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Sera dilluns, dia 6, a partir de les
12 del migdia quan el prop de 200
corredors que participen a la
VUELTA'91 començaran a sortir de
Cala d'Or per tal de recôrrer els 47
kil6metres de la 8.a etapa; una eta-
pa contrarellotge que se desenvolu-
parà per les carreteres dels termes
de Felanitx i Santanyí.

Pel que fa a les carreteres i car-
rers del nostre terme, l'itinerari pre-

*	 vist es el següent:
Cala d'Or - Porto Petro - Alqueria

Blanca - Santanyí - Cas Concos - Fe-
lanitx - Torre de Ca N'Alou - S'Hor-
ta - Calonge i Cala d'Or.

Per FELANITX passaran pels car-
rers, Santueri, Campos, Av. Ernest
Mestre, Guillem Timoner, Convent i

Billuns, la Volta Ciclista
a Espanya passarà per

Felanitx
Av. Argentina.

A S'HORTA recorreran els car-
rers, Felanitx, Plaça Sant Isidre i
Jaume Prohens.
I a CAS CONCOS els carrers,

Sant Pau, Plaça Església i Mateu
Obrador.

Així mateix, el Batle de Felanitx,
ha signat un Ban on informa que
tots els accessos a Felanitx, S'Hor-
ta i Cas Concos i tots els carrers
per on passara la comitiva queda-
ran tancats al transit entre les 11,30

les 16,30 hores. En el mateix Ban,
es prega als veïnats que s'absten-
guin d'estacionar els seus vehicles
als carrers per on passaran els ci-
clistes.

G.V.

l'estratègia que- seguiria, per tot lo
qual demana la collaboració perso-
nal i colectiva de tots els que per-
tanyen al grup socialista o hi tenen
afinitats o simpatia.

Després d'una breu intervenció del
nostre paisà el parlamentari Miguel
Oliver, el número dos de la llista al
Parlament Francesc Triay, féu una
dissertació (en castellà, per cert) a
la qual posh un esment especial en
contrastar la manera d'actuar i d'en-
tendre la tasca de govern entre el
PSOE i el Partit Popular.

La Setmana de Música
Continua la Setmana de Música

amb una resposta positiva del pú-
blic, encara que pensam que els fe-
lanitxers moltes vegades no corres-
ponen adequadament als esforços
dels promotors d'activitats de caire
artistic i cultural.

Dimecres i dissabte de la setma-
na passada, actuaren respectiva-
ment M.a Jose Sanchez i Sebastian
Marine a la Casa de Cultura i l'Or-
questra de Cambra de la Somfbnica
de les Balears i la Coral Universita-
ria a l'Auditori Municipal.

Mozart fou present a ambdues
vetllades. A la primera, la soprano
M. Jose Sanchez i el pianista
S. Marine dedicaren tota la primera
part al compositor de Salzburg,
amb un ramell de lieders bellíssis.
A la segona part s'interpretaren
autors més moderns.' El dissabte, a
l'Auditori poguerem gaudir de dues
formacions molt qualificades en un
programa exclusivament mozartia.
Ens oferiren la Simfonia n.° 29 en
La Major i la famosa Missa de la
Coronació.

TV Felanitxera
transmetrà rodes
de premsa amb
els candidats

Els dies 7, 9, 14 i 16 del present
mes de maig, Televisió Felanitxerzi
retransmetrà sengles rodes de  prem1
sa, duites a terme per diversos in
formadors —hi prendran part 1e4
correspondalies dels diaris de Pal
ma i el nostre setmanari— amb cai
da un dels candidats a l'alcaldia
les quatre opcions polítiques qta4
concorren a les municipals.

I per dia 23, té prevista una taula
rodona amb la participació conjun-
ta dels quatre candidats, a la qual
hi podi à intervenir telefònicament
l'electorat de Felanitx.

Creim que totes aquestes emis-
sions despertaran el bon interès del
públic felanitxer.

Dijous de la setmana passada a
una de les sales del cafe del Mercat,
tingué Hoc un acte públic de presen-
tació de la Candidatura Municipal
del PSOE per a les properes elec-
cions.

El regidor Pere Massutí fou el que
presentà al nombrós auditori els
components de la llista.

El candidat a l'alcaldia Miguel
Riera féu una exposició a la qual re-
visa en primer lloc la situació mu-
nicipal. Després explicà el pla d'ac-
tuació previst pel seu grup, així corn

Demà diumenge, dia 5, la nostra diòcesi celebrarà la seva anual joi-
nada dedicada de manera expressa a revifar entre els fidels mallorquins
els testimoniatges de solidaritat espiritual i d'ajuda econòmica envers
aqueils missioners i missioneres nascuts a la nostra illa, que, empesos per
la seva vocació apostòlica, ara a Perú i Burundi eixamplen la bona llavor
de l'Evangeli enmig de circumstancies p9lítiques i socials molt difícils,
i que lluiten amb les armes de la pregaria i de la caritat contra les pla-
gues creixents de la fam, la pobresa i el desempar que aclaparen els po-
bles del Tercer Men.

A America Illatina, entre 1970 i el 1990, el nombre de pobres ha pas-
sat de 71 milions a 183 milions; això vol dir que el 44% de la població
llatino-americana viu actualment en una incapacitat absoluta de satisfer
algunes necessitats bàsiques per a la vida humna. El 1989 la inflació mit-
jana va ser del 1.000 per 1.000. Els dos països que sofriren més aguda-
ment la calamitat de la inflació galopant varen ser Nicaragua (1'11.000
per 100) i Perú (el 8.300 per cent). A Africa, segons declaracions del
Sr. Marín, comissari espanyol davant els organismes econòmics de la Co-
munitat Europea a Bruseles, hi ha 28 milions de refugiats exposats a mo-
rir de fam i de set si no són socorreguts amb urgencia inajornable.

Davant aquest panorama els fidels cristians felanitxers no podem sen-
tir-nos insolidaris, sine que la nostra generositat ha de manifestar-se
abundosa i gravida de sentit profund de comunió amb els pobres. No
basta donar, encara que sigui molt, sinó que hem d'adoptar un estil de
vida anticonsumista que derivi del Sermó de la Muntanya; es alla que
Crist proclama la carta magna a favor dels indigents.

El papa Joan Pau II en l'encíclica Redernptoris missio ens asenyala
Ia pauta que hem de seguir les comunitats cristianes de l'anomenat pri-
mer món: «Respecte a les ajudes materials es important comprovar —es-
criu el Papa— l'esperit amb que es dóna. Per això, es necessari revisar
el propi estil de vida: les missions no demanen ajuda solament, sinó com-
partir l'anunci i la caritat envers els pobres. Tot lo que hem rebut de
Déu —tant la vida com els bens materials— no es nostre, sine) que ens
ha estat donat per a usar-ho. La generositat en el donar ha de ser sem-
pre iluminada i inspirada per la fe; llavors sí que hi ha més alegria en
el donar que en el rebre».

Pregar i compartir, vataquí lo que el Papa ens demana; no facem
sord al clam dels innocents apallissats per la injustícia del món.

X. X.

La Candidatura Municipal Socialista fou
presentada a! públic
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PREL! DE SUBSCRIPCIÓ

Semestral: 	 1.875
Semestral a fura: 2.325

TAXIS FELANITX
Parada Merest Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN

Dissabte
D iumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

Miquel-Nadal
Cat. Ticoulat
Amparo Trueba
Cat. Ticoulat
FranePse Piña
Gaya-Melis
Miquel-Nadal

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

580448-581144
Ambulancies

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

Maria Vicens Rosselló
\'d a. de Llorenç Benn'asar Juan

va morir a Felanitx, el (lia 28 d'abril de 1991, a I•edat de 87 MIN'S,

havent rebut els sants Sagraments i la Belied ieció A postèlica

/11 eel sia

Els seus fills Bartomeu i Margalida; ennyades A ntônia Bennasar i Francisca Nicolau; lillois
Ilafel Vicens Benn:isar i Maria Benniisar Nicolau, nebots, eosins i els nitres parents vos demanen
que volgueu encomanar la seva iinima a Dí..u.

Casa mortuòria: C. Ca ri Ial, 20 (Cas X ¡co)

FELANITX

SANTORAL

Diu. 5 St. Angel, màrtir
Dill. 	 6 St. Lluci
Dim. 7 Sts. Flavia i

Domitilla
Dij.	 8 St. Victor
Div. 9 St Hermas
Dis. 10 St. Joan d'Avila

LIANA

Quart minvant dia 7

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma: Dies feiners,
a les 6,45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 i 18 h. Diumenges i fes-
tius, a les 8, 14 i 19 11

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.

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

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7'30, 9'30, 12'30, 1445
i 1730 h. Diumenges, a les 730,
930, 13 i 18'15 h

Felanitx • Cala d'Or: A les 6'30
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.

Cala d'Or - Felanitx: A les 1830
h., excepte dissabtes I diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

iljuntament
Oe

BAN
COSME OLIVER MONSERRAT,

Batle-President dc l'Excellentíssim
Ajuntament de Felanitx, faig saber:

Que amb motiu de la celebració
de la Volta Ciclista a Espanya 91, 8.a
etapa CALA D'OR-CALA D'OR con-
tra-rellotge, que tindrà Hoc el pra-
xim dia 6 de maig, quedaran tan-
cats tots els accessos a la Ciutat de
Felanitx, s'Horta i Cas Concos, du-
rant les hores compreses entre les
11'30 h. i les 1630 h.

Itinerari a Felanitx:
Carrers Santueri, Campos, Av. Er-

nest Mestre, Guillem Timoner, Con-
vent i Av. Argentina.

Itinerari a S'Horta:
Carrers Felanitx, Plaça Sant Isi-

dre i Jaume Prohens.
Itinerari a Cas- Concos: -
Carrers Sant Pau, Plaça Església

i Mateu Obrador.
S'estableixen dos punts de sorti-

da d'automòbils cap a altres pobla-
cions, una des del carrer St. Joan
Pelós, creuant la Via Argentina, cap
a la via de cintura i l'altre des del
carrer d'ets Horts cap al passeig
Ramon Llull, supeditades ambdues
a les disponibilitats de la carrera.

