
AUTOLAVADO FELANITX, I -

OLD STARS, 2
FALTAREN GOLS

M. Huguet marca per l'equip d'Au-
tolavados Felanitx, i F. Gonzalez i
J. Piña foren els autors dels gols
que donaren la victoria per l'equip
(VOLD STARS que juga un bon tro-
feu adjudicant-se el segon lloc,
quan falten dues jornades per a la
final.
CLASS! FICACIÓ:
1.—CONS. PUIG IIUGNY 6 punts
2.—OLD STARS 	 5 punts
3.—BANCA MARX 	 4 punts
4.—AUTOLAV. FELANITX I punt

M. TALA VANTE
FUTBOL ET ESCOLAR
S1:4 ALFONS/
V}ATGES FELANITX S.A., 11 -
ESC. PUBL. PORTO COLOM «Et», 1

«CHAPEAU»
Victòria esclafant la que aconse-

guí el jove equip de St. Alfons, da-
vant un rival que veia com el joc
rapid que practicaren els jugadors
de M. Talavante, propiciava nom-
broses jugades de gol. L'equip fela-
nitxer amarra el partit ja a la pri-
mera part amb un favorable (4-0),
fent jugar, ja a la segona, jugadors
de les categories inferiors. Marca-
ren: Domingo (4), Villanueva, Roig,
Sergio, X. Barceló i F. Cañas (3).
Fent el gol de l'honor per l'equip
d'Es Port, Paco.
ST, ALFONS/
CAFETERIA «ES GLOP», 5 -
ESC. PUBL. PORTO COLOM «A», 3

DUR ISSIM
Partit que es juga molt just

temps acohsegu. int els gols els dos
equips en moments claus del partit.
Novament l'equip de Cafeteria «Es
Glop», s'emporta la victòria dins un
encontre on regna el joc fort. Simón
(3), Jaime B., S. Serra foren els go-
lejadors que donaren la victòria a
l'equip de l'escola St. Alfons. I el
jugador Salva amb tres gols per l'e-
quip d'Es Port.

PERETE, PERETE
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Les ofrece:
ARTICULOS PIEL

ROPA SENORA, CABALLERO Y NIÑO

OFERTA NOVIEMBRE
BOLSOS 50 % DESCUENTO

VALE DESCUENTO POR APERTURA
DEL 10% EN TODA SU COMPRA, DEL 4 AL 25 DE NOVIEMBRE

Presente este anuncio al efectuar su compra

Además le obsequiamos con un
CINTURON o una CARTERA

por cada 10.000 Ptas. de su compra.

LE ESPERAMOS
	

VISITEMOS

1Q,	 FELANITX -

PSOE i Co!oms
Els rup de roposiciú dc

lament de Felanitx, PSOE i
hem Iliurat als mitjans de

comunicaciú les següents manifesta-
cions.

EL SENYOR SALVADOR CUSt
NO VA DIR LA VERITAT A LA
TAULA RODONA DE DIA 30 D'OC-
TUBRE.

Dia 30 d'octubre passat, la Televi-
sió Felanitxera, va emetre una tau-
la rodona en directe sobre el tema
de Vall d'Or, on participa el Sr. Sal-
vador Cusí, en representació
l'Entitat Vail d'Or S. A., En Pere
Massutí, en representació del PSOE
i En Bartomeu Obrador, en repre-
sentació v del grup Coloms a la Sala.

Els grups municipals del PSOE i
de Coloms a la Sala volen, mitfan-
çant aquest escrit, fer arribar ;als
ciutadans la realitat dels fets que
no es correspon amb les afirma-
Lions fetes pel Sr. Salvador tusf a
Ia taula rodona.

El motiu per el qual hem d'em-
prar aquesta nota per rebatre les
seves afirmacions falses, es la ne-
cessitat de constatar els fets i tam-
be la impossibilitat d'intervenció a
Ia taula rodona dels nostres repre-
sentants, penaclaparar. tot el temps
l'esmentat senyor i haver convertit
el que havia de ser una taula rodo-
-- en un monòleg.

