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El doute del Caller Cooperatiu passa
els 330 milions de pessetes a rodeila

Diumenge passat se celebra la pri-
mera assemblea prevista després de
la destitució de la Junta Rectora i
Ja constitució de la Comissió Gesto-
ra que presideix Antoni Bordoy.

Dins un ordre que contrasta amb
el desgavell de les darreres assem-
blees, s'escoltà un informe de Jaume
Mas, assesor nomenat per la Gesto-
ra i que havia estat gerent de l'en-
titat a l'etapa anterior. Aquest infor-
me revela que la «Cooperativa» té
aproximadament un dèficit acumu-
lat que s'acosta als 300 milions de
pessétes sense comptar el cost que
pot generar la qüestió dels assala-
riats. També informa el Sr. Mas que
en el moment en que es feu càrrec
del Celler la Junta que presidi Fran-
cesc Antich (1985), aquell tenia un
deute de 25 milions de pessetes, que
la situació fiscal estava regularitza-
da i que l'exercici es tancà amb uns
beneficis de 8 milions de pessetes.

Tres foren els acords que se pren-
gueren en aquesta assemblea: En
primer lloc la no assumpció per
part dels socis de cap responsabili-
tat que es pugui derivar de l'actua-
ció de la Junta Rectora del Celler
durant els cinc darrers anys .  En
segon lloc, demanar responsabilitats
als membres' . del Consell Rector d'a-
quests darrers cinc anys. I en tercer
lloc, concedir un marge de confian-
ça a l'actual Junta Gestora perquè
continui investigant i. cercant una
ràpida solució a la situació actual.

Diguem, per últim que els treba-
lladors de la Bodega han interpo-
sat una querella criminal contra els
Directius que han portat l?-entitat a
la situació actual.

[Ill Centenari del bisbe
Verger a Santanyí

Divendres passat, festa de Sant
Andreu, a Santanyí es commemora
el segon centenari de la mort de Fra
Rafel J. Verger, nascut a Santanyí el
1722 i consagrat bisbe de Nuevo
León (Méxic) l'any 1783.

Una conferència a la Casa de Cul-
tura del cronista oficial de l'arxidib-
cesi de Monterrey i la presentació
del llibre «Fra Rafel J. Verger i
Suau» d'Andreu Pons i Fullana
—que fou a càrrec d'Antoni Vidal i
Ferrando— obri la vigilia de la festa
el cicle commemoratiu.

Ofici solemne amb la Coral de
Sant Andreu i la inauguració en el
Roser d'una exposició sobre el Bis-
be Verger, el dia de la fecha. El ves-
pre es presenta a càrrec de Miguel
Pons, un vídeo sobre el prelat san-
tanyiner i el sendema clogué la fes-
ta un concert de la Coral Sant An-
dreu, dirigida per Andreu Benna-
sar.

El Caller Cooperatiu. El principi
de la fi?

A l'hora - de començar a redactar
aquest paper, tenim plena conscièn-
cia que tornar a tractar del tema del
Celler Cooperatiu pot parèixer un
abús. Els lectors, per ventura, se de-
manaran si no hi ha altres temes.
Segurament si n'hi ha, pert, el del
Sindicat es tan dramatic que no ens
queda més remei que tornar-hi.

Per altra banda, farà tres setma-
nes la Junta Rectora que havia ta-
Hat el bacallà durant aquests chic
anys va esser substituida per una
Junta Gestora.

Tots els qui hem seguit atenta-
ment la marxa de l'entitat, ja sa-
blern que això, en un moment o l'al-
tre, havia de succeir. I també sa-
bíem que com més se torbaria a pro-
duir-se, més deteriorada estaria la
situació; però els cappares de la di-
rectiva anterior tenien una por cer-
val de posar al descobert la realitat,
que tanmateix ha hagut d'acabar
sortint a la llum.

A la junta de diumenge passat, els
socis reunits, i de manera unanime,
varen decidir demanar responsabili-
tats als qui, en aquests darrers anys,
han tengut una actuació tan desafor-
tunada i han originat un desgavell
tan desaforat. Nosaltres pensam que
esta 136 que se demanin responsabi-
litats, per() no hem d'oblidar que els
socis que varen elegir aquesta direc-
tiva, i que durant anys han tolerat
totes les irregularitats, tots els in-
compliments de les norrhatives le-
gals i estatutàries, i l'arrogància

(ben injustificada) de qualque diri-
gent, també tenen una quota de res-
ponsabilitat.

Pere., per ventura, el mal més greu
de tot això, l'hauríem de cercar més
en el fons, i segurament el troba-
Hem en la manca d'interès i en la
indiferència que una bona part de
la població adopta quan se tracta
d'assumptes públics. D'uns anys en-
ça, en el nostre país, hi funciona
una democracia, tan imperfecta com
voldreu, però que comença a per-
metre que els ciutadans tenguin uns
drets i els puguin defensar davant
qualsevol atropell o lesió arbitraria.
I això és molt bo, pet-6 perque sia
efectiu, cal que els ciutadans matei-
xos en sien conscients i s'hi mirin
molt he a l'hora de triar qui els re-
presenta i a l'hora d'exigir el com-
pliment dels programes, de les pro-
meses i dels deures, i no esperar a
reaccionar quan els mals ja no te-
nen remei. I aixa tant es valid pel
tema del Sindicat com Tel conjunt
de la vida municipal.

Potser la mort del Sindicat era
inevitable, tenint en compte la si-
tuació de l'agricultura mallorquina i
les directrius de la Comunitat Euro-
pea; però si era inevitable, ben bd
podiem desitjar que fos una mort
digna i respectable. L'assamblea de
diumenge passat inicia una etapa
que no sabem com pot acabar; de-
sitgem en tot cas que la seva actua-
ció respongui a unes pautes de for-
malitat i sentit comú que no són les
que han presidit l'actuació de la dai-
rera directiva.

Pirotècnic

El Mt aniversari de la liar L'O.C.B. demana al Govern i al grups politics la
creació d'un canal  autonòmic de TV de la forma

que sia mis viable
Diumenge fou la jornada cimera

de l'aniversari de la Llar de la Ter-
cera Edat. El mati comença amb
una missa a la Parròquia, després
de la qual la Coral de Felanitx, di-
rigida per Jaume Estelrich, dona un
concert. Un poc més tard, davant la
Llar, fou la Banda de Música, sota
la batuta de Pasqual V. Martinez,
qui festeja els nostres majors. I poc
passat el migdia, a La Ponderosa, se
celebra un dinar multitudinari, en el
qual hi foren presents el Director
Provincial d'INSERSO Jaume Mas,
la Delegada d'Acció Social del CIM
Joana Vidal, el Batle Cosme Oliver,
l'Arxiprest Mn. Serra i represen-
tants de les distintes associacions de
la comarca, a la que darrerament
s'han sumat les de Manacor i S'A-

renal de Llucmajor. Cap a les pos-
tres i sota la coordinació del presi-
dent de Portoclom Teodor Rigo, fe-
ren ús de la paraula el secretari de
Manacor, el president de Santanyí
i delegat d'acció social de la Llar de
Felanitx, Llorenç Rigo, el president
de S'Arenal, Ruben Fermin Risso, el
de Campos i vicepresident de Fela-
nitx Rafel Cerda., la senyora Joana
Vidal, l'Arxiprest, el President de
Felanitx Rafel Rosselló, el Batle de
Felanitx i el Sr. Jaume Mas.

A les 9 del vespre, a l'Auditori Mu-
nicipal, els Valldemossa oferiren
una vetllada magnifica que no fou
corresposta adequadament pel pú-
blic, ja que la seva qualitat mereixia
una assistència més nodrida.

L'Obra Cultural Balear ha adre-
gat una petició al Vice-President
del Govern Balear i als portaveus
dels diversos grups politics del Par-
lament Balear demanant «la creació
d'un Canal autonòmic de televisió
de la forma que sia més viable, en-
tre les moltes que permet la Llei
espanyola de Tercers Canals».

Una forma o tipus de Canal Auto-
nòmic (que no té per què ser una
Cadena de TV amb gran aparell
tècnic o de personal, ni emetre pro-
ducció pròpia o aliena tot el dia,
sino que pot funcionar en collabo-

ració amb una altra emissora o
grup d'emissores) ajudaria decisiva-
ment a «la defensa de la personali-
tat i la identitat del poble de les
Ines Balears, així com la promoció
i difusió de la seva cultura i la se-
va llengua», objectiu de la RTV
autonòmica balear segons la pròpia
Llei de creació de la Companyia Ba-
lear de Radio i Televisió, aprovada
ja fa cinc anys i mig i que encara
no ha estat aplicada.

L'Obra Cultural Balear, a més

(Passa a la pàg. 10)
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PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral:	 1.875
Semestral a fora: 2.025

SANTORAL

Diu. 9 Sta. Leocadia
Dill. 10 Sta. Eulàlia de

Mérida
Dim. 11 St. Damas, papa
Dim. 12 Sta. Joana F.  de

Chantal
Dij. 13 Sta. Llúcia
Div. 14 St. Joan de la Creu
Dis. 15 St. Valeria

LLUNA

Lluna nova dia 17

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

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

Felanitx-Portocolom: 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, 14,45 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:

Cat. Ticoulat
Francesc Pifia
Gaya-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Amparo Trueba
Cat. Ticoulat

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

580448-581144
Ambultmcies

581715 - 580051 - 580080
Serve1 mèdic d'urgències 580254
Guirdía Civil 	 580090
Bombers 	 581717
Servei de Grua, Tel. 581145

Centre primers auixlis
Creu Roja	 582885
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FELANITX

Ajuntameat
ge Felanitx
OMISEIù DE GOVERN

DE DIA 12-11-9J
S'aprova la certificació única de

les obres dc pavimentació del carni
dc Can Foguerada, segona fase. Així
com la certificació segona de les
obres de construcció d'un local so-
cial per a la Tercera Eclat a S'Horta.

S'aprova la factura presentada
per ECASA dels treballs realitzats
ti cementiri dc S'llorta.

S'aprova la liquidacid dels ingres-
sos dels espectacles i les vcrbenes
duits a terme en cl Parc amb motiu
de les festes de Sant Agustí.

Es prengué bona nota de la
citud de Roberto Artigues Proven-
za1 i altres interessant l'asfaltat del
camí de Cas Verros.

Es deixaren a sobre la taula les
sollicituds de Dolores Santiago Mo-
reno, Antònia Amengual Picornell i
Joan Lladó Maiol, interessant una
ajuda social.

S'aprova una tercera part de la
factura de pretsa de corrent i ins-
tallació de línia pel repetidor de
TV3 de Sant Salvador.

S'aprovaren diverses devolucions
de fiances.