Es convida a la població que ani-
mi els corredors participants en
tan important esdeveniment espor-
tiu.

Així mateix es prega als veïnats
que s'abstenguin d'estacionar els
seus vehicles als carrers per on ha-
gi de passar la Volta Ciclista, a les
hores anteriorment indicades.

Felanitx, 26 d'abril de 1991.
EL BATLE

BANDO
DON COSME OLIVER MONSER-

RAT, Alcalde-Presidente del Exec-
lentísimo Ayuntamiento de Felanitx,
hago saber:

Que con motivo de la celebración
de la Vuelta Ciclista a España 91,
8.a etapa CALA D'OR-CALA D'OR
contrareloj, que tendrá lugar el
próximo día 6 de mayo, quedarán
cerrados todos los accesos a la Ciu-
dad de Felanitx, S'Horta y Ca's
Concos, durante las horas compren-
didas entre las 11,30 h. y las 16,30
horas.

Itinerario en Felanitx:

CONTESTA A PASCHINO
Senyor Director:
La carta que publicareu la soma-

na passada, que firmava el senvor
Paschino, fa una allusiú clara i di-
recta a la meva persona i per aix6
em consider en el cas de donar unes
explicacions.

Des del moment que vaig decidir
presentar-me a unes eleccions muni-
cipals, tenha perfectament assumit
que qualsevol persona tenia dret a
formar-se una opinió sobre el meu
procedir i exposar-la públicament.
Tothom que te una actuació pública,
ha d'estar disposat a rebre critiques
desfavorables. Ara be, la carta del
senyor Paschino conté una serie d'a-
firmacions o implicacions sobre
qüestions de fet, que reclamen una
explicació.

1.a Diu el comunicant: «sus ideas
políticas acerca de la Iglesia no pa-
recen sintonizar muy bien con las
de su partido a nivel nacional».

Calles Santucri, Campos, Avda.
Ernest Mestre, Guillem Timoner,
Convent y Avda. Argentina.

Itinerario en S'llorta:
Calles Felanitx, Plaza Sant Isidre

y Jaume Prohens.
Itinerario en Ca's Concos:
Calles Sant Pau, Plaça Església y

Mateu Obrador.
Se establecerán dos puntos para

Ja salida de coches hacia otras
poblaciones, una desde la calle
St. Joan PcIós, cruzando la Vía Ar-
gentina hacia la vía de cintura y
otra desde la calle Horts hacia el
Passeig Ramon Llull, supeditadas
ambas a las disponibilidades de la
carrera.

Se invita a la población a que ani-
me a los corredores participantes
en tan importante acontecimiento
deportivo.

Asimismo se ruega al vecindario
que se abstengan de estacionar sus
vehículos en las calles por donde
tendrá su paso la Vuelta Ciclista, en
Ias horas anteriormente indicadas.

Felanitx, a 26 de abril de 1991.
EL ALCALDE

El senyor Paschino pot tenir una
opinió sobre la posiciú del Pa ri It
Socialista respecte de l'Esgit.sia.
AT a, no te cii absolut cap casta d'in-
formació sobre quina pugui esser
la meva. Les meves idees religioses
són estrictarnent particulars i ell,
naturalment, les ignora per com-
plet. Sempre resulta molt exposat
opinar sobre qiiestions sobre les
que un no en sap res.

2." Diu que «la gran. triunfadora,
elección tras elección; viene siendo
la abstención».

Ës fácil demostrar que aix3 és
mentida.. Les xifres canten: a les
eleccions locals de l'any 1979, va vo-
tar un 64,78 per cent del cens; a les
dei 83, el 70 per cent, i a les darre-
res, un 68,29 per cent. (LCorn pot dir
ningú alegrement que triunfi l'abs-
tenció, si el tant per cent dels vo-
tants duplica l'abstenció, inclosa
l'anomenada abstenció tècnica?

3.a• Al senyor Paschino, no li vai
agradar la reforma del Parc Muni-
cipal, que es va dur a terme mentre
jo era regidor per primera vegada
(construcció de la nova entrada, de
la pista de ball i substitució de les
tapies nth-loses que tancaven el Pare
per les reixes de ferro actuals).
Molt be; és qüestió de gusts. Potser
també seria interessant recordar
que va esser justament en aquell
temps quan l'Ajuntament va muni-
cipalitzar les Verbenes, decisió que
durant molts d'anys ha proporcio-
nat uns bons ingressos al comú.

4 •a No som capaç d'entendre que
vol dir quan fa referencia al «Pasco
Tamarindos», al «Puerto Deportivo»
i al «Edificio Babo». Respecte de
les ducs primeres empreses, he de
dir que quan l'Ajuntament va auto-
ritzar-les jo estava a l'oposició, per
tant no tenia capacitat de decisió
sobre el cas. Sobre vel Edificio Bo-
bo», si vol dir el que jo em pens, ni
tan sols formava part de la Corpo-
rack') que el va autoritzar.

5. a Certament vaig esser regidor
de la Sala en temps dc la Dictadu-
ra. Després d'un procés d'evolució,
ben explicable si tenim en compte
Ia mewl edat, em vaig llevar la ca-
misa. De llavors ença, tot i havent
passat ales de vint-i-cinc anys i ha-
ver-me afirmat en les meves convic-
cions polítiques, no m'he afiliat a

(Passa a la pU(/. 9)



Los gigantes de la ruta están,

otra vez, de Vuelta. Nervios de

acero para sortear caídas y

superar el agotamiento. Para

afrontar etapas de sol, de lluvia,

de viento... Y junto a ellos, Fiat

apcyándoles en todo momento

en su esfuerzo por alcanzar la

gloria. Con un despliegue técnico

y una flota de cien vehículos

capaces, igual que ellos, de

superar las pruebas más duras.

Fiat, corazón de acero,

en ruta con los campeones.

Coche Oficial de la
Vuelta Cicliçta a Fgrat5a 1991

FELANITX 	 3

(Plagi) La renúncia de Charles de
Gaulle a la Presidencia de la Repú-
blica de França l'anv 1969 va deixar
els francesos amb l'ai al cor: i ara,
qu passara? Qu sera de França
sense el General de Gaulle? Pompi-

dou, que ja era President del Go-
vern quan de Gaulle ho era de la
República, es converti en el nou Pre-
sident de la República j, fet i fet,
no va passar absolutament res.

Anys mes tard, quan fou Pompi-

clou qui deixa la Presidència de la
República, tornarem tenir els fran-
ceses a un dit de caure a l'abisme
Cie la inccresa: i ara, girc sera de

sense Pompidou? Ilan vin-
gui Giscard d'Estaing i Mitterand.
No ha tornat passar res.

(Original) A Felanitx es comenta
que el PP no obtindrà la majoria
absoluta a les properes eleccions
municipals. Hi ha felanitxers que es
demanen: hi ha vida despres d'una

articles d'oferta

Papereta higiênica

derrota electoral de la dreta? Que
sera de Felanitx? Dc Cas Concos i
dc S'llorta, git sera? Cauran els as-
r? Cubaa els N,•:11s? Oh Deus,

oh costums!
Des de 1979 a 1991 s'han succeït

tres governs municipals elegits de-
mocràticament. El segon va fer bo
el primer i el tercer hi va fer el se-
gon. El primer va ser nefast. Ês im-
possible que el pitjor pacte entre
PSOE, CDS i Coloms dirigeixi la po-
lítica municipal tan malament com
ho ha fet la clreta felanitxera. La
única opciú sensata per a tots
aquells felanitxers que cerquen el be
públic i que creuen que l'Ajunta-
ment tambe l'ha cle cercar es no vo-
tar el PP. Darrera la candidatura del
PP hi ha uns interessos personals
molt clars, no necessàriament de les
persones que estan a la !lista.

Hi haura processons? Tancaran sa
Recreativa? Mare de Den de Sant
Salvador!

Dir que no passara res si el PP
perd la majoria absoluta no es cor-
recte. Canviarà la política local, can-
viaran els habits polítics locals i
s'enriquirà la cultura política de Fe-
lanitx. No fa gaire he estat a un po-
ble de Canaries governat per una
coalició d'esquerra. Agiiimes, al sud
de Gran Canaria, d'uns 15.000 habi-
tants, municipi coster amb poblaciú
interior i costera, format per diver-
sos nuclis de població: tan igual a
Felanitx i tant diferent! Un poble
net i alegre, ami) vida pròpia, amb

pla urbanístic decent, amb fes-
tes populars (es a dir, organitzades
per la gent, no per l'Ajuntament),
etc. etc. Quina enveja!

Ara mateix, canviar de color FA-
juntament de Felanitx es una verta-
dera necessitat d'higiene política. La
prioritat primera. Fa massa anys
que hi ha els mateixos. El cos i la
ment demanen una manera diferent
de fer les coses. No passara res i
canviarà tot en la direcció positiva.

Nicolau Barceló

Creu Roja
Espanola

La Presidenta de l'Assemblea
Autonômica de la Creu Roja Espa-
nyola a les Balears i cl Delegat Lo-
cal de Felanitx volen agrair pública-
ment la resposta de totes agnelles
persones que aquests dies passats
han collaborai en la recaptació
roba perquè sigui enviada als «Kur-
dos» de l'Irak.

A totes elles moites gracies.

PUEDE 	 SEGUIRLES
Concesionario Oficial

AUTOS MARTORELL,S.A.
Carrer dei Soc.:.?-8,0. Te. 58 13 4E1'. Feianitx.

Agraiment
La família Artigues-Obrador,

clavant les nombroses manifes-
tacions de condol rebudes amb
motiu de la mort de Sebastià
Artigues Obrador i en la im-.
possibilitat de correspondre-
les a totes personalment, ho
vol fer per mitja d'aquesta
nota.