El Senyor Cusí va afirmar diver-
ses vegades, en les sews llargues
intervencions, que les obres del
complexe de vivendes, es varen pa-
ralitzar el dia que varen rebre l'or-
t1r ie paralització de l'Ajuntament
de Felanitx, dia 29 de juny de 1990.
Aquesta afirmació es .-falsa. Dins
l'expedient hi ha un infoime del cap
de la Policia Municipal de dia 21 de
setembre, el qual confirma que el
dia de la data s'estava construint
el complexe de vivendes. A les foto-
grafies fetes pels tècnics municipals
dies abans de dia 29 de juny, es pot
comprovar l'estat de les obres que
es molt diferent a l'estat que es tro-
ben en el dia d'avui que també s'ha
comprovat que segueixen executant-
se les obres, malgrat l'ordre de sus-
pensió i les afirmacions contradic-
tòries del Sr. Cusí. Dia 10 i dia 13
de juliol, dos diaris publicaven que
les obres del complexe, seguien, exe-
cutant-se.

El Sr. Cusí, la nit de dia 30 d'oc-
tubre allega ignorancia pet que fa
als incompliments de Vail d'Or S.A.
del Pla Parcial i també a la irregu-
lar tramitació dels seus expedients,
com també al canvi radical deis
membres del PP de Felanitx pel
que fa a una partida de garanties
que s'havia acordat exigir a Vall
d'Or i que després «misteriosa-
ment» el PP acorda no exigir.

Aquesta es la realitat dels camps
de golf i no la «monada» que inten-
ta vendre la «Federación Balear de
Golf» al seu comunicat als diaris
l'illa. La realitat dels camps de golf
en tenim l'exemple a Vall d'Or de
Felanitx on es rega amb aigua de
pous i no depurada, que s'ha am-
pliat el camp primer sense cap tipus
de Ilicencia i que a la urbanització
que es fa, i que si no es pogués fer,
no es faria el camp de golf '(parau-
les del promotor), es construeixen

r, BASQUET

RESULTATS

1 de novembre
Cadets:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 41
PALMA B C, 60
Sèniors provincial:
JOAN CAPÓ/AUTOC. GRIMALT, 79
MONTAURA, 	 45

3/4 de novembre
Cadets.
ANDRATX, 	 57
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT,
Júniors:
PATRONAT, 	 94
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 82
Sèniors provincial:
PUIGPUNYENT, 	 76
'JOAN CAP6/AUTOC. GRIMALT, 55
III Divisió:
ANDRATX, 	 60
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 62

COMENTAR!
Comentam l'actuació deis equips

les vivendes sense llicencia d'obra i
incomplint el Pla Parcial pel que fa
a les excavacions, alçades i número
dc vivendes. Tot això amb el vist i
plau de l'Ajuntament de Felanitx i
la seva complicitat.

Hem de dir finalment al Sr. Cusí
que, suposant que els seus assessors
tampoc l'han informat, el fet d'im-
complir l'ordre de paralització de

al llarg de dues jornades, la del dia
Je Tots Sants i la del cap de set-
mana. Els resultats negatius
naren damunt els positius, pet -6 di-
guem també que la majoria de par-
tits se jugaren a camp contrari.

Els CADETS obtinguercn dues
derrotes. Contra el Palma B. C. fo-
ren superats de manera clara, prin-
cipalment degut a la pèrdua de mol-
tes de pilotes i per no transformar
les ocasions propicies, ja que captu-
raven molts de rebots. Els anota-
dors foren R. Boyer (14) i C. Gue-
rrero (12). A Andratx, al final, foren
derrotats només per un punt des-
près d'una gran reacció en els dar-
rers instants en què Cesar (maxim
anotador amb 20 punts) conseguí
dos triples. Rafel Boyer obtingué 17
punts.