S'autoritzaren diverses sollicituds
d'obres menors, coHoccaió de rètol i
obertura de síquies.

Sc concedí llicencia d'obres a M.
del Carme Oliver Acirover per a
obres de rehabilitació en el carrer
Major., 11. A la Telefònica per a
instatlar i reposar pals.

I se concediren llicencies per a
construir vivendes rústiques a Bar-
tomeu Nadal Nadal, Sebastià Adro-
ver Martorell (quatre llicencies),
Andreu Mas Bennasar (dues llicen-
cies), Antònia Binimelis Grimalt, Se-
bastia Grimait Grimait (tres llicen-
cies), Helmut Heinrich Jurs, Fran-
cisca Obrador Obrador, Hervery
Crush, Apollônia Julia Llull, Andreu
Pomar Fuster, Joan Trobat Llabrés
i Maria Adrover Adrover.

ANUNCIOS
Hasta el día 14 del presente mes

de diciembre sera tiempo hábil
para la presentación de ofertas op-
tondo a la contratación directa
para la realización de las siguientes
obras:

— Reparación y repavimentación
del camino de Cala Sanau, tipo de
licitación, a la baja, I.V.A. incluído
979.776 ptas.

— Reparación y repavimentación
del camino del Castillo de Santue-
ri, tipo de licitación, a la baja,
I.V.A. incluido 2.056.820 ptas.

— Reparación y repavimentación
del camino de Son Nadal, tipo de
licitación, a la baja, I.V.A. incluido
1.724.352 ptas.

Los expedientes se hallan de ma-
nifiesto en las oficinas de Secreta-
ria.

Lo que se hace público para
conocimiento de los posibles intere-
sados.

Felanitx, a 3 de diciembre de
1990.

El Alcalde:
Cosme Oliver Monserrat

Hasta el día 15 del presente mes
de diciembre será tiempo hábil

Ministerio de Agricul-
tun, Pesca y Aiimen-
tación
Servicio Nacional de Productos
Agrarios: SENPA
DECLARACION DE COSECHA DE
UVA Y PRODUCCION DE VINO -
CAMPAÑA 1990/1991

Se recuerda a todos los cultivado-
res de viña, que como en años ante-
riores v durante la primera quince-
na del 111C., de diciembre, hall de rea-
lizar la cleclaraciún dc la cosecha de
uvas obtenidas y el destino de las
mismas.

Los impresos para la misma puc-
den recogerse en la Jefatura Provin-
cial del SENPA en Palma, en la Ca-
mara Agraria de Felanitx y en los
Ayuntamientos de Maria y Porreres
y deben presentarse en dicha.Jefa-
tura o en los respectivos Ayunta-
mientos, hasta el 15 de diciembre

Se comunica también que dicha
declaración sera necesaria para ob-
tener cualquier tipo de ayuda o sub-
vención y que a esos efectos no se
admitirán declaraciones hechas fue-
ra de plazo.

Palma de Mallorca, a 20 de no-
viembre de 1990.

El Jefe Provincial

we*

para la presentación de ofertas op-
tando a la contratación directa
para la realización de las obras de
pavimentación y drenaje de unos
terrenos habilitados para escuelas
en las calles Burgues, Cotoner, Ro-
caberti y Anglasola.

El tipo de licitación, a la baja, se
cifra en la cantidad de 2.700.432 pe-
setas I.V.A. incluído.

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

Lo que se hace público para co-
nocimiento de los posibles interesa-
dos.

Felanitx, a 4 de diciembre de
1990.

El Alcalde:
Cosme Oliver Monserrat

SE VENDE PISO, 4 habit. 130 m2
superficie, 30 m2 terraza, con
aparcamiento incluido. Situación
frente plaza Palmeras. Precio in-
teresante.
Informes, Tel. 657006 (Sr. Bar-
celó).

icci nari
Foll 	 Att

CONTRALLUM
La fosca.

CONTRAMESTRE
Alumne.

CONTRAPRODUENT
Que fa el contrari de produir, que
es un gandul.

CONTRARESTAR
Sumar.

CONVERG r.NC. IA
Acció i efecte de convergir en la
unió.

CORBATA
Esquella propia d'executius.

CORBATANA
Corbata útil per a Ilancar dards a
distancia.

CORNAMUSA
Musa infidel.

NOR EDREDON
PLACER EN EL DORMIR

Muy pronto en Felanitx

CASAS PAREADAS -DIRECTAMENTE DEL
CONSTRUCTOR
1.000.000PTAS. ENTRADA Y RESTO EN
COMODOS PIAZOS

3DORIAI1ORIOS DOBIES2BANOS+ASEO,
SALON/COMEDOR,COCINA,DESPENSA,
COLADURIA,TERRAZAS,JARDINES Y PISCINA.
-TODO EN1 2 CALIDADES-

INFORMES TEL:82 43 45 Y 20 10 61

SE VENDE ORGANO 2 teclados,
con ritmos. Amplificador SIMAR
y un ACORDEON, 80 bajos PAO-
LO SOPRANI.
Informes, Tel. 825550.

TENGO PISO GRANDE para alqui-
lar, en Felanitx.
Informes, C/. Juevert, 61.
Tels. 580283 y 825039.

Bodega de Felanitx, Sdad. Coop. Ltda.
Es convoca als Socis a l'Ass2mblea General Extraordinaria,

que tindra Hoc el diumenge dia 16 de clesembre, a les 10 h. en
primera convocatória i a les 10,30 en segona, a la Casa Municipal
de Cultura, la qual es regira pel segilent ordre del dia:

1.—Lectura i aprovació, si cal, de l'acta anterior.
2.—Lectura i aprovació, si cal, de l'acta de dia 18-11-90.
3.—Informe de la situació de la Bodega i de les gestions rea-

litzades i possibles decisions a prendre.
4.—Precs i preguntes.

Felanitx, 2 de desembre de 1990.

La Junta Gestora Provisional



A la finca Es Na

Mateo Juan, pioner de l'Ag otnrisme
a Mallorca

Fa uns quants dies es va celebrar
a Mallorca el VII Encontre de la
Confraria Europea d'Intercanvis Ru-
rals de la Convenció Europea d'A-
groturisme, durant la qual fou ator-
gada al nostre paisà Mateu Juan
(aims (Marilla),. Medalla d'a-
questa conlraria, la primera que es
concedeix precisament a Espanya.

-Hi assistiren unes 240 representa-
cions, de França, Italia, Irlanda, Bel-
gica i Portugal.

És segur que molts us demanareu,
que es això de l'agroturisme? Doncs
l'agroturisme es una activitat que
consisteix en la recepció i hospedat-
ge de persones a les seves cases de
foravila, per part dels empresaris
agraris, dc manera que esdevé un
complement de les seves activitats
agropequaries.

La modalitat, que s'encunya a
Suissa a principis de la dècada dels
70, es considerada per uns com un
complement que rentabilitza_subsi-
diariament l'activitat agraria, men-
tre que per altres significa la desfe-
ta definitiva de l'agricultura. Horn
pensa que si l'activitat es manté dins
uns limits raohables i -equilibrats,
pot• representar una experiencia po-
sitiva, ara be, dubtam de la capaci-
tat i voluntat de les administracions
del pais pel que fa a una oportuna
i adequada regularització d'aquesta
activitat. De manera que, corn sem-
pre, la bondat de l'invent dependrà
en darrera instancia de l'Administra-
ció.

A Mallorca hi ha unes devuit fin-
ques que es dediquen a l'agroturis-
me, repartides pels termes d'Artà,
Pollença, Vilafranca, Lloret, Fela-
nitx, Llubí, Manacor, Sun Servera,
Binissalem i Santa Eugenia, i el re-
presentant d'Espanya a la Confraria
es precisament un mallorquí, Ventu-
ra Rubí, propietari de Ca S'Hereu
de Son Servera.

Però un dels pioners de l'agrotu-
risme és l'esmentat felanitxer Mateu
Juan, que a la seva finca de Es Pla
Nou, equipada per a 18 places, ha
anat allotjant visitants que en pe-
riodes que weillen des d'uns pocs

dies fins a un mes, han practical un
turisrne cultural íntimament incar-
dinat en la vida camperola.

Maleu Juan ens comenta que, mal-
grat el temps relativament curt que
porta en l'activitat, ha experimen-
tat la satisfacció de veure com al-
guns visitants han repetit l'expe-
riencia. Es un turisme de qualitat
—diu—, que s'interessa pels aspec-
tes culturals, històrics i paisatgístics
(el paisatge apartat de les rutes del
turisme massiu), amb una paraula,

un turisme que sap on
va i cl que vol. I a més es vea que
existeix una relació efectiva entre
els membres de la Confraria i una
informació prou completa ja que
sense cap tipus de sollicitud per part
seva figura dins el programa d'in-
tercanvis rurals de Lufthansa.

Els potencials turistes d'aquesta
modalitat podrien esser els tan so-
vint invocats turistes de qualitat,
gait Tuna posició 'social mitjana/
alta, titulada, o, si més no, dotada
de sensibilitat envers la natura, els
costums, la història, la idiosincracia
d'altres pobles.

Ara be, tal com s'exposa en aquest
VII Encontre, s'ha d'evitar que l'a-
groturisme es desvirtui i el seu cai-
re turístic ofegui l'activitat agraria.

VENDE SOLAR en Po•to-Coloin
muy centrico, en C. Ordinas, a 50
tn. del mar. WO 1112 con salida a
dos calks asfaltadas v eon aceras.
In formes, Tel. ">80130

PORTO-COLOM VENDO CHALETS
ADOSADOS, 3 dormit. piscina,
vistas al mar. Materiales lujo.
Urb. La Fe. 11 millones de ptas.
Informes, Tel. 756548 (horas co-
mida).

VENDO SOLARES EN PORTO-CO-
LOM, vistas al mar. 2.500 m2, luz
y agua. Precio 1.800 ptas. m2.
Informes, Tel. 711150.

DR. JULIAN TICOULAT MESTRE
MEDICO PSIQUIATRA

Medicina Psicosomática
(ANSIEDAD, DEPRESION, TRANSTORNOS DEL SUEÑO, DES-
AJUSTES DE PERSONALIDAD, ENFERMEDADES PSICOSOMA-
TICAS O DE ORIGEN NERVIOSO)

HORARIO DE CONSULTA Y PETICION DE HORA.
MIERCOLES DE 4 A 8 (TEL. 581518).

Miguel Bordoy, 22-1°.—FELANITX
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ontre el car=
ilatrona

UN DOCUMENT SOBRE MORALITAT ¿DESMORALITZADOR?
Joan Pau Il recorda amb freqüència que una fe que no es fa cultura

no es una fe pensada iii viscuda adequadament. Me sembla que podríem
també afirmar que una moral cristiana (que és la praxis de la fe), que
no es fa ETICA CIVIL quedara enl i iirada, poc encarnada, poc servible pel
món.