A tots, moites gracies.
avers •                     

ACER O'    
SOLO 	 UN	 COCHE
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FELANITX

VetDada Cultural a Cas Concos
Recordam que avui vespre a les

9'30, sera prescntat a Cas Concos un
nou llibre dc la collecció «Coses nos-
tres». És el número 39, original de
Mn. Miguel Lladó Ayarte, i porta el
titol «Som des Concos III».

Aquesta presentació sera a cura de
Mn. Pere Xamcna i s'inscrira dins
una vetllacla cultural que es regira
pel següent programa:

I.—Interpretació a l'orgue d'algu-
nes ccmpo.iicions per Ant3nia Rigo
Mas.

IL—Presentació del Ilibre.
III.—Interpretació d'algunes pe-

ces pels allots de Cas Concos inte-
grants de la Banda de Música.

IV.—En Joan Pou i en Guillem Vi-
dal interpretaran algunes composi-
cions de música melòdica.

Mestre Oliver exposa a
S'Agrícola

Ahir s'havia dinaugurar a S'Agri-
cola do Manacor una mostra de pin-
tura del nostre paisà Gabriel Mes-
tre Oliver.

En aquesta exposició, Mestre Oli-
ver hi presenta obres (le tema tica
diversa, be que peculiars (le la seva
personalitat artistica. No hi man-
linen dones, els bodegons, els paisat-
ges i els personatges tan caracteris-
tics (Iel nostre pintor.

Conferència de Francesc Riera a
Barcelona

De l'Associació Amics de Mallor-
ca de Barcelona ens arribaren refe-
rencies d'una conferencia que ha
donat recentment a aquella entitat
el nostre company Francesc Riera
Montserrat. Fou dia 19 d'abril i da-
vant un nodrit auditori.

El tema que exposa F. Riera fou
«Bruixes i bruixots davant la Inqui-
;ició de Mallorca en cl segle XVII».

Els «Amics de Mallorca» ens asse-
guren que l'exposició fou molt inte-
ressant i dona peu a un colloqui que
es perllonga per espai d'una hora
I larga.

Teatre Escolar
Dimarts passat, a l'Auclitori Muni-

cipal, els alumnes de 8Z:. del Collegi
d'EGB Sant Alfons havien de pre-
sentar l'obra de teatre «El retaule
del flautista» d'Emili Teixicior.

L'avanç del tancament de l'edició
per mor de la festa del primer de
maig, ens impedeix de comentar
aquesta representació.

Germà Coll parlà sobre premsa a
Mad

Divendres de la setmana passada
(Iona una conferencia a la Casa de
Cultura de Maó, cl nostre bon amic
Germa Coll Mesquida.

La premsa menorquina fou el te-
ma de la seva exposició, qiiestió
que te prou estudiada Germa Coll,
tota vegada que ja fou objecte de
la seva atenció en la seva tesina.

La XI Trobada d?. Bandes de
Música

Diumenge passat, se celebra a Al-
gaida la XI Trobada de Bandes de
Música de Mallorca, aplec que pau -o-
cina el Conseil Insular de Mallorca.

Foren 31 les bandes que s'ajunta-
ren a l'esmentada població, entre les
quals hi era la de Felanitx.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
EXPOSICIÓ DE FLORS.—Se ce-

lebrara els dies 11 i 12 de maig.
L'entrega d'aportacions es podrà fer
el clissabte dia 11, 1 a 13 h. i dc
15 a 17 h. L'entrega de premis sera
diumenge dia 12.
EXCURSIÓ A LA TRAPA.— Dia 6

de maig. Hi ha una caminada a peu
d'unes 5 Flores. S'ha de dur pa a ta-
leca. Preu 700 ptes.

CONFERLNCIA.— Divendres dia
10, a càrrec de la Dra. Paula Grau.

COMISSIO D'A CC 10 SOC I A L.—
Dimecres (lia 8, a les 5 del capves-
pre, reunió de la Comissió d'Acció
Social.

Germandat de Donants de Sang
Els propers dies 6 i 7 de maig, a

partir de les 18 hores, a l'ambulato-
ri de la Seguretat Social de Fela-
nitx, un equip d'extracció d'aquesta
Germandat recollirh plasma de tots
aquells donants voluntaris que vul-
guin fer-ho.

Festa pagesa al Parc
La testa pagesa que s'havia progra-
mada per diumenge passat en el
Pare l'Escola de Ball Infantil i Juve-
nil de Felanitx no es pogué celebrar
degut al mal temps, i s'ajorna per
demà diumcnge a la mateixa hora,
les 5 del capvespre.

Sera amcnitzada per S'Estol d'Es
Picot i hi haura ball per a tothom.

Creuada de l'Amor Diví
DIA DEL MALALT I

MES DE MARIA A LLUC

Tal com avançarem la setmana
passada, la Creuada de l'Amor Divi
rendirà visita els dissabtes del mes
de maig a diferents santuaris ma-
rians.

Avui, per començar, se sumara a
la iniciativa de la Delegació Dioce-
sana de Pastoral Sanitaria, que ce-
lebra el «Dia del Malalt» i juntament
amb altres persones amigues de
I'llospital collaborara en el trasllat
de persones majors al Santuari de
Lluc. La sortida cap a Lluc sera a
les 9 ciel mati, ciel carrer de l'Hos-
pici i en coixes particulars. A les
11'30 se celebrara una solemne Eu-
caristia presidida pel Bisbc (le Ma-
llorca.

Cap a les 13 hores dinaran i abans
de reemprendre el camí es cantara
una salve davant la Mare de Deu. De
retorn es farà parada al santuari de
Bonany on se celebrara el Mes dc
Maria. Esta previst que l'exercici
maria comcnci devers les 5 clel cap-
vespre, de manera que aquelles per-

sones que no hagin anat a Lluc però
clue vulguin sumar-s'hi, que maldin
esser a Bonany a aquesta hora.

El clissabte dia 11 la festa mariana
tindra hoc a l'Esglesia dc la Mater-
nitat ciels pares teatins de Son Espa-
nyolet, a les 5 del capvespre, amb
cant de vespres i missa.

Es convida tots els crients.

vida social
PRIMERES COMUNIONS

lh passat diumenge (lia 21 d'abril,
al Santuari de Sant Salvador, varen
rebre per primera vegada l'Eticaris-
tin, els nins largalida liosselló Sa-
las i Miquel Angel Llinas Febrer.

1 el mateix (lia, a la parróquia del
Cantle (le Port)colom, la va rebre
la nina Catalina Sabina Fuster El-
vers.

Enviam la nostra Ines cordial en-
horabona als nou-combregants i la
feint extensiva als setts pares.

NOCES D'OR
MATRIMONIALS

Dissabte passat, a Ciutat, celebra-
ren les bodes d'or matrimonials, els
esposos Antoni Pou Grimait i Da-
miana Matemalas Mesquida.

Amb tal motiu l'horabaixa se reu-
niren juntament amb els seus fami-
liars en una missa d'acció de gra-
cies que celebra a la parròquia de
la Santíssima Trinitat, Mn. Sebastià
J au me, rector d'Alarú.

Després perllongaren la festa en
un restaurant ciels voltants de la ca-
pital.

Em iam la nostra enhorabona mes
cordial als esposos Pou-Matemalas.
One per molts anys.

NECROLOGIQUES
Diumenge dia 28, entrega l'anima

a Deu a Felanitx, a 83 anys i des-
ores de rebre els sants sagraments,
D. Sebastià Artigues i Obrador.

I.D.V.
Reiteram el nostre condol a la se-

va esposa D." Margalida Obrador
Vicens, fill Bernadi, filla política
D." Margalida, nets Sebastià, Mar-
galida, Avi i Emilio i als altres fa-
miliars.

La matinada de diumenge passat,
descansa en la Pau a Felanitx, a l'e-
dat de 87 anys, D.a Maria Vicens
Rosselló, Vda. de Bennasar (de Cas
Xico). Al cel sia.

Reiteram el nostre condol a la se-
va familia, i d'una manera especial
als seus fills, cl 'nós-tees - bons com-
panys Mn. Bartomeu i Margalida.

SE NECESITA CIIICA para guardar
dos niños. En Porto-Colom.
Informes, Tel. 824246.

EXTRAVIADO PENDIENTE de oro
tipo botonadura. Se gratificará su
devolución.
Informes, Tel. 582298.

SE NECESITAN DOS PINCHES
cocina, para Restaurante El Bos-
que.
Informes, Tel. 837000.
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S'enamoren de sa vida
o de persones que coneixen

en els Clubs de la Tercera Edat.
En un espai on hi ha de tot per fer,

gent per a compartir activitats
que sempre s'han volgut practicar,

converses que sempre s'han
volgut tenir, amics que mai

no s'esperava descobrir.
La gent que els coneix, s'hi associa.

Per aixó hem creat, fins ara, 45 Clubs
de la Tercera Edat a les IIles Baiears,

alguns en col.laboració amb els
Ajuntaments, i hem donat suport
per al manteniment d'altres 60.
I no aturarem fins que n'hi hagi
un a cada municipi de Balears.

Perquè ningú ha de
perdre l'oportunitat

d'enamorar-se... mai.

GOVERN BALEAR

Conselleria de Sanitat
i Seguretat Social



Nos complace comunicarles la reciente
apertura de nuestro establecimiento,
con el servicio de muebles de cocina

y baño:
Nuestra ()feria de servicio queda enmarcada en las

siguientes referencias;

— UNA LINEA CREATIVA Y MODERNA
— ELEMENTOS DE GRAN FUNCIONALIDAD Y DECORACION
— GARANTIA PROFESIONAL EN SU FABRICACION Y

ENTREGA
— MAXIMA ECONOMIA EN SUS PRESUPUESTOS
— Y UNA AMPLIA GAMA DE MODELOS;

DESDE POSTFORMATOS Y P.V.C. A MADERAS NOBLES Y
LACAS PIGMENTADAS

Quedamos a su disposición en:
C/. GUILLEM TIMONER, 12 	 FELANITX

CICLISMELric

SE VENDE
APARTAMENTO

EN PORTO-COLOM l.a línea
pl anta 	 Ck.'spect,

3 dormitorios, 2 bafios, cocina,
lavandería, salón-comedor,

terraza cubierta.
Superficie 120 m2 más 50 m2

terraza.
Facilidades de pago

INFORMES: Tel. 824273

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— Yamaha XT-600
— Gilcra K2-125
— Yamaha DT-80 LC
— Yamaha TZR-80
— Mecatecno

— Honda MBX 80
— Vespinos varios

— Variant Star

EXPOSICION Y VENTA

Taller

Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 580268
ALQUILER DE CO.CHES

Y MOTOS.