Els JUNIORS que en el transcurs
del primer temps arribaren a per-
dre de 25 punts (50-25) i en el des-

les obres del complexe turístic, pot
suposar el seu empresonament i el
trasllat de les actuacions al Jutjat.
En aquest cas no podrà allegar igno-
rancia.

Esperam que no el sorprenguin
les nostres afirmacions i en voler
podem seguir el debat de la taula
roodna, així) sí, respectant les inter-
vencions deis participants.

cam; estaven 52-31, aconseguiren un
,, xeellent parcial en cl 2on. temps
(42-51) J in 	la pista deis júniors
J'un equip de B. Al llarg de la
histõria clel Club Joan Capó cap
dels seus equips havia fet mai 80
punts jugant contra el Patronat. Els
L-ititaclans són el líder de la catego-
ria i, fins ara, el partit que havien
guanyat de menys era amb una di-
ferencia de 25 punts. Per tant el d'a-
quest encontre.que comentam es un
tempteig magnifie. Destaquem les
anotacions de B. Maim() (23), Fu-
llana (18) i Lladó (17).

El conjunt de St.NIOR PROVIN-
CIAL tingu é doble reacció la set-
mana passada, amb resultats ben
dispars. Quan jugaren a Felanitx
guayanren amb contucEmcia, mentre
que a Puigpunyent resultaren clara-
ment superats. Del partit contra el
Montaura cal destacar la bona de-
fensa individual i el gran encert en
el tir, del que Tomeu Maisnó (30) i
Pep Sagrera (10), en foren els mi-
llors exponents. A Puigpunyent
aguantaren be a la primera part
(30-37), pen') en el segon temps va-
ren fer aigua i el 'resultat d'aquest
període ho diu tot (46-18). Una da-
da que cal mencionar es l'espectacu-
lar quantitat de triples anotats pels
locals: ddize! i ni Ines ni manco guy
deu aconseguits per un mateix ju-
gador: Els millors rebotejadors fo-
ren Sagrera (11), Bernardi (9) i Al-
modóvar (7); els anotadors varen
ser Tomeu Maimó (23), Bernardi
(14) i A. Maimó (11).

El fet Més positiu -d'aquests dies
el protagonitzaren els jugadors de
3 •a DIVISIÓ que varen ser capaços
de tornar victoriosos d'Andratx.
L'Autocares Grimait tingué el co-
mandament del marcador la major
part del *temps, disfrutant d'un
avantatge de fins a 10 punts (7-17,
minut 11) que se convertí en un des-
avantatge de 6 (29-23) en el minut
19, després d'un 10-0. Un temps
mort demanat per Joan Pons va fer
el miracle d'obtenir un parcial de
0-10 i s'arriba al descans.amb un do-
mini de 4 en el marcador, diferencia
que va ser suficient per anar davant
tot el que quedava de partit. Tik
Serra juga els seus primers minuts
dins la categoria desprès d'una le-
sic). Tot l'equip va tenir una excel-
lent actuació, però si ens fixam amb
l'estadística destaca part damunt
tots Guillem Amengual, un dels mi-
!tors pivots de la categoria, com ho
està demostrant en aquesta tempo-
rada, autor en aquest partit de 27
punts i 22 rebots.

AQUESTA JORNADA

Tots els equips jugaran a la vila.
El dissabte els cadets contra el Sant
Josep i els júniors contra el J. Ma-
riana de Sóller.

El diumenge l'equip de provincial
s'enfrontarà al Campanet mentre
que a 3.. Divisió se presenta un in-
teressantíssim Autocares Grimait -
Perlas, amb els manaeorins que rea-
litzen una fenomenal campanva.
Perõ els feianitxers no els . , an molt
a la saga.

LARRY CISTELLES

•

Amb la victòria a Andratx

l'equip de 3a. continua en eis primers Vacs