¿•al voila el clue passara amb el document dels bisbes espanyols so-
bre moralitat pública, sobre la consciencia cristiana clavant l'actual situa-
tic') de la societat?

Pes escriure aquest document, per a tothom, cal tenir al cor uns
quants criteris. Aquests, per exemple:

— Presencia o mediació dels catòlics (de l'església) en la vida so-
cial, política, cultural, associativa. pública (i eclesiastica) no 'light' perú
sí respec tuosa, dialogant, confiada,  convençuda perú no imposadora.

— Entrar. en la dinàmica deliberativa comuna del mewl contempo-
rani i aportar-hi modc.stament la visió pròpia sobre l'home i la societal.
Entrar en el joc que no admet que ningú prctengui jugar amb avantatges
(tampoc els poders establerts). Modestia i crítica, debat, profecia.

— La secularització és un avantatge per a l'Església, puix aquesta
havia posat les mans en terrenys que no eren seus. L'autonomia dels va-
lors mundans és un he per a l'Església. Hi ha !a possibilitai d'un món
sense Deu. No es pot dir que una societat sense Deu no tengui ètica i si-
gui automàticament injusta. L'ateisme no es negació de l'ètica. Una socie-
tal per ser justa, ética, equilibrada perquè es possible una societat huma-
nista. Deu es gratuïtat, es do; no es garantia.

— Accepta. r.. un .cifre com interlocutor suposa evitar-ne qualsevol
desqualificació expressa o tacita. Massa lleugerament es pensa que si algú
no creu es «perque no vol» i per això mateix se'l condemna a l'increient.
Els creients hem pecat volent manipular Deu. Estam cridats a «preparar
els camins » al Scnyor, per-6 no podem disposar d'Ell. Més encara, l'Es-
glésia, al qui no creu, sembla reduir-lo a la condició d'home frustat, sen-
se sentit. I endemés perquè no creu en Deu tot li esta permès. Amb agues-
tes interpretacions tan negatives es impossible el clialeg efectiu. Malaga)
suposa acceptar la possibilitat de realitzar una existência, dotada de dig-
nitat moral i plena de sentit. Fins i tot l'increient pot ser vist com a sal
que impedeix al creient de corrompre's i el força a purificar-se i reno-
var-se.

— Una ètica que cerqui de convergir en 111intillti possibles o en un
maxim ideal no va contra la responsabilitat humana (ni cristiana) ni con-
tra la trascendentalitat.

— No convenç ni convé la recerca de la prõpia identitat d'una ma-
nera engoixada. Denota adolescencia. El procés de maduració es recoil -

essent un mateix, anar essent un mateix mitjançant el diàleg. Tal volta
ens pugui servir Lc. 9,24: «Qui estima la pròpia identitat la perdra; aquell
que no se'n preocupa la trobarà».

— Si no es vol 'ètica civil' i delsat i diàleg civil, es tendrà més
fàcilment 'confrontació civil', es ontinuarà la immoralitat, la desmora-
lització o s'arribarà a la «guerra civil» (en alguns moments sembla el do-
cument dels bisbes remoure els dimonis de les «dues Espanyes»). Els bis-
bes no podrten tranquilitzar-se dient que han fet tot el paisible.

No n'hi ha prou amb el coratge de dir les coses pet seu nom; cal
obrir escletxes de salvació a tothom, puix l'home es misteri de be i de
mal i es hisiõria també de salvació.

A l'església li entenen millor cis mots dits amb tendresa de mare, com
el «bon samarità» que no demana carnet de cap tipus per aidar, mots dits
amb humor, finura de l'amor. Tots som amor de Déu.

En nom de la fe i de Deu ensorram Fesperança, el colloqui encarnat
de Dúlt en l'home. Així ens deixam bona part de la caritat.

Les preguntes són: ¿Aquests, i altres criteris tal volta mes importants,
estan a la base del pensament i del document dels Bisbes? Si ens semblen.
ben conciliars aquests criteris sún els que haLIFÍCI1 de moure pen-
sament i vida nostres?

Bartomeu Bennasar

Floristeria Felanitx
Comunicamos a los clientes y públi-

co en general, que nos trasladamos a la
plaza Constitució núm. 9, frente al Ayun-
tamiento. Tel. 580662.
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Grupo IFA

Seguimos, como siempre, a su servicio,
con la máxima calidad, justo precio

y atención- al cliente.

Para las próximas fiestas cie Navidad,
les ofrecemos

LOTES DE EMPRESA
FIAMBRES Y TURRONES CASEROS

GRAN VARIEDAD EN JAMONES SERRANOS, QUESOS,
CONGELADOS, CHAMPAN, LICORES, ETC.

Lechonas, pavos, corderas

OBSEQUIAMOS a nuestros
clientes con 	

Servicio a domicilio

FELANITX

Torneig de Squash de la Policia
Municipal

Ia nostra policia demostrO
en forma (9) el torneig celebrat dis-
sable passal a l'SQ1'.‘til MOI, (le Nla-
nacor.

L'Squash és un espurt de duresa
fisica i 111011 leenie. No va Ner

fOCI 	 agtitiui.ii Cli 	(111:1 5Ii:10111Z1(la

Siti partides seguides.
El ctimpi6 del torneig VO NC!  .10:111

1:11"iiIICZ. La resta de partici-
pants quedaren de la segiient
ra:
2 Mique! Céspedes

Pen. Joan NIonserrat
4 Miguel Prats
5 Bartomeu NIonserrat

Ulm Vicens
Llorem: Toiletta

TrI l ipora l

Avui, concert de la Banda i la
Coral a Cas Concos

Avui divendres, a les 9 del vespre,
a l'església de Cas Concos la Coral
de Felanitx i la Banda de Música
oferiran conjuntament un concert
sota la batuta ciels seus respectius
directors, Jaume Estelrich i Pas-
qua( V. Martínez.

És una activitat patrocinada per
l'Ajuntament de Felanitx.

Ceràmiques d'Antònia  Riera Alco-
ver a «Sa Nostra»

El Centre Cultural de Felanitx
presenta aquests dies una exposició
de ceràmica d'Antònia Riera Alco-
ver a la sala de «Sa Nostra».

L'exposició Lou iniugurada dis-
sabte passai i restara muntada lins
dia 16.

Pluviometria
La pluja registrada el passat mes

de novembre es la següent:
Dia 	 1, 05	 litres.
Dia 	 4, 3'2
Dia 	 7, 03	 0

Dia 	 8, 105
Dia 	 9, 88'5
Dia 10, 32'5
Dia 21, 0'3
Dia 24, 8'0
Dia 25, 04

Dia 28,	 06	 »
Dia 29,	 02	 »
Total recollit durant el mes, 145

litres per metre quadrat.

Festa de la Puríssima j XLIII Dia
del ErNiat

Avui divendres, Vigília de la lm-
maculada, a les 9 del vespre, acte
penitencial comunitari, sota la di-
recció del P. Antoni Oliver, teatí,
qui tambe presidira a continuació
l'Eucaristia. Cantara la Capella Tea-
tina.

Demà dissabte festa de la Puríssi-
ma, dinar de germanor a les 14 h.
a Son Barceló de Son Macla.

Es convida ben coralment a tots
els creuats, familiars i devots de la
Puríssima.

Dia 29 de desembre no sortirà
«Felanitx»

El dissabte dia 29 de desembre i

degut a que les jornades de Nadal
i segona festa cauen en dimarts i di-
mecres, no sortira aquest setma-

nari.

Comunicam aquesta circumstàn-
cia als •nostres lectors, comunicants

i anunciants per tal de que ho ten-

guin en compte en les seves previ-

sions.

Excursió «Sa Nostra» pels pensio-
nistes

Pel dia 12 de desembre, la Caixa
de Balears «Sa Nostra» té prevista
una excursió per a pensionistes a
Sa Canova de Sa Pobla (finca expe-
rimental de rentitat), a Muro (on
es visitara el Museu), Port de Po-
iler-Na, Formentor i Pollença.

La sortida sera a les 8,30 del ma-
ti, es berenarà a Sa Canova i es di-
narà al Port de Pollença.

Per a inscripcions, a les oficines
de «Sa Nostra» a Felanitx.

Club Altura
Per a diumenge que vé, dia 16, te-

nim prevista una excursió al Penyal
Xapat i Barranc de Biniaraix. L'iti-
nerari sera el següent: Son Torrella,
Pcnyal Xapat, Barranc de Biniaraix,
Sóller. La sortida sera a les 8 del

mati de la Plaça d'Espanva. Es pre-
:< 	FutUITIlat.16

•Fon -lcu Salva, lei. 580589.

Pi-ojecció de diapositives
Di jOUS de la set:nana passada, a

la Casa cl;: Cultui -a, Pere Xame-
na oleri una projecciú comentada
de diapositives d'un recent viatge a
Rússia.

No cal dir que la vetllada resulta
interessant i Mn. Pere clona proves
un cop rnt:!s del seu esperit observa-
dor.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
TALLER DE CUINA NADALEN-

CA.   Dijous dia 13, a les 16,30 h.
EXCURSIÓ CULTURAL A PAL-

MA. — Dimecres dia 19. Visites a la
Casa de Cultura de «Sa Nostra», a
Ia Cripta de Sant Llorenç dc la par-
rèquia de Santa Creu, al Palau de
l'Almudaina i a les coves de Geno-
va. Preu subvencionat, 1.000 pies.
Inscripcions de dilluns dia 10 i fins
dia 17. Places limitades.

CONFERENCIA MEDICA. — Di-
Iluns dia 10, a les 17 h. a càrrec de
la doctora Paula Grau, que parlarà
sobre «Dietètica i nutrició».

VENDO MESA DE COCINA con si-
lias. Mesa comedor con 6 sillas.
Un armario. Un sofá-cama. Unas
cortinas. Buen estado.
Informes, Tels. 717243 (labora-
bles) v 824756 (fines de semana).

vida social
NAIXEMENTS

A Campos, els esposos Pere Joan
Mir6 Cain pos i Gabriela Nicolau
Oliver, hou vista alegrada la seva
llar amb el naixement del seu pri-
mer fill, un nin, que en el baptisme
scbra el nom de Bartomeu.

Rebin els nous pares la nostra
sincera enhorabona.

Els esposos Tomeu Bordo Rosse-
116 i Dolors Barceló Abenza, han vis-
ta alegrada la seva llar amb el naixe-
ment del seu primer fill, un nin que
rebrà el nom de Tomeu.