SE NECESITA OPERARIO para
tejar.
Informes, Tel. 582061 (tardes).

SE NECESITA CHOFER con car-
net B2.
Informes: Tel: 658058.

6
------

Tombatz a la mcIsa

LA FEU gEN FETA
Hi ha una propaganda institucional de la Generalitat que m'agrada

molt: «La feina mal feta no te futur; la feina ben feta no te fronteres».
FÁ publ;cista ha encert2t, sens dubte, amb cl missatge, perquè va chrigit
a una collectivitat nostra— que vLlora la feina, perquè la considera
part del seu tarannà.

Les frissors, la manca de qualitat de les matèries primeres, la irres-
ponsabilitat, així com una deficient formació dels professionals, sán algu-
nes ete les causes que ocasionen el producte mal acabat, la feina mal feta.
Les deficiencies en la nova installació elèctrica de la casa, el mal funcio-
nament de l'aparell de video al pue temps de comprar-lo, les goteres en
el non pis comprat amb suors i un credit hipotecari, la negligencia ciel
cambrer que ens serveix, la irresponsabilitat del gestor a qui hem con-
fiat determinades gestions, són alguns dels molts exemples de feina mal
feta amb cpie ens podem trobar. Cert és que existeixen determinats con-
trols de qualitat, certificats de garantia, Ilibres de reclamacions i centres
d'atenció a usuaris i consumidors, però es evident que, millor que qual-
sevol queixa o reparació, es, sens clubte, evitar que cap incident pugui
embrutar la confiança de l'usuari/compracior/client. Una errada, una es-
pifiada, un lapsus, una equivocació, una mala manipulació o una confu-
sió la pot tenir qualsevol en qualsevol moment i per a això existeixen,
precisament, les disculpes, les reparacions grattates i les .compensacions
econbmiques. No hauria dc ser normal, però, que la feina mediocre po-
gués medrar al costat dc la feina ben feta, perquè, a Ilarg termini, es tot
el sistema productiu qui se'n ressent de la manca de diligencia i cle pro-
fessionalitat d'uns.

Un soci'ileg nord-americà tractava, precisament, el tema de la feina
mal feta i del perjudici que suposava per a la societat. Posava l'exemple
de la compra d'un televisor defectuós i arribava a la conclusió que els
costs de reparació d'una petita averia eren enormement negatius, no sols
per al fabricant, sinè per a l'economia de tot el país: consum de gasolina
per a transportar el televisor, clespeses telefòniques, energia consumida
per a efectuar la reparació, peces de recanvi, temps utilitzat, jornal cie
l'operari... El sociòleg es preguntava si . no era més rendible un sever
control de qualitat.

La feina mal feta perjudica l'economia de tota. la collectivitat sempre,
però molt més clirectament en determinats sectors productius, concreta-
ment en el de «servicis». Vegem un exemple: Suposem que en un restau-
rant s'ofereix, a rireus oficials, una qualitat mediocre tant en el menú,
corn en el servici. Ës clar que els enganyats Clients ja no tornaran posar
mai més els seus peus en tan infame lloc, a no ser que siguin masoquis-
tes, clar. Pere) si resulta que els clients de qui parlem són turistes ale-
manys, no solament no tornaran mai més al restaurant esmentat, sina
que, quan arribin a Düsseldorf, diran pestes dels restaurants mallorquins
a tot aquell que vulgui escoltar-los. Això perjudicara, no sols al mal res-
taurant, sine) a tots cis restaurants i, per extensió, a tota la indústria i els
serveis que depenen del turisme: hotels, cafeteries, discoteques, super-
mercais, botigues, perfumeries, taxis, cafeteries,...  perquè, de fer, no sera
sols un negoci que haura perclut uns quants clients, sinb tota una indús-
tria.

Convé no oblidar que el treball no sols es una responsabilitat perso-
nal, sinó que te una vessant social, especialment quan les interdepenciZm-
cies són com en el nostre cas, tan fortes.

Antoni Roca

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

SE VENDEN 0 ALQUILAN VA-
RIOS LOCALES en Po. Cas Cor-
so, Porto Colom.
Informes, Tel. 234278 (de 9 a 13 y
de 18 a 20).  

NECESITO URGENTE COCINERO
para Cafeteria - Restaurante en SE NECESITAN COCINEROS Y
Cala d'Or. Con experiencia. 	 CAMAREROS/AS para Restauran-
Informes, Tel. 658237 (Miguel, de	 te. Con referencias.
12 a 20 h.). 	 Informes: Tel. 658058.

DR. JULIAN TICOULAT MESTRE
MEDICO PSIQUIATRA

Medicina Psicosomática

(ANSIEDAD, EPRESION, TRANSTORNOS DEL SUEÑO, DES-

AJUSTES DE PERSONALIDAD, ENFERMEDADES PSICOSOMA-
TICAS 0 DE ORIGEN NERVIOSO)

HORARIO DE CONSULTA Y PETIC1ON DE HORA.
MIERCOLES DE 4 A 8 (TEL. 581518).

Miguel Bordoy, 22 —1°.— FELANITX

I Trofeo Restaurante
El Cruce

El domingo 21 cle abril de 1991
tuvo lugar una carrera ciclista so-
cial donominacia PRIMER TROFEO
RESTAURANTE EL CRUCE.

Hubo una participación cie seten-
ta y siete ciclistas.

Hemos de destacar de nuestros
corredores los dos de la categoria
cadete que obtuvieron un magnífico
papel al ser la primera vez que par-
ticipában en una carrera de estas
características, clasificándose en el
onceavo lugar cie la general el cade-
te José Miguel Oliver Ortiz y en vi-
gésimo lugar el también cadete Pe-
dro Artigues Mayol.

El Club Ciclista Felanitx fue el
que consiguió mayor número de
trofeos de esta carrera y obtuvo la
siguiente clasificación:
Categoria Cadete

1.—José Miguel Oliver Ortiz.
2.—Pedro Artigues . Mayol.

Categoria Aficionado 1..
2.—Santos Santos Moya.

16.—Lucio Aceituno Serrano.
Categoria Aficionado Especial
12.—Gregorio Aceituno _Serrano.
21.—Gabriel Barceló Tugores.

Categoria .Veterano A
2.— Fralicisc() ArtiLlues Sagrera.
3.—Guillermo Oliver Taberner.
5.—Antonio Sagrera Acirover.

Categoria Veterano B
6.—Jean Elart.

11.—Juan Adrover Oliver.
12.—Sebastián Huguet Filiputti.

Categoria Veterano C
1.—Juan Mesquicla Ma nresa.

FELANITX
on.	 e/ri 	 ••••••■• Ire re Ale



Restavrante CESAR
Porta-Colom

Banquetes, bodas, comuniones,
aniversarios, etc,.

Especialidad en carnes ,:a la brasa

Nuestro teléfono es el 825302 (no figura en la guia]

Mercería y Confecciones APOLONIA
(frente Colegio I. Joan Capó)

Liquidaddn por reforma

OPEL
Mejores por experiencia
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MEdi BLAB !MONS
i;tELL LES VildilEARS

(Conclusid) .

9 La rentMcia a procluir electri-
citat nuclear c"?..s econ?)mica-

.ntent viable i avantat josa si zs
encaminem cap a un altre model
energetic. En tots els països de-
senvolupats, la mcitat o mes del
consum energetic es demanda dc
calor, i mes d'un ter; sdn combus-
tibles liquids per al transport. Qual.
.sevol central nuclear desaprofita
-dos tercos de l'energia en forma de
calor residual. Nomes l'altre ter;
.s'aprofita com a electricitat. Però
cis' usos que requcreixen electricitat
són enormement limitats. Un siste-
ma mes diversificat, basat en con-.
vertidors múltiples, de petita escala
i adaptat als usos concrets que sa-
tisfan necessitats reals, permetria
gaudir d'un major benestar consu-
mint molts Menys recúrs'oS.

Per exemple: una central nuclear
de 1.000 Mw pot substituir-se per
panells solars o per congeneradors
a gas, o per un millor aïllament
mie, o per equipaments més efi-
dents, que permetin estalviar 10 Kw
-en 100.000 edificis, o 2 Kw en mig
milió. Però la protecció sense mesu-
ra que l'estat dóna als interessos
monopolistes de les companyies
elèctriques, i l'abandó d'altres alter-
natives, prolonga artificialment la
vigència d'un maclel'caduc que per- -
met a uns pocs obtenir grans bene-
ficis a costa de v. rans perjudicis per
_a la societat i grans danys a la na-
t ura.

Ens cal tin nou model energètic a
l'al2gcla del nostre temps. Després
de Txern3bil el mein ha començat a
plantejar-se l'abandonament defini-
tio de la generació nuclear d'electri-
citat. La consciencia de la gravetat
planetaria del deteriorament me-
diambiental obliga a accelerar la re-
conversió ecològica de les formes
d'obtenir i utilitzar energia. I la no-
va crisi dc l'Orient Mitja ha tornat

recordar que la pau, la llibertat,
la igualtat i la sobirania dels nobles
depenen de l'opció entre mantenii -

un ordre ecolagicament irracional
o, més enllà del malbaratament, di-
rigir els esforços cap a les energies
renovables.