Enviam la nostra més cordial fe-
licitació als novells pares.

Secchi Religiosa
ESGLESIA DE ST. AGUSTI
Continua la novena de Santa Llu-

cia que es practica abans de la mis-
sa de les 7 del capvespre.

Dijous dia 13, es la festa de Sta.
Llucia advocada contra les malal-
tíes dels ulls. A les 7 del capvespre,
Missa solemne cantada amb homilia
que dira Mn. Miguel Serra, Arxi-
prest.

BUSCO PISO en aquiler en Fela-
nitx, amueblado.

Informes, Tel. 581672.

informació

Floristeria CICLAMEN
C. Quatre Cantons, 16 — Tel. 827386

Comunica al públic de Felanitx la se-
va obertura, a partir de demà dia B.

Esperam la vostra visita.

Grácies



Cerámica
Mallorca

FABRICA: C/. St. Agustí, 50
Tel. 580201 — FELANITX

OBERT: Dies feiners dc 9 a 13 i de
15 a 19.

Dissabtes, de 10,30 a 13.

Per facilitar-vos les compres,
els diumenges de desembre •
tendrem obert de 10 a 13

hiper Felanipor

Dia 8 de diciembre

tendremos abierto

de 9.a 21h.

FELANITX
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Mn. Bernat Julia s'ha jubilat com a
Director dei Conservatori

El nostre paisà Mn. Bernat Julia
i Rosselló, acaba dc jubilar-se com
a Director del Conscrvatori Profes-
sional de Música i Dansa de Balears,
centre de la configuració actual del
qual cll n'ha estat un ciels artífex
principal, alhora que fundador ara
fa prop de catorze anys.

Per ta! motiu, el passat dia 19 de
novembre, la Conseileria de Cultura
del Govern Balear li va retre un ho-
menatge, en el Teatre Principal de
Ciutat, al qual s'hi sumaren nombro-
sos collegues, amics i deix'ebles, que
amb llurs cornposicions Musicals o,
si mes no, amb la seva 'presencia,
donaren testimoni d'adrniració i
apreci al qui consideren lin presti-
giós professional i mestre. Durant
l'acte, la Consellera.de Cultura M.a
Antònia Munar,• que en breu parla-
ment ressalta les qualitats i tas-
ques de l'homenatjat, li féu entrega
d'una placa commemorativa. Aixi
mateix ij .fou, concedida. la «Medalla
del Parlament»,.

El catedratic pollenci .Bernat Ci4
Ire es- l'autor d'una semblan-
ça biogràfica - de Mn. Julia publicada
per 1a Conselleria en aquesta avinen-
tesa— pronuncià un parlament -del
qual ens plau reproduir alguns pa-
ràgrafs:

oPens jo si dins • nostre músic
—felanitxer de bressol— . s'hi dona
també la veritat d'aquell vers cone-
gui amb que inicia Costa i Llobera
Ia seva dedicatória a Felanitx:
«Poble d'agudeses i de galania...»

Pens si dins el músic felanitxer hi
ha, a voltes recòndita i entramalia-
da, una gracia que el fa atractivol,
tot perdonant-li qualque punt de
desimboltura pròpia dels homes
d'acció, o qualque pet d'extravagàn-
cia pròpia dels artistes. Aquesta
gracia, aquesta vivor natural, aquest
sentit pràctic d'adaptació a les per-
sones i a les circumstancies... han
estat fonamentals per a la seva
obra; li han obert portes, li han
proporcionat amics i, en definitiva,
han estat la clau del seu exit: exit,
si no total i rotu nd -Ani pot coin pta r
amb triunfos totals?-- si .avaluable,
sobretot en el temps que correm, on
tot es qüestiona, i s'ha d'avançar en-
tre grans oposicions i, malgrat lo
rapid que va el món, per tot hi ha
set llegües de mal (ami...

Aquesta gracia també es manifes-
tava quan exercia d'orador, quan
era un ciels oradors sagrats ode
moda», arreu de les troncs de Ma-
llorca: paraula fluida, expressió en-
tonada, !missatge directe, on afio-
raya la cultura d'uns brillants anys
de Seminari i l'experiència i madu-
resa ciels graus academics conse-
guits a Roma.

L'altre familiar entorn que em
brinda l'amie són els viatges de la
Capella Mallorquina que —com sa-
heu— ha visitat ja bona part d'Eu-
ropa i saltat dues vegades a Ame-
rica. La Capella —mai no es dir à
prou— es una família ben unida.
Don Bernat es mostra huma amb
tots, participant dels goigs i emo-

l'eixida i gustant, des del

fons de la seva sensibilitat, de les
rnLravelles de terres Ilunves: des de
Santa Sofia d'Estambul, a! Gran Ca-
ñon del Colorado; des de la cambra
natal de Chopin, prop de Varsòvia,
fins a la tomba de Fra Juniper al
Carmel de Monterrey de Califòrnia.

Jo rués que res he pogut calibrar
tot el que feia perqu. la Capeda no
nomes assolís objectius art ístic'-;
clins temples o escenaris, sin() nimbe
consideració social a les recepcions
a les ambaixades. Amb la cliploma-
da, i do de gents, i do de llengües
de don BQrnat, al front d'una agru-
pació afinada i refinada, vos aSsegur
que Mallorca queda sempre en bon
Hoc. I el qui ho ha vist en dóna tes-
timoni, i son testimoni es veritable.

En resum: 23 anys al front de La
Capella, per ell fundada, i 14 cursos
fent cap al Conservatori, Per 'ell
creat, i de la direcció del qual
n'acaba de jubilar, són, clins una
cietat canviant i -pluralista,  un munt
d'anys que . sols es • poden redreçar
damunt la base d'Uns valbrs humans
no massa freqüents: - entre ells';'
més de la simpaiial gentilesa rallii-
buixats, hem de subratliar eis de la
laboriositat i responsahnitat:
allò en que es pos-a . el nostre'
sic se'n farà filenarrient responsable;'

aplicant-hi ull j eenacitat, ho d'ira
fins a l'enfrontl...,*quí:;. .teniu, 'entre
tantes i tan Variades empreseS;•
bra que més Ii poden agrair-Malldr-,
ca i les Illes germanes: el Conserva-
tori Professional de Música i Dança:
ningú sabra mai les hères qUe'«per-
dé.» dins la Diputació de llavors. La
nova categoria del Centre • exigia
nous quadres de 'ProfeSsorat i d'ho-
raris. La confecció . d.alts organigra-
mes en ()casions l'hagué decombinar
don Bernat amb la tasca humil, i a
voltes atropellada, de opicaPedrer»,
adequant les velleS estances de La
Misericórdia a aules de classe. Suors
i suades d'estiu, a fi de tenir-ho tot
llest i poder començar el curs per
l'octubre de I977..„

No cal multiplicar detalls. Siem
breus: tan breus com sincers. Co-
menci ja la ronda d'artistes que
ompliran aquest acte d'homenatge a
on Bernat Julia, amb la interpreta-
ció de les seves composicions. Ho-
menatge que no pretenim que sia
una vulgar .encensada». Sia abans
de tot un tribut d'honra i lloança a
Ia Ciutat que el va, infantar, Felanitx
—.poble d'agudeses i de galania /
poble de cor místic i zel fundador»,
com dèiem que canta Costa i Llo-
bera—; terra de bon vi, hi podem
afegir, i de bons músics, entre els
quals el Mestre Julia. Enhorabona,
Felanitx!

Sia en segon Hoc aquest acte un
toc de joia i gaubança per a les nos-
ires illenques terres, d'aire melodiós
i rítmiques onades, pel benefici d'un
Conservatori Professional, ara ore-
petit» a les Escoles Municipals, dis-
seminades ,—com a nius cantaires—
per diversos indrets del Pla i la
Serra. La matricula actual a arribat
als 6.000 alumnes. Us imaginau 6.000
nous balears que entendran i inter-
pretaran cl codi del llenguatge uni-

versal de la Música? ¿Com pretenim
esser mes «universal» que essent
músics?

Facem, a la vegada, homcnatge a
les nostres Autoritats i Poclers Pú-
blics per haver sabut reconèixer els
merits que concerren en la :)ersona
de Mossèn Julia, tot valorant i apre-
ciant degudament la seva obra pe-
dagògica, tan considerable i fructí-
fera.

I sobretot a vós, don Bernat, moi-
tes gracies. Moites gracies per tot el
que heu fet per a Balears. Gracies
perquè a curt, i molt mes a llarg
termini, haureu potenciat, i multi-
plicat, i repartit el clivi art de la Mu-
sica, entre nosaltres. Des d'aquest
Centre, el Conservatori Professional,
¿quanta niés jovenea camina per les
vies ciels pentagrames, pujant per
l'àrdua, i sempre fascinant, munta-
nya de la Música, cap al cim de la
possessió o domini d'un instrument?

I gracies també, Don Bernat,. pet
benefici, més vast i general, del vos-
tre exemple: exemple de treball,,
èom hem dit, i fermesa i sagacitat

de lluita. No en neixen cada dia de
«Bernais Julia». Dins el món en què
ens ha tocat viure, que s'asseu sobre
el benestar i el confort; que cerca
norm:.s la recompensa facil i imme-
diata; o que s'evadeix pets camins
de la lleugeresa i la intrasc-enden-
cia... per contra, un home com
aquest Bernat,' nascut a l'aguda i ga-
lana Felanitx, ens pot servir d'espill
de flama i de feina.

Multes gracies a tots.»
Bernai- Cifre

Pollença, novembre 1990

PORTO-COLOM VENDO CHALETS.
ADOSADOS, 3 dormit. piscina,
vistas al ruar. Materiales lujo.
Urb. La Fe. Il millones de ptas..
Informes, Tel. 756548 (horas co-
mida).

VENDO SOLARES EN PORTO-CO-
LOM, vistas al mar. 2.500 m2, luz
y agua. Precio, 1.800 ptas. m2.
Informes, TeL 711150.



Vehículos de ocasión
FIAT UNO 45 S 513

FIAT UNO 70 SX 3P
FORD FIESTA N
FORD FIESTA 957
FORD FIESTA C
RENAULT 14 GTL
RENAULT 5
SEAT IBIZA 1.5 GLX 5P
VOLKSWAGEN POLO COUPE 1.3

PM-AH
PM-AM
PM-P
PM-Y
PM-AM
PM-P
PM-G
PM-AM
PM-AV

(SABADOS MAÑANAS, ABIERTO)

concesionario Oficial

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

LLEVAMOS SU CONTABILIDAD.
Nuevo Plan Contable. Precios ase-
quibles. Maxima seriedad.
Consúltenos, Tel. 654096 y 581362.