Per aquestes raons el projecte de
Hei que presentem insta el govern a
elaborar un Pla de tancament i des-
mantellament urgent de les centrals
nuclears que tenen permis d'explo-
tació, a renunciar a produir electri-
citat nuclear a les que estiguin en
inorat3ria, i a no construir en el fu-
tur cap nova central nuclear. Ara es
el moment der canvi. Esperar nomes
augmentarà la dificultat i el cost en
el futur„

10 Aquest projecte de Hei es
presenta al Congrés dels Di-

putats per la via de la iniciativa le-
gislativa popular - per un motiu im-
portant: la imposició de l'opció
elect ronticlear ha estat, de bon co-
tnenAntent, tina història atzticletizo-
cratica. Amb el suport del poder del

diner i del mateix estat va aconse-
giir  ma; convén-
cr. L,s decisions d'abandonar-la
Sc iìIi1 C Lti Cil j, profun-
dament democràtiques, basades en
l-'exercici real cle la sobirania popu-

scvint, amb la participació di-
rbcta" dels ciutadans. Els refern-
etims d'Austria de 1978 i Italia el
1987 cn són un bon exemple.

El nou model energZqie que ens
cal exigeix, al seu torn, una amplia-
ció de l'exercici real de la democra-
cia. L'opció nuclear ;tomes podia
imposar-se contra la voluntat popu-

lar. Una opció ecològica nomes sera
possible . si fornenta la participació
cuitadanal la sobirania real a cada
Hoc, cada poble i cada nació. Per
aquesta rad les persones que donem
el nostre .suport a aquest projecte
de Llei l'presentem al Congrés dels
Diputats a través de l'única esquer-
da de democracia directa que per-
met l'actual ordenament politic de
l'estat espanyol.

Viure sense nuclears.
Paden signal.. a Maur d'aquesla

campat iya a Call Vermell i Lhbreria
Banton 1,11111 (lei carrel Major.

vo OPEL CORSA
INGENIERIA ALEMANA A TU ALCANCE

Súbete a la nueva gama Corsa.Joven, dinámica, divertida... 36 versiones que van
contigo, que vienen con todo.
Nuevo diseño interior y de salpicadero. 3,4 6 5 puertas. Hasta 100 CV de potencia.
Y la posibilidad de financiar tu nuevo Opel Corsa a través de Opel Credit.
Elige ya tu nuevo Opel Corsa.

PV.  desde
1.034.000 Ptas.*

U
Y A DEM AS

PARA TODOS LOS TURISMOS
COR 	 S	 A

100 .000 PMTEANSO**S

SIN CONDICIONES

Tradicionalmente ecológicos.
Cuando quiera, sin plomo.

Precios recomendados nor el fabricanie (Peninsula y Baleares).
Transporte. IVA y gastos de pre-entrega incluidos No incluido
descuento de 100 000 Was (Promocion valida para lodos los
Corsa en stock comprados y matriculados durante este mes).
Ventas a ilotas, consulte a su ConcesionarioOticial Opel Cuente.
ademas, con las excelentes condiciones de Financiacion y Leasing
ofrecidas por Opel Credit. Opel Leasing y Opel Renting

• :.i.;•■ •••■•;40ir

......................

Le esperamos.

CORMOTOR, S.A. JULIA AUTOMOVILES, S.A.
Ctra. Palma-Arta, km 49,400. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares).

Conce:, ionario-• Of 'dales

Carrer Campos, 51. Tel. 58 15 21. FELANITX.
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Per Cosine *luit()

(Conelusió)

Com a comunitat humana assentada en un territori, com a poble que
som, conscients de les línies que perfilen la nostra personalitat, i conei-
xedors de les dificultats amb les quais sobreviu la nostra cultura, es pre-
cís i de tota justícia que exterioritzem la nostra admiració i la nostra
gratitud envers els transmissors d'aquest bagatge lingüístic. Sense la seva
bona voluntat, sense la seva paciencia, sense la seva amable predisposi-
ció, aquest ;libre que presentam no hauria fondejat a la vorera segura
del port. I m'afanyaré a palesar l'emotiva recordança del patró Esteve
que, arribat al curucull de la vida, ens va fer part de cent anys de conei-
xements, i per a Bartomeu «Capçana» i Antoni  Roig, que 'per una dissort
molt lamentable tampoc no hauran pogut veure l'obra acabada. Testimonia-
re Iambe l meu agraimtnt a Antoni Sagrera. I donare les gracies a
l'amo en Miguel «Xisguet» per la bona informació des Portitxol i el seu
entorn. I a l'amo en Miqðcl «Vetla», per la detallada nòmina de llocs que
em dona, sota l'acollida i venerable alzina de la seva casa. I a l'amo
en Joan «Escola» per l'‘:.trescada que férem per ses Paisses i per Can
Comtes. Quantes coses hêpreses d'aquest curiablanquer! I a Bartomeu
«es Porret», que sap la costa de cap a cap. Gracies patró Creus per totes
zquelles minúcies precises de penyes i coves, que tant coneixeu. I a Mi-
guel «de ses Aigos», que ha recorregut mil vcgades, pam per pam, tots
els raccns de la mar dc s'Horta. I al metge «Palau» per la nomenclatura,
Triés humanitzada, dels indrets del Port. I a Macia «Ramis», amarat de
totes les vivències d'una antiga família de mariners. I a Antoni «Costu-
rer», pescador de canya. I a «en Pep Josep» que el vaig veure per pri-
mera vegada bromejant a Cala Mitjana. I al calongí Bartomcu «Sabater»
a qui hem emmalaltit mil vegades el cuc de l'orella, i sempre mostra a

. flor de pell una inigualable bonhomia, que enforteix els vindes de la
'nostra amistat. I a- Francesc «Pila», que m'obrí les portes de la seva casa.
I a Sebastià «de sa Punta». I a Antoni «Firella». I a Bartomeu «de Can
,Marc Fuster» que, tot i essent el mes jove, ha assimilat uns amplis conci-
xements de litoral de s'florta. I gracies tambe, per l'encapçalament del
Ilibre, al Dr. Vicenç M.»AtossellO Verger, mallorquí de la Universitat
Valencia, coneixedor com:pocs de les terres felanitxeres. I a Climent Pi-
corneil, per la seva pres:_ncia i per tot el que ha dit aquí. A Antoni Mas-
sot i al «Centre Cultural . de Felanitx» per la bona acollida que han donat
a l'obra. I als obradors de Can Llopis per l'esment que han posat en la
feina, sense escatimar esforços a l'hora de corregir proves. Gracies a tots
els qui d'alguna manera m'heu ajudat.

Amics informadors: el vostre esforç no sera temps perdut, perque
haureu llegat a les generacions venidores la identitat ciels llocs, la  resso-
nància ciels mots, uns noms bellíssims del nostre mar, acolorits per la
patina melosa del voltar de les centúries, carregats d'història, llastats de
sentimentalisme per una raó molt senzilla: són els noms que els nostres
vells posaren a la terra on vivien, on treballaven i on s'estimaven, els
noms del nostre país. Protcgiu-los, i defensau també la terra. No perme-
teu que els substitueixin, perque ningú no hi te cap dret. Vetlau per la
seva continuïtat, per la integritat del paisatge, per la dignitat d'aquells
espais que encara serven el color de l'esperança. Vigilau l'arbre i el velam
de la nau del catalã, perquè sols amb ella seguirem, falaguers i segurs,
Ia nostra singladura pets fpelags de la histèria. No us fieu de falses bonan-
ces, ni escolteu cants 'de sirenes, perquè es ben certa l'adventencia del
gran poeta valencia:

«Qiian plau a Déu, que la fusta peresca
en segur port romp ancores i ormeig...» .

Santanyí, 15 d'abril de 1991

Dra. Lucia Caldentey
Comunica la creación de IGUALAS
MEDICAS.

Para inris información, d irigirse a C. Pelat, 61 - Tel. 583464

Comunica la creació de
PARTIT MEDIC.

a tn6s informació, dirigiu-vos al C. Pelat,  GI - Tel. r)83-1(1-1

XV SETRIANA DE MUSICA
PATRONAT LOCAL DE MUSICA

Divendres dia 3 de maig
CONCERT DE CLAVE

Xavier Carbonell
CASA DE CULTURA, a les 9,30 del vespre

Diumenge dia 5 de maig
CONCERT DE PIANO A QUATRE MANS
Francesc Blanco Albert Díaz

CASA DE CULTURA, a les 9,30 del vespre

Divendres dia 10 de maig
THE S. C. SYMPHONY ORCHESTRA
(Orquestra Simfònica Nord-Americana)

AUDITORI MUNICIPAL, a les 9,30 del vespre

Patrocitia! AJUNTAMENT DE FELANITX

s_41
.4pg
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MARMOLES LLABRES 

LO MAS NATURAL

MARMOL - GRANITO - CALIZA - MARES
Son piedras nobles, que se han ido formando

léntamente a través del tiempo
para que usted pueda disfrutar de ellas

en su hogar.

GRAN VARIEDA6 • PRECIOS INTERESANTES
SERVICIO RAPIDO • AMPLIAS INSTALACIONES

Sims:5 TORT, 57 • TEL. 55 58 38 • 07500 MANACOR

El Ratel Estoril
de Porto-Colin

ANUNCIA:
Que en su comedor, con más de

200 plazas de capacidad, le organiza-

mos el banquete o fiesta que Vd. piensa
ofrecer.
INFORMACION: TELS. 825278 y 824701



COLOMS A LA SALA
DIVENDRES DIA 10 DE MAIG, A LES 10,30

(DESPRÉS DEL CONCERT)

SOPAR A SANT SALVADOR
(PREU, 1.950 PTES.)

VENDA DE TIQUETS, A CAN ROSA I A CAN MOIX.
ELS QUI NO ES MOGUIN, SORTIRAN A LA FOTO.

SIRER
Perfumería—Fotografía

Concesionarios de:
Biotherm
Lancome
Revlou
M. Astor, Plenitude

Durante, el mes de, mayo por sus com-
pras de cosmética tenemos un regalo
para usted.

Extenso surtido en . regalos de Primera
Comunión.

C. MAJOR, 28
TEL. 58.03.09
FELANITX

Fontanería
CLIMENT GARAU

Comunica su cambio de domicilio
EN C/ CAP ROIG, 158, URB. CAS CORSO, DE PORTO COLOM.
TEL. 824846.