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-F PM-AW
—Montesa 310 Trial
— Velomotores varias marcas

EXPOSICION Y VENTA

Taller
Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 580258
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS

FELANITX

Soldats a dos duros
Ja era hora! Què vol dir això de

destrobeir capitals per ter cabos!
On s'ha vist mai tudar lo millor de
sa vida de sa jovenalla dins ses pa-
rets d'un quarter fred i humit!

Sa mili sera, des d'ara, efímera,
breu, poca cosa, quasi be instanta-
nia com es Nescafe. Semblarà un
Ilamp, un tro, mig esglai, un ja esta
fet. Com un atac de cor.

Nombrosos entesos han vist que
aim') de fer reemplaços de milers
d'homes a la vegada tres pies a l'any
es quelcom de insuportable. Que no
esta be, que no acaba d'esser euro-
peu, vaja. I s'ha acabat, ja no ho
faran més.

Seran reemplaços de vint i cinc o
quaranta homes, aim') si, tots seran
bons, no hi haurà ni inútils ni tills
de vídua. Es farà un reemplaç cada
dos dies i pes sorteig es tindran en

compte ses tres darreres xifres des
«cuponasoo. Ses feines es podran
dur a terme a una d'aquestes caso-
tes de fora-vila on ja no hi sembren
ni hi cullen res perquè a Europa ens
sobra de tot, cas apart s'alegria.
Podran dormir a sa pallisa i fer es
ganso amb s'escopeta per dins sa
pieta o damunt s'era. Aniran a dinar
a Can Sobera. Esperem que, si son
quaranta i es cabo, ens ho facin una
micoiona més barato. En Sobera ho
dominava a això de fer mongetes.

Es primer dia ben dematí es dis-
fressaran amb robes de mida equi-
vocada i es socorraran crestes i ca-
bells amb flamete de fuel. Un quart
per vacunes i mitja hora per novata-
des lleugeres. De les deu a les onze
cursillo d'insults, flastomies i parau-
totes a cura d'un sargent granat. De
les onze a les dotze i mitja terapia

d'escopetes i destrossament sistema-
tic des cam') des Convent. De les dot-
ze i mitja a la una, repas de galons
i estreiles. A la una renyada collecti-

amenaces i tnongetes.
Una hora de ter es coió per sa

companyia, repartiment de made-
{tics i denies. Fer malbé tres fiascos
de Netol fregant s'horrisona sivella
i fer del cós.

De tres a quatre i mitja fer-se
mal pes comellar fondo amb sa
bomba de ma. Repels. A les cinc,
vint homes aniran a emblanquinar
a cas comandant. A les sis arrestos
i consell de guerra per condemnar
qualque desgraciat a tres minuts de
calabós. Recompte de botons i
quart d'hora per anar a presumit
per sa Plaça de ses Palmeres. Mon-
getes.

A les tres o les quatre des mati
susto general i tots més drets que
un fus en es corral en calçons blancs
i descalços. Carreres de sacs perquè
un ha perdut sa gorra i un altre no
ha saludat be.

Segons dia:
Toc de diana imb trompeta eke-

trica. Fues cap a s'excusat. Missa
gitana amb un pater fadrí. Cafe amb
Het i mongetes a Can Sobera. Gim-
nastia i copots de baixos pes plin-
ton. Cursillo accelerat de cabo. Exa-
mens fulminants i rigorosos seguits
'd'ascensos. Guerrilla sorda per ses
figueres de moro.

Canvi de corretjades i sesió de vi-
deo per reconèixer tanques, mos-
quetons, avions de bon de veres i
fum de bomba. Imatges reials d'un
comandant que dispara un fusel!.
Crits i paella de mongetes. Zafarran-
cho, rompuda de portes, excursió a
peu a veure es tractor camuflat.

Assaig general. Rebuda de parents
i coneguts a sa Raval. Arenga emo-
'tiva i jura de bandera. A continuació
potejament de s'asfalt caminant tot
dret i depressa dan-era es tambors
d'En Simonet, es ucavallitos» i es
.cabesudos». Llicenciament expedi-
tiu i irrevocable.

Reenganx de tres bores pes més
rebeco. Sotal.

P. Artigues

—82121244—
Ln que los pads deben
slber de Ortdoncia
ColuborueiUli del 11r. Ilussum

Sluilluibur y (le lu Suciedifil ksim-
holii de Ortodunciu.

CAUSAS DE LA MALOCLUSION

¿Qué efecto tienen
los hábitos infantiles?

Contra lo que se pueda supone),
el hueso de una persona joven no es
algo duro e indeformable: por el
contrario, toda fuerza o presión con-
tinuada puede alterar su forma. Por
eso, la succión de un dedo, el mor-
derse las uñas, etc., pueden amena-
zar el deskrollo normal de los hue-
sos maxilares. Si • a esto se añade
una tendencia hereditaria, los hábi-
tos todavía son más perjudiciales.

¿Cuando comienzan los niños
a tener hábitos?

Prácticamente, el niño desarrolla
sus hábitos (los malos y los buenos)
desde cl nacimiento. De igual ma-
nera que su crecimiento alcanza el
máximo de actividad durante la in-
fancia, así sucede con el acostum-
bramiento al hábito vicioso.

e Que hábitos pueden
producir maloclusión?

Los más comunes son: el chupai-
se el dedo o los labios, uso proton-
gado del chupete, interponer la len-
gua entre los dientes, dormir apo-
yando la cabeza sobre el brazo o
mano, etc. Cualquiera de estos há-
bitos ejercen una presión sobre
dientes o huesos, ocasionando un
desarrollo anormal de los huesos
maxilares y desplazamiento de las
dientes si se ejercen durante mucho
tiempo.

¿Por que se chupan
el dedo los niños?

El instinto de chupar es algo no -
mal y característico en el niño pc-
queño. Sin embargo, el chuparse el
dedo no es normal y se suele deber
a varios factores, entre ellos, ali-
mentación insuficiente, aburrimien-
to, cansancio, u otros factores emo-
cionales.

¿Que resultado tiene la pérdida
prematura de un diente temporal?

Cuando un diente de leche (espe-
cialmente los molares) se pierde de-
masiado pronto, los dientes adya-
centes tienden a cerrar el espacio.
que debería ocupar el diente perma:
nente que saldrá más tarde.

¿Qué consecuencia tiene
el retraso de la caída
de los dientes temporales?

Cuando un diente temporal tarda
mucho en caer, el permanente que
le ha de susti wir encuentra dificul-
t ades para salir y, al hacerlo, su :

posición suele ser defectuosa.
(Continuará)

relticiumidas con el leino
jttttiliit see u1iivttIus u hi rede.cei(ilt,i.
del semdm i ein j, seniii
cii e5 1(1 secciwt.	 . .,

CLINICA DE ORTODONCIA
(Prevención y corrección de malposiciones dentarias en

niños y adultos)

Dr. Bassam A. Shuhaibar
DOCTOR 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 

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
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Per P. Xamena

1909

Gener.—Continua la replantació de les vinyes destruïdes per la FiHo-
xera. Cada diumenge a la plaça es venen molts de mils de sarments ame-
ricanes.

Gener.—L'Ajuntament cobrava en aquest temps 'censals per les terres
del Pou Nou i Binifarda.

Gener, 9.—Una dona se suicida tirant-se dins un pou.
Gener.—Era cl batle l'amo En Guillem Puig, conservador.
Gener.—Balls de mascara en el teatre i a Can Manuel des Sitjar.
Gener.—Pregaries a la Parròquia en ocasió dels terratrémols d'Itàlia.
Gener, 16.—Es despedí el mestre d'escola D. Josep Xandri, el qual ha

estat destinat a Madrid.
Gener, 29.—En el camí de Son Ballum un home morí sobtadament.

Febrer.—A l'arenal del port s'han trobat despulles humanes enterra-
des, molt antigues, i devora elles algunes monedes de coure.

Febrer.—Es bessó d'ametla va a 80 ptes. el 'quintar mallorquí.

Febrer, 11.—Festa de la Mare de Déu de Lourdes a la capella de les
monges trinithries; el rector beneí una custòdia.

Febrer.—Ha estat nomenat mestre interí de l'escola elemental de nins
D. Miguel Riera Pere116.

Febrer, 23.—Dimarts, darrer dia de carnaval. Les dues bandes de mú-
sica donaren concerts a les places de s'Arraval i de sa Constitució mentres
el jovent anava i venia d'una a altra banda tirant-se serpentines i paperins.

Març.—Acabà de publicar-se en el «Felanigense» com a fulletó el se-
gon tom del Quijote en mallorquí, traduit per D. Ildefons Rullán.

Maw, 25.—Davant l'Algar girà una barca que anava del Port de Mana-
cor al de Palma. Els dos nàufrags i la barca foren salvats per alguns vai-
xells que sortiren del Port de Felanitx.

Abril, 18.—Morí a Santa Maria del Camí.el Comte de Séguier el qual
havia viscut alguns anys a Felanitx i publioa algunes obres impreses a
Can Reus.

Abril.—L'Ajuntament comprà uns trats en el Morcral per a construir-
hi uns rentadors públics.

Abril.—Fou instaHat en el carrer de la Font un magatzem de mobles
fabricats a Manacor.

Maig, 2.—Recorregué els carrers l'acostumada processó del primer
diumenge de maig.

Maig, 8.—Processó i festa a Sant Salvador.
Maig, 9.—E1 partit conservador celebrà a Sant Salvador un banquete

en obsequi dels nous regidors proclamats dia 2. Quan davallaven i foren
en el paratge de la Capelleta, deckliren dur a terme la seva construcció.
L'obra havia estat iniciada per D. Bartomeu Obrador (a) Es capellà Ger-
rer, pet-6 tot just començada, va esser abandonada. S'obrí una subscripció.

Maig, 23.—Festa de les filles de la Puríssima. Predicà el canonge arxi-
ver D. Josep Mira lles.

Maig, 27.—Morí a Palma D. Mateu Obrador Bennhsser, l'insigne lullis-
ta felanitxer.

Maig, 29-31.—Quaranta Hores a la Parròquia en honra de la Mare de
Dal del Carme. Predicà D. Josep Auba.

Diciembre: mes de la
mesa de cocina

Mesas y sillas CANCIO
Pase a ver modelos y compare precios

u E-
MOBLES DE CUINA I BANY

C. Plaça, 19 - Tel. 580840

FELANITX

aPrebe Covent»
Si!, si!, ja ho se!, sempre la ma-

teixa tematica, les mateixes
i tcerics, pera hi ha una cosa

que us vull dir i avui no sera res
de tot això, avui sera una realitat
visible i palpable que us demostra-
ra que tantes exageracions comen-
cen a tenir fonament, malgrat si-
guin tristes.