Ia destrucció dels darrers espais na-
turals de la riostra illa.

Si tots els joves que es presenten
a les llistes del PP i aqueils que pen-
st211 x'otar-los estan convinçuts que la
politica urbanistica d'aquest partit
es la rnillor, enclavant les atxes.

En canvi, seria ben trist que gent
que pensa que ja n'hi ha prou de
destrucció donassin suport, a les
properes eleccions locals i autonò-
miques, al PP. I Ines encara si pen-
sam que la principal compeC2ncia
que tenen a les seves nions tant l'ad-
ministració local com l'autonúmica
és precisament l'ordenació del ter-
ritori. Opín que es molt més conse-
qüent votar el partit que creguem
que ales pugui fer per a la defensa
de Mallorca.

Lo Xeremier del Torrentó
AL SR. BATLE

Sr. Director:
Li agrairia volgués publicar la

present carta. Rebi les gracies anti-
cipades.

Sr. Batle: Referent a l'escrit apa-
regut en el número 2.742 del setma-
nari FELANITX» que, entre altres
coses, parlava de la perillositat del
carrer de l'Algar de Portocolom.

Jo apuntaria una possible solució
que, si be pot ser no evitaria tots
els accidents, al manco podria evi-
tar-ne algún.

Si cis «STOPS» que només estan
pintats, com es lògic, a la dreta
dels carrers de la Mar, Alou, etc. i
que, sense ser tan lògic, sempre es-
tan tap'ats pels cotxes que apar-
quen, poguessin estar a l'esquerra,
ja que bis anomenats carrers són de
direcció única, al manco els conduc-
tors mes despistats (que n'hi ha
molts), veient la senya enfront, po-
drien frenar a temps.

Esperant aconseguir alguna cosa
positiva, s'acomiada

Una ultra mare preocupada

SE VENDE CHALET en C/. Escór-
pera, 194. Urb. Cas Corso, Porto-
Colom.
Informes, Tel. 580871.

ALQUILO PISO EN PORTOCOLOM.
Frente al mar. Amueblado, 3 dor-
mitorios, sala comedor, cocina,
terrazas.
Informes, Tels. 580201 y 824884.

SE NECESITAN MUJERES para
ensartar perlas y montar collares.
Informes, Tels. 580977 y 580379.

SE DAN CLASES DE INGLES 0
ALEMAN. Inicio inmediato.
Informes, Tel. 580004.

Felanitx desapareixerà si
no hi feim un niu.

SE VENDE
APARTAMENTO

EN PORTO-COLOM l.a línea
planta baja. Césped, piscina

3 dormitorios, 2 baños, cocina,
lavanderia, salón-comedor,

terraza cubierta.
Superficie 120 m2 más 50 m2

terraza.
Facilidades de pago

INFORMES: Tel. 824273

FELANITX

Carle? ei director
(Ve de /a /my. '2;

cop partit. fie estat i continuti es-
sent inclependen!. El senyor Paschi-
no potser hagues trobat entre no-
saltres exemples mes cridaners del
que ell :fflomena travestisme.

Tot just anunciada la meva parti-
eipaciú cii les eleccions, qualcú se
va seritir obligat a recordar que jo
havia estat president de la Crcuada
de l'Amor i collaborador (testa-
•eat de Radio Felanitx, no se ben be
amb quina intenció. Id3 be; no
si això me perjudica o m'afavoreix
de cara a !es properes eleccions,
perõ aprofitore l'ocasió per dir que
no me pellet gens ni mica d'haver
estat membre de la Creuada durant
molts d'anys i que me sent particu-
larment satisfet d'haver collaborat
.en la tasca que va dur a terme ague-
l la emissora local.

Miguel Riera Nadal
LA OPOSIC1ON DEL PSOE

Al Director del Semanario «FE-
LANITX»:

Leí con el Ultimo informe del Par-
lido Socialista Obrero Español y
creo que lo leí mal o estaba equivo-
cado, decía el informe que cuatro
paginas estaban dedicadas a la su-
cursal del PSOE de Felanitx, concre-
land° que hacían referencia a sus
actividades y a su trabajo de oposi-
ción en el Ayuntamiento los últimos
cuatro años.

Creo que sería conveniente que en
un próximo informe nos enumera-
ran su trabajo de oposición y activi-
dad que llena cuatro ptginas, por-
,que yo no me creo nada o en Fela-
nitx nadie estaba enterado de esta

. oposición tan trabajadora.
M. J.

EL JOVES I El, PP
Benvolgut Sr. Director: li agrairia

Ia publicació d'aquesta carta.
M'han arribat uns comentaris que

indiquen que els cappares locals del
Partit Popular estan molt satisfets
pel fet d'haver aconseguit, a la fi,
collocar un parell de joves a la seva
Ilista per a les properes eleccions lo-
cals.

Alhora, tant a nivell local com au-
tonòmic, el PP (ara PP-UM) s'auto-
atorga el monopoli del centre-dreta
mallorquí, la qual cosa els omple
d'esperances.

El que N'oldria fer es posar en con-
nexió ambdés lets i, al mateix temps
ter-ne un comentari.

ls indiscutible que pretendre cop-
sar l'anomenat espai de centre-dreta
significa assegurar-se un exit electo-
ral tenint en compte l'ancestral con-
servadorisme o, millor dit, immovi-
lismc dels mailorquins en general.

Fins ara, el PP ha tengut tant de
poder a la nostra lila perqu ha re-
collit aquest ancestral immovilisme.
Però, i en el futur? ¿Som els joves
que pujam tan irnmovilistes com les
generacions mes grans? Per ventura
no tant, perè, en general, crec que
sí.

Ara be, opín que al mateix sac on
duirn el conservadorisme, els joves
aportarem, almanco si som conse-
qüents amb les nostres idees, nous
ingredients que un dia o l'altre can-
viaran el gust de la política manor-
quina.

Concretare un d'aquests nous in-
gredients: els joves podem esser tan

conservadors com vulgueu, però tam-
hé som conservacionistes cona
gú mai no ho havia estat en aquesta
i erra. Creim que el progrés de la
postra gent no tan sols no es incom-
patible amb la defensa de la natu-
ralesa, sinó que nomes protegint
avui la nostra illa podrem viure amb
dignitat el dia de &mil.

I es aquí on entra en escena el PP.
La política duita a terme pel PP en
els seus 'uit anys de desgovern auto-
nOmic i municipal, a molts de po-
bles, ha fet mereixedor aquest par-
tit del títol d'enemic mimero I dels
espais naturals.

Aquesta afirmació no es perquè si.
Com a prova, i com a simples exem-
pies, pue esmentar els següents fets
protagonitzats pel PP:

— Mantenir durant vuit anys com
a conseller de desordenació del ter-
ritori el Sr. Saiz, conegut per la seva
profunda fbbia cap a tot allò que
sia verd.

— Sentenciar a mort, entre d'al-
tres, els ,següents espais naturals:
S'Algar, Es Trenc, Mondragó, Sa Ca-

nova, Sa Punta de N'Amer,
A (RN st ; 	 forcn oinclultats», en
c.incret, gtOc:c.; a derrotes

pp I, grades a
la pressió popular de la gent que
esta larta de contemplar la prosti-
tució de la nostra Illa.

I cal advertir que aquest oindult»
es provisional. De fet, el Sr. Cañellas
ja ha anunciat que si aconsegueix la
majoria absoluta derogara, si més
no parcialment, la Llei d'Espais Na-
turals que tant el va fer enrabiar.

— Però no tot han estat fracassos
per al PP. Aquest ha aconseguit per-
metre malifetes urbanístiques arreu
de l'Illa. Exemples molt propers a
nosaltres són la costa de Santanyí
(visitan Sa Barca Trencada), o el
tristament famós «Hotel Corso».

¿Pot donar una joventut, cons-
cient de la problematica ecológica,
suport a un partit, com el PP, que
presenti aquests antecedents? Since-
rament, crec que no. Si em deixou
possar poetic, vos dire que no crec
que un cor sensible d'uns vint anys
pugui consentir veure's particep de



instantineas
en GADGETS
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LÂ FUTBOL
PREFERENTE

¡Adiu, liguilla, adéu...!
Felanitx, O - Calvià, 1

Poco público en «Es Torrentó».
La tardecita no era para menos.
Una pertinaz llovizna cayó durante
toda la primera parte.

FELANITX: M. Roig, J. Roig,
Aznar (Muñiz), Julia (Borrás), Adro-
ver, Oliver (Artigues), Nico, Sagre-
ra, Fiol (Leandro), Gallardo y Agus-
tin (Pons).

• En Porto-Colom, celebró su
primera comunión Catalina Sabina,
hija de nuestro amigo Pep Fuster,
director del «Borneo». Pero lo que
quiero destacar es el estreno, du-
rante la ceremonia, de «Pregaria a
Lina», original del Mtro. Francesc
Ramis —con letra de Rafel Ferrer—
que interpretó el tenor Pedro Fuen-
tes. De veras, fue una maravilla.

¡Enhorabuena!
• Y el domingo el C.D. FELA-

NITX intentará jugar el penúltimo
cartucho en el campo de SES SE-
LINES. Se trata de un partido de
GRAN RIVALIDAD —siempre la
hubo entre estos dos clubs—, pero
en el fondo es un duelo un tanto
descafeinado por la clasificación
ambos equipos. El equipo fclanitxer
tiene una remota esperanza de cla-

CALVIA: Carlos, Luis, P. Antonio,
Juan, Muntaner (J. Tomas), Juanjo,
Miguel, Fernando, Maestre y Nico
(Aljama) (Eclu).

ARBITRO: Casasflor, nefasto.
Mostró tarjetas amarillas .a Ga-

llardo, Fiol, Adrover, Juanjo, Roig y
Aljama.

GOLES: (0-1) min. 36, Nico, de
cabeza. (?) O Sagrera en propia
meta.

COMENTARIO: Primera parte ju-
gada bajo una intensa lluvia, que
embarró el terreno de juego de «Es
Torrentó». El Felanitx falló ocasio-
nes claras de gol, mientras el Cal-
via aprovechaba su única ocasión.