Hi ha un poblet emplaçat dins
una vall longitudinal de la Serra de
Tramuntana, és el més petit de Ma-
llorca, el més apartat, el més frà-
gil, però tot i així és un poble fort
de muntanya. Fa uns anys tenia una
Irentena d'ànimes i alguns esdeve-
niments importants eren, un fune-
ral, malgrat la desgrhcia, ja que
s'havia d'aobrir» el cementiri on,
només, hi havia enterrats una dese-
na de persones, i per altre part, un
bateig, en que s'emprava una pica
baptismal de marbre mallorquí, una
autentica peça artística. N'hi havia
d'altres, per() no tan carismàtics
com aquests.

Han passat moltes boires de mal
temps i les coses han canviat. Per
motius geogràfics, econòmics i d'al-
tres tipus, la gent se'n va anar a
altres indrets. RESULTAT?, el vui-
tanta per cent de cases, ara, són
propietat d'estrangers, mallorquins
n'hi ha tants com dits tenim a la
ma. L'encant del poble, més o man-
co, s'ha mantigut, però hi ha coses
que no acaben d'estar clares. Mirau
per on, l'església ha estat víctima
dels robatoris i del saqueig; un al-
tar del temps del pre-barroc, més
o manco, del segle XVII, fou res-
taurat sota el patrocini del Govern
Balear, tenia dues imatges de gran
valor artistic, i un dia, aquestes, fo-
ren sostretes. Anys enrera, molta
gent, ni tan sols tancava ca seva
amb clau, ara no pot esser. Aquest
poblet meravellós, és Orient. Els

diumenges, el poble, s'ompl de gent I
curiosa per veure, amb cis setts pro- I
pis ulls, el que resta d'una cosa
riostra, part de l'heretatge del pu-
bic mallorquí. Es podrien comptar
moltes coses d'aquest pob1(.1, pers
seria afegir mes aigua al banvat.

Un altre cas es el castell d'Alarú,
un poc més amunt d'Orient; en
aquells temps, un recinte inexpug-
nable i, ara, un femater, pel que jo
he vist, no fa ni una setmana. Es
una gran llàstima que molta de
gent que es diu «excursionista» i
que el seu vertader nom no figura
en el diccionari, en Hoc dc deixar-
ho tot tirat per on es troben, no
se n'ho duguen a ca seva i, al dar-
rer, paguen pocs innocents per pe-
cadors. Es que sempre són els ma-
teixos.

Aquests són, només, un petit
exemple real dels molts que hi ha
voltant per «CA NOSTRA».

Avui us he parlat d'Orient, però,
qui sap! demà podria ésser un altre
poble, el segon més petit que tenim
a Mallorca?

Els peixos grossos, poc a poc, es
mengen els petits.

Us recordau quan, fa uns anys,
deicn de Mallorca que era la «Isla
de la Calma», que els turistes ve-
nien per gaudir d'un paisatge únic,
d'una tranquillitat, etc... I ara, tot
és ciment i més ciment, aigües con-
taminades i altres coses que es po-
drien resumir en una paraula:
desastre .Què faig llarg i exager?
Demanau-ho a l'estanquera del car-
rer Nou a veure el que us dirà.

Desgavell urbanístic + desbavell
públic =

El que sabrà fer aquest compte,
prendrà part a un sorteig en què es
rifarà upa albergínia sense para-
fanes.

Postdata: Com acabarem, a una
una reserva com els indis?

Antoni Joan i Albons

Per Nadal, posau a la
vostra liar, un toc
especial...

Ornamentació
Nadalenca

Ia trobareu a

Llibreria RAMON WILL
C. Major, 25



Análisis Cliniques
Joana Gerdes Grimait

(FARMACLUTICA ANALISTA)

Carrer de la Mar, 11 - FELANITX
Tel. (Fax) 58 16 14

Obert els dilluns, dimecres i divendres
de 8'30 a 12 h.

ANALISIS per Companyies de segurs:

MARE NOSTRUM, IMECO, PREVIASA, SA-

NITAS, ASISA, ALIANÇA, NOVOMEDIC, etc.

Tait
S.a

Fundat per
Climent Garau

i Arbona

p.   

cine princip 4. 1
Somos distribuidores de las marcas:

SALGAR
DISBANY

M. BAK,
Muebles baño
Espejos
Armarios acero inox.
Accesorios para baños

CVAA\
Véalos en -- W- -4\ (gT-30-r_j_ T- 1 1 u ETA,

MOBLES DE CUINIA I BA1NY

C. Plaça, 19 - Tel. 580840

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Mientras el Gobierno sólo ma-
quina, busca el módulo, para subir-
nos los impuestos a toda costa, y
Jas pagas de los politicos suben co-
mo la espuma... El C.D. FELANITX
marcha por la PREFERENTE en
plan arrollador. Victoria por la mi-
nima frente al LLOSETENSE, dos
puntos de oro. Un gol de Ar4FONSO
que sirve para compartir 'et LIDE-
RATO con el POLLENÇA y&et S-
PA tik.

Magnífico el portero local M.
ROIG ( ¡aprende, Covelo!) que ha
demostrado a estas alturas, ser uno
de los mejores de la categoría. Pero
vamos, todo el equipo funciona a to-
pe, y eso tiene un culpable, el en-
trenador FERNANDO ASENSI. Pe-
ro una pregunta que flota en el ale-
ro: ¿Interesa el ascenso?

• Ya tenemos discoteca en FE-
LANITX. ¡Ya era hora! «PEPS
CLASS» ha abierto sus puertas tras
costosa y bien llevada reforma: Se
puede destacar el arte del Ottor fe-
lanitxer BERNAT SANS° qUe ador-
na parte interior del recinto. El am-
biente seleccionado, no hay sitio pa-
ra los folloneros. En fin! qüe se ha
convertido en un sitio muy agrada-
ble donde tomar una copa y escu-
char buena música.

Para empezar, para abrir boca
como el que dice, inauguraron con
el grupo «MURDER IN THE
BARN», hoy en la cresta de la ola.
Actuaron en olor dc multitud cl vier-
nes. ¡Fue apoteósico! Y el sábado.
El domingo hubo una GALA JUVE-
NIL con la actuación del conjunto
también felanitxer «BLACK CATS»,
que tuvo un resonante éxito. Se tra-
ta de un grupo juvenil que ,tabe de
lo que va.

Así que ya tenemos DISCO. Sólo
nos resta felicitar a la nueva direc-
ción y de3ear1es mucho éxito en su
empresa.

• Según rumores con mucho
fundamento volverán las «TERTU-
LIAS FELANITXERAS», que en su
presentación, «la tertulia piloto», tu-
vieron que suspenderse por razones
de peso. Ahora parece que la cosa
va en serio y los responsables van a
ser casi los mismos excepto alguno
que se habrá enfriado ya.

• Quien va a pasar por el Juzga-
do sera el amigo TOMEU RAMON
(a) «CORSO». Tras siete años de so-
ledad ha decidido dar un giro a su
existencia y unirse a su nueva com-
pañera sentimental CATALINA GAR-
CIAS, con carácter definitivo. Desea-
mos al nuevo matrimonio, lo serán
a partir del día 22 hora H, nuestros
mejores deseos. ¡Felicitats!

• El pintor BERNAT SANSO,
volvemos a hablar de él, ha decidi-
do emprender una nueva aventura,
pues lo de los pinceles no da para
tanto. Se trata de que va a dirigir
los destinos del «BAR CALA BAR-
BACANA», que estos días sufría una
importante reforma. Deseamos tam-
bién a nuestro amigo, y mejor ar-
tista, mucho éxito en esta nueva fa-
ceta.

• Esta semana vamos a ser bre-
ves, pues nos pilla a contrapié. Al-
gunos eventos y actos van a produ-
cirse en la mitad de la semana, co-
mo es el caso del programa ESPE-
CIAL de TELEVISIÓ FELANITXE-
RA, LA GRAN NOCHE DEL TE-
RROR y el PARTIDO, de vital im-
portancia de cara la clasificación,
entre el CALVIA y el FELANITX,
que debía disputarse en la fiesta del
jueves y que tendremos que dejarlo
para la semana que viene. Para este
domingo en «Es Torrentó», el FE-
LANITX vuelve a jugar en casa, tie-
ne un compromiso muy especial
frente al SES SALINES. Y yo me
pregunto tras jugarse estos difíciles
partidos ¿continuará la racha victo-
riosa del equipo Felanitx? La res-
puesta la tendrán la próxima sema-
na, si Dios quiere, claro.

EL RESERVA

SE OFRECE MUJER para servicio
domestico o trabajo por horas. Y
CHICA para guardar niños y tra-
bajos domésticos.
Informes, Tel. 582381.

Tenis ¡alb
3.' DIVISIO NACIONAL

BAR ETS ARCS, 0
ANUBIS, 5

Partit de clar domini visitant, on
el conjunt de Felanitx no pogué fer
res per anotar-se un punt al seu fa-
vor. Cal dir que l'equip del Bar Ets
Arcs, té un nou jugador, es tracta
d'en Norbert, que contra l'equip del
Port de Pollença, va fer un excellent
partida. A mes de l'esmentat juga-
dor, varen jugar en Miguel Calden-
tey i en Nofre Bauza. Aquest passat
dimecres i divendres havien de ju-
gar a Felanitx les partides corres-
ponents contra el Palma Promeses
i l'Inca T.T. a partir de les 20,30 al
Bar Ets Arcs.

2.a DI VISIÓ
BAR STIORT, 4
BAR ETS ARCS, 5

Va csser un partit molt igualat
fins els darrers moments. El con-
junt de Manacor des dels primers
moments va Idominar fins a posar-
se 4-1; però una bona reacció del
conjunt del Bar Ets Arcs va fer

que aquest resultat fos remun-
tat i acaba amb el resultat de 4 a
5. Per l'equip de Felanitx varen ju-

gar en Miguel Ginard (2); Miguel
Caldentey (2) i Nofre Bauza (1).

Aquest cap de setmana, se despla-
cen a Menorca per jugar contra
l'equip de Ciutadella.

Cori Vicens

VENDO PRECIOSA CASA RUSTI-
CA DE PIEDRA, dos plantas, cu-
biertos 150 m 2 , dispone de agua y
luz, con 2.300 m 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.

ALQUILO BAR RESTAURANTE
BOB'S en plaza Cas Corso de Por-
to-Colom. El alquiler se empezará
a pagar a partir de abril de 1991.
Informes, Tel. 93 - 4251958.

SE VENDE PORTASA en calle Ma-
rina de Porto-Colom.
Informes, «Viva», c/. Mar, 9, Fe-
lanitx.

TENGO PARA ALQUILAR PISO en
Felanitx. A estrenar. Cl. Onofre
Ferrandell.
Informes, Tel. 561147.

Viernes 7, de 9 noche a 9 mañana, 12 horas de cine

NOCHE DE TERROR
6 PELICULAS 6 	 ENTRADA, 750 ptas.

Nosferatu, Principe de las Tinieblas - Al filo del hacha
La Mosca Il - Las Brujas de Eastwick - Slugs: Muerte

viscosa - Noche de miedo Il

Sábado 8 y domingo 9 desde las 3
Dos estrenos de gran actual ¡dad en Palma.

Los Renegados y Te amaré hasta que te mate
Viernes 11, saibado 15. 9 noche y doming() 16 desde las 3

la gran película de la lemporada 1990

La jungla 2 y El Cielo se equivocó



FELANITX

FUTBOL
La EFER!NTE

¡Sigue la racha victoriosa!
Felanitx, 1 - Llosetense,

I  BA SQUET

Espectacular victória dels júniors
['equip de 3. peril a la pròrroga en el camp del lider

Aceptable entrada pese al frío,
que no fue tanto, y a Canal plus, que
ofrecía entrada la 2.a parte de este
partido el Barça - Mallorca.

Felanitx: M. Roig, J. Roig, Sagre-
ra, Felipe, Adrover (Borrás), Aznar,
Suñer, Nico, Javi, Alfonso (Barce-
ló) y Agustin.

Arbitro: Massanet. Siguió el juego
de lejos y dejó de señalar un claro
penalty a Felipe. Tarjetas amarillas
a Corró, Bestard, Suñer, Quetglas y
Perelló.

EL GOL.—Min. 62 (1-0), disparo
fuerte, desde la izquierda, de ,Jai,

no logra atajar el.meta Sastre
y Alfonso oportuno y rápido, cual
centella, fusila por alto.
CODO A CODO

El Llosetense hizo gala de su bue-
na clasificación, fue un digno rival.
Una primera parte donde no hubo
grandes cosas que destacar ya que
ambos equipos derrocharon ener-
gías y ganas, marcajes severos y tác-
ticas similares en ambos onces. Más
que fútbol fue una lucha noble, pero
bordeando los limites establecidos.

Nada más empezar Felipe fue ob-
jeto de penalty al ser agarrado por
el cancerbero Sastre en una jugada
de contragolpe. Pero poco después
fue el meta Roig quien salvú un gol
cantado cuando un delantero visi-
tante pilló un balón cerca del mar-
co y sin obstáculos... ¡Vaya para-
dón! Eso fue todo lo destacable an-
tes de marchar a los vestuarios en
el intermedio.
GOL DE ALFONSO

En la 2.2 mitad continuó la misma
tónica. Más empeño en el cuadro lo-
cal. Si bien el Llosetense no se con-
cedía ningún respiro. La emoción es-
taba servida. El gol de Alfonso cam-
bió las iniciativas. El Felanitx busca-
ba defender su ventaja y el Lioseten-
se se vio obligado a abrir líneas. El
corto resultado hacía crecer la emo-
ción. Felipe en un rápido contragol-
pe se plantó en el área rival y fue
claramente zancadilleado. ¿Otro pe-
nalty? Creemos que sí. Pudo esta ju-
gada sentenciar el partido. Pero el
réfere, que estaba mal auxiliado
apenas andaba, no se percató de la
jugada. Y así hubo que esperar has-
ta el pitido final para saber quien
de los dos equipos se llevaba el gato
al agua. Algunas ocasiones dispusie-
ron ambos conjuntos para, unos
ampliar el marcador y los otros
igualarlo. En suma, laboriosa victo-
ria felanitxera. Dos puntos más que
colocan el Felanitx al «pódium» de
la tabla, un liderato compartido con
el España y el Pollença. Seis jorna-
das victoriosas, doce puntos. Todo
un récord, señores.

MAIKEL
1.' REGIONAL
CAS CONCOS, O - S'ALQUERIA,

RIVALIDAD, PERO MENOS
En el campo «Es Cavalier» parti-

do de gran rivalidad comarcal, que
en esta ocasión no tuvo el color de

antaño. No es de extrañar porque
equipos andan por la cola de

Ia clasificación. Dominaron los loca-
les y tuvieron más ocasiones, pero
al final el marcador no se movió.
2.' REGIONAL
S'HORTA, 1 - STA. EUGENIA, 1

UN PUNTO ES UN PUNTO
En «Sa Lleona» el S'Horta se en-

frentó a un equipo bien situado. Fue
un partido con diversas alternativas,
que finalizó en tablas. Pese a ceder
un punto se suma uno, y lo impor-
tante es acumular los suficientes
para• manterier la categbria.
JUVENILES

BARRACAR, 1 - FELANITX,
La primera parte ya terminó con

ese gol que supuso la derrota del
equipo felanitxer.
BENJAMINES
FELANITX B, O - SANTANYI, 11
Demasiada diferencia entre un

equipo y otro.
OLIMPIC, 1 - FELANITX A, 3
Go les de David y Valentin, uno en

propia meta, dieron la victoria a los
de Felanitx que realizaron un buen
encuentro.

Futbolet
TORWEIG POLICIA LOCAL

Excel-lent torneig el que s'està ju-
gant aquests dies al Camp d'Esports
de «Sa Mola», organitzat per la Po-
licia Local de Felanitx.

RESULTATS
GRUP «A»:
Policia Local Llucmajor, 5 -

Policia Local Son Servera, 3
Policia Local Campos, 1 -

Policia Local Llucmajor, 6
Policia Local Son Servera, 5 -

Policia Local Campos, 5
GRUP «B»:
Policia Local Felanitx, 1 -

Policia Local Andratx, 4
Policia Local Muro, 3 -

Policia Local Felanitx, 5
Policia Local Andratx, 3 -

Policia Local Muro, 4
Finalitzades ja aquestes rondes de

classificació, del grup «A» ha quedat
guanyador l'equip de Llucmajor. Cal
destacar la bona afició d'aquest
equip i el bon comportament de tota
Ia plantilla, que s'enfrontarà al gua-
nyador del Grup «I3», la Policia Lo-
cal d'Andratx, un altre equip que ha
lluitat molt per la seva classificació.
La final d'aquest torneig sera en-
tre la Policia Local de Llucmajor i
la d'Andratx. Pel 3r. i 4t. Hoc s'en-
frontaran la Policia Local de Son
Servera i la de Felanitx. La nota
negativa l'ha donada, com ja és ha-
bitual en ells, la Policia Local de
Muro. Cal recalcar el seu mal joc,
sense gens ni mica de cleportivitat i
només demostrant la seva mala con-
ducta, amb constants protestes i
agresions, tant a l'Arbitre com als
jugadors contraris.

M. TALA VANTE

RESULTATS
Cadets:
RAMON LLULL, 	 76
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 78

ES CAPITOL, 	 48
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 103
Sèniors provincial:
PALMA B.C., 	 75
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 55
III Divisió:
BOUTIQUE JOAN/
COSTA DE CALVIA, 	 65
AUTOCARES GRIMALT, 	 61

COMENTARI
No presenta mal balanç aquesta

jornada, si tenim en compte que
tots els equips jugaven fora i que
els dos seniors visitaven la pista
deis respectius líders. A dos dels
partits hi va haver pròrroga amb
sort distinta: mentre els cadets gua-
nyaven, el de 3.a en sortien derro-
tats. Els júniors donaren tota una
exhibició i guanyaren el primer par-
tit a camp contrari, però de quina
manera! El resultat de l'equip més
malparat, el de senior provincial, se
pot considerar una victòria, ja que
el rival que havia perdut de menys
dins el camp del Palma ho havia fet
per 51 punts de diferencia i l'esta-
dística dels partits jugats a casa se-
va assenyalava un 10743 de mitjana.

Hauria estat una injusticia la der-
rota dels CADETS, perquè durant
els 40 minuts gaudiren d'avantatges
de fins a 10 punts i en una sola oca-
sió se varen veure superats (63-62),
quan faltaven pocs segons per la fi-
nalització. Un tir lliure transformat
per G. Obrador for-0 la pròrroga,
que se guanya per 13-15. Les extra-
ordinaries actuacions de Cesar i R.
Boyer donaren com a fruit 36 i 31
punts, respectivament.

Els JUNIORS jugaren en pla es-
gavellador i donaren tot un recital
al coer-de la classificació. El marca-
dor fou clarissím des del principi i
el 23-55 dels descans era presagi
d'un tempteig centenari. Tres juga-

FUTBOLET ESCOLAR
INFANTILS

ST. ALFONS «B»/
VIATGES FELANITX S.A., 21

AMAYA NOU ESPORT, 1
QUIN RECITAL!

L'equip dirigit pel jove entrena-
dor M. Talavante, domina i gole ja
a un contrari molt dèbil. Aquest
equip, el Viatges Felanitx, s'assegu-
ra ja matemàticament la classifica-
ció per a la próxima ronda d'aquest
trofeu. Avui dissabte es juga el par-
tit de tornada al Camp d'Esports, a
les 16 hores. Per l'equip de l'escola
St. Alfons marcaren: Juan Vicente
(9), Fco. Cañas (4), Daniel Porras
(4), Pedro Villanueva (2) i Miguel
Vicens de penalty. Per l'equip d'A-
maya el gol de l'honor fou obra d'en
Miguel Angel.

GLORIETA

dors superaren els 20 punts, P.J. Fu-
liana (26), R. Lladó (23) i B. Mai-
mó (22). També són de destacar els
12 punts de D. Amengual, jugador a
qui enguany li costa bastant anotar.

Com assenyalàvem en el comenta-
ri inicial, l'actuació del conjunt de
PROVINCIAL va ser molt meritòria
ja que el contrincant és un equip
que faria un bon paper no ja no-
més dins el grup A de Provincial,
sinó dins la mateixa 3. a Divisió. Sor-
ti a mil, el Palma, i als dos minuts
guanvava per 8-0. Poc a poc s'anive-
llaren le:s forces i el marcador re-
flectí tnr sorprenent 22-19 en el mi-
nut,11, arribant-se al descans en un
43-30. Els 13 punts de la primera
part foren ampliats fins a 27, per?)
uns bons minuts finals ho deixaren
definitivament en 20. En l'aspecte
ofensiu, destaquem la feina de To-
meu Maimó (32 punts i una serie
d'i 1 de 14 tirs lliures transformats).
Toni Maimó aconseguí 8 rebots (6
ofensius).