En la segunda mitad el Felanitx
quiso, pero no pudo. Jugó con más
corazón que ideas. También es ver-
dad que la fortuna le fue adversa.

Maikel

sificación si ganara los partidos res-
tantes —pero no depende de el—,
para jugar la fase de promoción. -

De todas formas el FELANITX
debe intentar ganar y dar una ale-
gría a la hinchada que últimamente
no ha ganado para disgustos.

SUPLENTE

cine princip
Viernes 3. sábado 4, 930 noche y domingo 5 desde las 3•30

Premiada en el:Festival de,Venecia

Robert de Niro en

Uno de los nuestros
Complemento,

El:gran éxito mundial de esta temparada

— TELEVISORES 	 — ANTENAS individuales y
— VIDEOS
	 colectivas

— AUTORRADIOS 	 — HIFI

Electrónica C/. SOL, 3

TELS. 583459

M REY y 581580

INSTALACIONES PARABOLICAS
Y REPARACION

10   FELANITX         
	4.72•121117GL.7111111P	    

A u t °cares

Ck.471/TVITs a.

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

a Comenzó la VUELTA A ESPA-
ÑA-91. El CICLISMO mallorquín
está dc enhorabuena. Gracias al
CIM que bajo la batuta de AN-
DREU RIERA ha logrado que dos
de las más importantes etapas se
disputen en la nostra Illa. Es una
pena que esta fenomenal iniciativa
vaya a sufrir el «boicot» del. Ayun-
tamiento palmesano. Los partidos
politicos son así. Sólo defienden sus
intereses particulares, si populares
organizan algo, socialistas hacen lo
posible para que la cosa no funcio-
ne o viceversa. Los intereses depor-
tivos —en este caso— no se miran,
desgraciadamente..Así que la etapa
PALMA a PALMA de mañana va a
quedar un tanto deslucida ya que
el Sr . Giner, alegando motivos de
circulación, no ha permitido que la
«serpiente multicolor» (los corredo-
res) desfile por el centro de Ciutat.
Pero esto no nos incumbe, lo real-
mente importante es la CONTRA-
RRELOJ a disputar el lunes día 6,
CALA D'OR-CALA D'OR, que inclu-
ye el paso de los ciclistas por SAN-
TANYf y FELANITX. De e4te even-
to se ocupará nuestro compañero
CORI. VICENS, que intentará man-
tenerles informados con todo de-
talle.

• Los que hacemos posible esta
sección JORDI GAVINA, MAIKEL
y MARINO TALAVANTE queremos
hacer constar que la CARTA AL DI-
RECTOR de la pasada semana con
el título «DE NUEVO, CITA CON
LAS URNAS» firmada por el pseu-
dónimo PASCHINO se presta a con-
fusiones, está escrita con cierta
«inala milk», desprende cierto tufi-
llo intoxicador, imita cuando menos
el estilo de estos «GADGETS», por
lo cual nos vemos obligados a sig-
nificar que la siguiente -i(misiva/
proyectil» nada tiene que ver con
nosotros ni otros responsables de
esta sección. Que quede claro, pues.

• El C.D. FELANITX volvió a
morder cl polvo dc la DERROTA
ante el CALVIA, CERO a UNO. La
fortuna, la lluvia, el desacierto de
cara al gol... Todo se alió para que
el equipo local perdiera este parti-
do, demasiado importante si las as-
piraciones del club felanitxer cran
de jugar la LIGUILLA de ASCEN-
SO, una misión ya casi imposible
cuando faltan por disputar tan sólo
cios partidos. Al equipo de ASENSI
lc ha faltado en este último tramo
de liga la suerte que tuvo en sus
momentos más brillantes. El domin-
go no jugó peor que otras veces,
pero no hubo serenidad en los mo-
mentos finales... ¡Ay si hubiera en-
tracio aquella vaselina de NICO
MAIM() a bote pronto, otro gallo
hubiera cantado! Pero no hay que

darle más vueltas y, con todo, la
campaña de nuestro equipo, pase lo
que pase, se puede calificar de bue-
na.
a No pucla asistir a la CENA de

COMPAÑERISMO que tuvo lugar el
pasado día 27 en la «BARBACOA
LA PONDEROSA» que organizó el
«CLUB FUTBOLET FELANITX».
Fue una brillante reunión, según me
cuentan, que sirvió para ENTRE-
GAR LOS TROFEOS correspondien-
tes a la 2.a LIGA DE INVIERNO
disputada en el Campo Municipal
de «Sa Mola». Hay que felicitar a
este simpatico club por la labor
qua viene realizando en pro del fút-
bol base.

• En el «CINE PRINCIPAL» es-
tos días había un doble programa
Jamar dc interesante. Un MINI-
CICLO dedieado a la rutilante es-
trella JULIA ROBERTS, una actriz
con una corta filmografía pero que
en poco tiempo ha pasado a ser una
de las más famosas y una de las me-
jor pagadas. Reponían «PRETTY
WOMAN» y estrenaban «DURMIEN-
DO CON SU ENEMIGO», su última
cinta basada en una novela de in-
triga y suspense.

• La verdad es que nos gusta-
ron sobremanera los tres lienzos
que presentó nuestro amigo FAN-
CESC FORTEZA en la MOSTRA or-
ganizada por la «LLAR de la terce-
ra EDAT» en la «CASA DE CULTU-
RA». Se trata de tres espléndidos
óleos de este veterano pintor, una
acertada selección de los más repre-
sentativos de su obra. Un pintor que
el tiempo colocará en el lugar que
merece.

• Otro pintor fclanitxer, MI-
QUEL BARCELÓ, que desapareció
y volvió a aparecer por aquellas tie-
rras africanas de MALI, en plena

está a salvo, se
trabajando en

PRETTYI ¡WOMAN

El Principiante
Complemento

Cruz y Raya y Pedro Reyes en

Ni se' rte ocurra

revuelta civil, al fin
! halla ya en PARIS
nuevos proyectos.

• Ha sido noticia estos días la
tradicional EXCURSION del
«CIRCULO RECREATIVO» del uno
de mayo. Fueron cantidad y bien
avenidos.

• En «DISCO CLASS» hay una
gran movida este fin de semana,
«NOCHE FLAMENCA* con la actua-
ción de «ALEGRIAS EXTREME-
ÑAS». ¡Tela marinera!

• El C.D. FELANITX no respon-
de, no gana. A ver si va a resultar
un gigante con pies de barro. Fa
falta pel!

• El equipo de futbolet escolar
Sant Alfons arrebató el primer pun-
to, en lo que va de temporada, al
que parece será el campeón de Me-
norca. Un gran equipo cl C.D. Sant
Lluís. Gracias a las abuelas y algu-
na mamá que fueron al viaje y pu-
dieron controlar a las fieras.

• En el aeropuerto de Maó coin-
ciclimos con nuestro querido paisa-
no Germa Coll, que regresaba a
Mallorca después dc ciar una confe-
rencia en la capital menorquina.
Germa, que conoce profundamente
la isla por haber vivido allí muchos
años, }labia disertado sobre prensa
menorquina.

• Sagún parece, el gran equipo
de futbolet RENAULT FELANITX,
pictórico de estrella, bajo la ba t ti ta
de nuestro amigo JOAN CAMPOS,
ha retado al actual campeón del tor-
neo de Felanitx CONS. SIMARRO
GARCIA. ¡Vaya partidillo!

Viernes:10, sábado 11, 9.30 noche y domingo 12 desde las 3•ZŒ
Fabuloso programa doble de estreno



AUTOMOBILISME

La darrera novetat,
Renault «R-19 ¡XI Dynamic»

Poc a Pm: la gamma RENAULT ha anat satisfent to-
tes les demandes del mercat, tamb amb motorització
com amb cquipament. Fins ara el classic i potent R-19 ha
sofert una serie de millores clins la seva estructura de
fins a cinc portes i el «Chamacle» fins a arribar a liderar
el ranking del mercat nacional.

Des ciels basics TR i TS, fins als Ines potents, cqui-
pats amb el motor de 16 x'alvules, passant pel cicle Die-
sel, l'oferta feta per FASA-RENAULT, pel que fa als R-19,
és dc lo milloret del nostre mcrcat.

Arran del Renault 19 TXI cie tres portes, equipats
amb motor cl'injecció 1.721 cc i 107 CV de potencia, els
intcgrants cl'aquesta serie ofereixen eis minors preus i
tota una magna exposició de prestacions de tot tipus, di-
rigides a una clientela juvenil, amb els colors caracterís-
tics dc Renault.

Aquesta primavera podrem gaudir dels nous R-19
TXI DYNAMIC.

M. Talavante

cine rinei 1
Viernes 10, slibado 11, 9.30 noche y dominllo 12 desde las 3'30

Fabuloso programa doble de estreno
CLINT EASTWOOD en su tíltima película de gran acción

El Principiante
Complemento

Cruz v Baya y Pedro Reyes un trio explosiVO con carcajadas cont011las

Ni se te ocurra

Viernes 17, sithado 18, 930 noche y domin90 1 9 desde las 3'3 0

MENPHIS Belle

FELANITX 11

FUTBOL
I.a 1BEFLRE.N1 E

SES SALINES: Rigo, Blay, Vidal
(Mas), Borguera, Uribe, Martí, Pin-
tado, Rosselló, Salvá (Rojo), Gela-
bert y Tomás.

FELANITX: Roig 1, Roig II, Su-
l-1er (Pedro), Felipe (Gori), Mateo,
Sagrera, Sebastian, Nico, Aznar,
Fiel (Artigues), Agustin (Colau).

ABITRO: Sanchez Chica. Desas-
troso. Tarjetas amarillas a Vidal,
Pintado, Rosselló, Sutler y Felipe.
Roja directa a Martí.

GOLES: 1-0, min. 12, Rosselló.
1-1, min. 30, Oliver.