La sort no acompanya l'equip de
TERCERA que obtingué la tercera
derrota consecutiva. Ha perdut cinc
partits, dos a la pròrroga i els al-
tres de 4, 5 i 6 punts. En aquest
encontre si hi havia d'haver un gua-
nyador, no podia ser altre que l'Au-
tocares Grimalt» que va ser supe-
rior al Heir - quasi bé tot el partit. El
primer, tifinps fou de color visitant
i acaba 27-32, difeKmcia ampliada en
el minut 26 (27-39), moment en que
la defensa individual local dona els
seus fruits. Reaccionaren, per tant,
posant-se per davant, 44-43 (minut
35). Seguiren unes distancies inapre-
ciables a favor d'un o de l'altre fins
al final que acaba en empat perquè
una pilota Hançada per Amengual
baix de la cistella i en el darrer se-
gon no volgué entrar. En els primers
instants de la pròrroga, amb la sort
de cara, el Costa de Calvià se troba
amb 5 punts a favor que encara se-
rien neutralitzats, però, definitiva-
ment, els punts per la classificació
quedaren alla. El maxim anotador
va ser Damià Boyer (19). Guillem
Amengual, en aquesta ocasió, només
n'anota. 15 (però, això si, amb 12 re-
hots i 4 taps), molt marcat per un
jugador de més de dos metres.

AQUESTA JORNADA
Els cadets tenen, a Palma, el pit-

jor rival que els podia tocar en sort:
el líder, La Glòria. Els altres equips
jugaran a Felanitx. El dissabte, els
júniors contra l'Espanyol i el diu-
menge, l'equip de provincial contra
el Pollença, i els jugadors de III Di-
visió s'enfrontaran al Gesa Alcúdia.

LARRY CISTELLES

PORTO-COLOM VENDO CHALET,
4 dormit. con armario, 2 barios
completos, sala-comedor con chi-
menea, cocina amueblada con des-
pensa, gran salón con barbacoa, 2
garajes- Vistas al mar. Precio 23
millonès. Facilidades.
Informes, Tel. 711150.
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Mutua Felanigense
MUTUA DE ACCIriENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES

PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL N.° 95
JUNTA - GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a tOdqs los Mutualistas a la Junta General Extra-
ordinaria a celebrar en el Local Plaza Arrabal n.° 6 el día 15 de
Diciembre de 1990, a las 12 horas en 1.a convocatoria y de no haber
quorum estatutario en 2.a convocatoria a las 12'30 en el_ mismo
lugar para deliberar los puntos del

ORDEN DEL DIA
Primero.—Informe de la Junta Directiva sobre la Disposición

Adicional decimocuarta de la Ley 4/90 del 29 de Junio de Presu-
puestos Generales del Estado para 1990.

Segundo.—Examen de la situación y perspectivas de actuación
de la Entidad atendidos los cambios normativos del sector; estu-
dio de la posibilidad de fusión con otra u otras entidades: Acuer-
dos que procedan.

Tercero.—Apoderamientos de la Junta Directiva para que pue-
da llevar a cabo cuantos actos fueran precisos en orden a la efec-
tividad de los acuerdos que sean adoptados en el punto segundo
del Orden del Día.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta
de la reunión por la Junta, o, en su caso, por los interventores
que a tal efecto sean designados.

Felanitx, 26 Noviembre 1990.
El Presidente:

Guillermo Pujadas Obrador

ProOcte arxivat
El govern balear ha retirat el projecte de ports esportius, en consta-

tar que no obtindria el suport suficient en el parlament. Ho diu el diari
(AVUI, 29-10-90). Sera, finalment, veritat? Estaran d'enhorabona els grups
ecologistes? Estam d'enhorabona aquells que volem conservar la nostra
tetra? No crec que sigui una victória de ningú, sinó una simple estrategia
pclítica.

En primer Hoc cal demanar-se com es que el govern balear s'ha de-
cidit, d'una manera tan sobtada, a retirar un projecte de llei que preveia
Ia construcció de 17.000 atracaments per a embarcacions esportives. No
estam parlant d'una petita obra d'infrastructura o d'una urbanització lo-
calitzada, sines d'un projecte que afectava totes les illes i concretament
les seves costes.

En el carrer, les opinions sobre els ports esportius segueixen essent
contradictòries, tot i que cada vegada hi ha més sensibilitat cap a aquest
tema, en favor de conservar tot allò que encara es conservable. Cert que
encara n'hi ha qui lipnradament pensa que un port esportiu pot portar
Ia riquesa al seu poble i feina segura als seus conciutadans, pert) moltes
de vegades, tal com diuen els italians, «no es or tot el que llueix». A
aquestes altures qui més qui menys ja ha pogut avaluar la utilitat del
port esportiu de Portocolom, una obra que, quan comença, augurava gra-
pats de llocs de feina directes i indirectes, així com riquesa i prosperitaf
a dojo. Els resultats són ben visibles i, des del punt de vista ecològic,
lamentables.

Potser la construcció d'un port esportiu en una determinada zona on
l'impacte ambiental no resultas excessiu, pogués resultar aconsellable o,
almenys, una solució no excessivamente dolenta, però construir-lo sense
avaluar-ne les necessitats reals, l'impacte ambiental i, sobretot, les pers-
pectives de futur, es contraproduent, poc realista i, econòmicament,
ruinós.

Abans de construir res més, siguin camps de golf o ports esportius,
s'ha de fer una seriosa reconversió en el sector turístic i després realitzar
un estudi en profunditat sobre les seves perspectives de futur, avaluant el
que hi ha i el que pot haver, d'acord amb les necessitats, el tipus de tu-
risme que volem i la seva capacitat adquisitiva. Seria ridícul esguitar de
ports esportius les nostres illes i després orientar la nostra oferta turfs-
tica cap a un visitant de baix poder adquisitiu.

Benvinguda sigui la suspensió del projecte de construcció de ports
esportius. Esperem que no es tracti d'una suspensió provisional, sinó .
d'un arxiu definitiu. En tot cas, l'any que ve per aquestes dates, sabrem
amb certesa com acaba aquesta história.

Antoni Roca

Possessió en runes
No cal tenir la ploma 	 Que es resistissin a deixar
Amb brodadures d'Atica, 	 Lo monestir que acaba.
Del Laci o de Barcelona. 	 Coll de cisterna i escut
Un esqueix de caramuixa 	 Balcó i pedrissos de clastra
0 un carbonet de sitja 	 Serven noms Ilavorats
Basten 	 D'unes &tries que volaren.
Sobre pell d'ovella morta. 	 Un brag li queda a la creu
Amb un flabiol esquerdat

	
Que cavalca la campana,

De Novembre una tarda 	 Cap hora marca de sol
Agafí el carrerany 	 El rellotge a la façana,
Que es perd camí de muntany a. Uns ullastres revenguts
Amb l'alzinar ja comença 	 Alcen pedres de tafona.
La meva cara a mullar-se. 	 Velles rodes sense carro,
El Iledoner sec i mort

	
Molts guarniments sens cavall

Em dóna unes rares «tardes». Grans finestres sense dama.
A l'alta torre crullada 	 El Temps i la història se'n riuen
Gugurutgen blaus coloms 	 Dels homeniqueus que passen.
Com monjos d'Edat passada 	

Jaume Serra

l'Obra Cultural Balear demana...

FELANITX         

Coloms a la Sala
AIX' NO ANAM.
PER UN FELANITX DIGNE

Felanitx ha esdevingut aquests
darrers anys, un dels pobles de Ma-
llorca més decadents. Bona • part
d'aquesta decadência, és conseqüèn-
cia del fet llastimós d'estar gover-
flats per un grup que ha estat in-
capaç de resoldre els problemes
més grossos que té Felanitx i que
han frenat el creixement i fins i tot
el manteniment de les fonts que ali-
mentaven la població del terme, o
sigui els llocs de feina.
, Aquesta decadencia va parella a
una política económica, urbanística
i social impresentable. No es de més
recordar el deute que deixaran en
acabar aquesta legislatura, els nos-
tres «governants» i que 'pujara a
més de sis-cents milionk de..pessetes
i que haurà servit per •ccerntbellecer-
nos» o sigui, per tapar nostra mi-
seria. De la política urbanística, val
rnés no parlar-ne, no més es limita
a complir el que manen uns quants
panxacontentes i a vendre-se a baix
preu. La política social es inexistent.
No sabem de res del seu programa
politic que s'hagi aconseguit. No-
més us podem anunciar que prest
pujaran els arbitris, pet-6 ningú no
veurà cap millora dels serveis que

tenim els ciutadans.
La caparrudesa, la ineptitud i les

tírries personals han presidit aquest
desgovern. A l'Ajuntament de Fela-
nitx no l'ha gestionat ningú.

COLOMS A LA SALA s'apuntaria
a prendre part en un govern muni-
cipal net, sense corrupció ni favori-
tismes, un govern municipal parti-
cipatiu i transparent on els felanit-
xers puguin presentar les seves pro-
postes o queixes i tenguin una res-
posta i no com ara que les soNici-
tuds s'adormen en el calaix d'un des-
patx. Com també s'apuntaria a for-
mar part d'un govern que en qua-
tre anys no hagin de dimitir cl 30%
dels seus membres, per qüestions
«personals». I això pot esser el dis-
curs de qualsevol partit, pet-6, de
moment, parlar d'un govern d'aques-
tes característiques, es parlar d'un
impos'sible i més ara que ja sabem
qui encapçalarà la llista del PP.

COLOMS A LA SALA, creu que es
necessària la seva presencia a l'A-
juntament, perquè ha quedat de-
mostrada la necessitat i eficacia
d'una oposició que controli al grup
governant, perquè no els poden dei-
xar totsols.

Dissabte que ve, parlarem un poc
del Congrès nostre i també de la
pujada dels arbitris que ens duran
els reis del PP de Felanitx.

Tombats a la molsa

(Ve ,de la pag. 1)

d'enumerar una llarga llista de fun-
cions i avantatges que suposaria
aquesta TV, fa constar que no seria
lògic que les Illes Balears no dis-
posas d'aquesta eina bàsica de pro-
jecció i integració de la nostra Co-
munitat Autónoma «quan veim que
comunitats autònomes també uni-
provincials, sense llengua pi-44a ni
potser la mateixa consciência d'i-
dentitat com a poble» posen en
marxa canals autonòmics. Suggereix
que una partida del, Pressupostos

de la CAIB de 1991 pugui crear un
avanç operatiu cap a aquesta rei-
vindicació.

La viabilitat d'un canal autonò-
mic per a les Illes Balears sera es-
tudiada a una Ponencia del III
Encontre «La Cultura a les Illes
Balears» (organitzat per l'OCB),
que es celebrara a Palma els dies
14 i 15 de desembre, amb represen-
tants, entre d'altres, de la FORTA
(Federació d'Organitzacions de Ra-
dio i Televisions autonòmiques).

Palma, 23 de novembre de 1990.