COMENTARIO: Partido que pudo
ser de guante blanco, ya que los
puntos eran intrascendentes para
ambos conjuntos y por culpa del
colegiado, que fue nefasto, provo-
cando continuamente a los jugado-
res con actitudes chulescas, se con-
virtió en un espectáculo atípico. El
árbitro demostr6 carecer cle catego-
ría para clirgir partidos.

Tonieu

Futbolet
LA CARITAT (Manacor), 1 -
SANT ALFONS/
BOUT. PALMERAS, 8

SUPERIORITAT VISITANT
Dilluns passat el combinat felanit-

xer golejava a un fluix equip mana-
corí. Partit on els jugadors dirigits
per BLANCO - MARINO feren juga-
des bones i crearen una bona gra-
pacia d'ocasions de gol. Ni més ni
manco, foren quinze els jugadors
convocats per aquest partit i això
que no pogueren venir-hi ni José M.
Cañas, ni Joan Pere Covas, ni Lluís
Obrador, tres jugadors clau dins
l'equip.

Aquests foren els jugaclors i la se-

va puntuació de 1 a 3, de cara al
troleu regularitat «Relojería Brítju-

Joan Blanco (3), Xisco Blanco
(3), flap) (3), Kico Sierra (3), Is-
mael Alvarez (3), Jose M. Cira (2),
Xavier Fontanct (3), Joan Cercla (2),
Raimundo (2), Luis Miguel (2), M.A.
Vaca (2), J. Ramallo (1), M.A. Mar-
tinez (2), Toni Barceló (2).

Els gols foren marcats per Ismael
(3), Cira (3), Xisco Blanco ( I), i
Fontanet (1). Cal destacar la bona
actuació ciel porter Joan Blanco, i
el debut cie Miguel Cerda i Luis Mi-
guel Tapia.

La I Volta cicloturística de
Ia Tercera Edat

Del 20 a 25 de maig, organitzada
per la Llar de l'Inserso de Felanitx
i l'Associació de la Gent Gran de
l'Esplai de la Caixa de Campos,
tindra lloc la I Volta cicloturística
de la Tercera Eclat de la Comarca de
Migjorn.

L'itinerari d'aquesta volta sera a
grans trets els següents: Felanitx,
Manacor, Santa Margalida, Port d'Al-
cúclia,. Pollença, Lluc, Puig ,Major,
Sáller, Deia, Valldemossa, Banyalbu-
far, Estellencs, Andratx, Santa Pon-
sa, Palma, Llucmajor i Campos.

A Campos es fará l'entrega de tro-
feus.

Hi ha setze corredors inscrits per
aquesta prova. A la propera edició
oferirem el programa detallat.

PORTO COLOM. SE ALQUILA
APARTAMENTO. Zona Cala Mar-
sal. Julio-Agosto. 2 hab.
Informes: Tel. 825014.

RESULTATS
Cadets:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 29
PERLAS, 51
III Divisici:
GESA ALCUDIA, 62
AUTOCARES GRIMALT, 61

COMENTARI
El dissabte els CADETS tingueren

una pobre actuació en el darrer par-
tit que juguen aquesta temporada a
Felanitx. El Perlas fou clarament nli-
llor. Les defenses superaren els
atacs i el marcador es mogué molt
poc a poc (4-5, minut 10; 14-23, en
el descans). Els jugadors que habi-
tualment sostenen l'equip, en agues-
ta ocasió no varen estar gaire inspi-
rats. Entre els anotadors, lògica-
ment, xifres ben magres; únicament
Cesar (12), supera els 10 punts. Una
vegada més la parella arbitral s'erigí
en protagonista negatiu i «obsequia»
el nostre equip amb tres faltes tec-
niques.

Que la sort no esta amb l'equip de
TERCERA en aquesta fase final que-
da altre cop demostrat diumenge
passat a Alcúdia quan, a sis segons
del final, els locals aconseguiren la
cistella definitiva, després d'haver
fallat uns tirs lliures els felanitxers.
I havia estat la millor actuació del
«Autocares Grimait» en aquesta fase
de la lliga. Pere), dissortadament,
aquesta no acaba amb l'èxit que me-
reixen. El primer temps fou de lieu-
ger domini local i s'arriba a un ma-
xim d'avantatge de fins a 8 punts
(26-18) que fou neutralitzat tres mi-
nuts més tard. S'arriba al descans
amb un 32-28. Un gran començament
cie la segona part (parcial de 8-22)
posa l'«Autocares» 10 punts per da-
vant (40-50) a la meitat cl'aquest se-
gon període. Pere) l'Alcúdia, en qiies-
tió de segons, anota 5 punts, gràcies
a clos tirs lliures i un triple i torna
a entrar en el partit. Així i tot el

marcador nodeixava d'afavorir els
de Felanitx... excepte en cl final, que
és on fa falta. Com anotadors des-
tacats mencionem A. Oliver (18), G.
Amengual (17) i S. Serra (9).

AQUESTA JORNADA
Despedida dc la temporada &Is

cadets, a Manacor, en el partit de
volta de la semifinal del «Rafel
Coil». Missió quasi bé impossible,
després de la lliçó de la setmana pas-
sada.

El diumenge, eis dc Tercera Divi-
sió  tenen un dramatic final de lliga.
Ens visita, ni rues ni manco que el
líder Perlas que ho ha guanyat tot,
amb difer;encies clares de 15, 19, 11,
17 i 27 punts. En cas de guanyar-li
s'evitaria el cicscens i tincitiem la
promoció, com a mal menor. Perdre
en front dels manacorins suposarà
baixar automàticament a provincial,
en el cas de que Campos guanyas a
l'Alcúdia. L'afició felanitxera fa més
falta que mai a la pista de Sa Mola,
cl diumenge a les dotze.

LARRY CISTELLES

VELA

II Trofeu d'Optimist
Rellotgeria Isla

Els dies 20, 21 i 27 i 28 d'abril, al
Club Nhustic cle Can Pastilla, se dis-
putaren les series d'aquest trofeu
patrocinat pel Conseil Insular de
Mallorca, en el qual hi participa el
jove regatista Sebastià Ferragut
Barceló, del Club Nàutic Portoco-
lom, Aquest es classifica en tercer
lloc en dura competició amb els seus
seguidors, ja que entre els Rocs 3r.
i 8è. s'entaula una forta pugna.

... 3 
BASQUET

WM lid sort no tacomp-anya...
Rirlaaitx ompatú en Ses Salinas en un

partido plagado de incidentes
Ses Salines, 1 - Felanitx, 1

Pato Aventuras
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ELECCIONS LOCALS 1991
;

En las últimas semanas que faltan
para el día de las elecciones locales,
nos proponemos dar a conocer, si-
quiera sea de forma resumida, algu-
nos puntos del programa electoral
de nuestro partido y al que ajus-
tarán su actuación en cl consistorio,
en los próximos cuatro años, los re-
gidores del Grup Socialista.

* * * * *
Urbanismo. — El Ayuntamiento

controlado por el Partido Socialista
resolverá de una vez por todas, y si
es posible con el consenso de todas
Ias fuerzas políticas con representa-
ción en el Ayuntamiento, el tema de
Ia planificación urbanística del mu-
nicipio. Todos los ciudadanos tienen
derecho a saber que actuaciones ur-
banísticas pueden llevar a efecto en
sus propiedades independientemente
del color del grupo que controle la
corporación.

El plan urbanístico contemplará
la creación de zonas industriales en
diversos puntos del municipio para
acoger industrias y almacenes que
puedan contribuir a la diversifica-
ción de las fuentes de riqueza de la
-comunidad.

Asimismo, el Ayuntamiento apoya-
rá y promocionará en su caso las
actividades tendentes a la construc-
ción de viviendas sociales al alcan-
ce de los menos favorecidos econó-
micamente y de los jóvenes. „

El plan urbanístico respetará en
lo posible el medio natural y evitará
clue se repita la triste e,"cperiencia
de las urbanizaciones no asumidas
por la Corporación que han perju-

Dins l'Ajuntament treballarem de
tal manera que sigui més Democra-
tic a tots els nivells i el Poble en lo
Social més just.

Fonamentalment les nostres inten-
cions d'actuació resumeixen en
els sigilents punts:

1. — PRESSUPOSTS MUNICI-
PALS: Gestionar els Pressuposts
amb el maxim cresment per a que
eis impostos siguin ci s . minims ne-
cessaris. Son els doblers de tots i les
contes han d'esser dares, justes i
justificades. No volem gastos inne-
cessaris.

2,—L'AJUNTAMENT COM A CA-
SA DEL POBLE: A la Sala s'hi ha
de podcr entrar amb la tranquilitat
del qui sap sera ben rebut. Tots els
que hi traballarem estarem al scrvici
del Ciutada: tant per facilitar-li la
tasca, com per agilitzar totes les
qüestions que alla el duguin. L'Ad-
ministració ha cresser seriosa cn les
realitzacions, però no te per què es-
ser-ho tant en les formes. L'amabili-
tat no esta barellada amb l'eficàcia.
I sobre tot, els administradors mai
han d'oblidar que l'Ajuntament no

seu: s del Poble.
3.— INFORMACIÓ CIUTADANA:

No ha de faltar informació a l'hora
dc poder beneficiar-se cl Ciutadà,
sigui del Partit que sigui, de les sub-
vencions oficials. Perièclicament el
Regidor que cuidara de l'arca d'In-

dicado sensiblemente a los residen-
tes en las mismas al no disponer de
los servicios a Ics que tienen dere-
cho todos los miembros de la comu-
nidad.

El Ayuntamiento dedicará especial
atención a la rehabilitación de los
centros antiguos y de los edificios
que tienen un particular interés ar-
tístico, histórico y monumental, ya
que son la expresión de unos valo-
res paisajísticos y de turismo cultu-
ral muy importantes.

* * * * *
La Candidatura Socialista para las

próximas elecciones trabajará acti-
vamente desde el Ayuntamiento a fa-
vor de la integración plena en la
sociedad felanitxera de todas las per-
sonas que, procedentes de distintas
regiones del estado, residen y traba-
jan en Felanitx.

Sin dejar de sentirSe orgullosos
de su patria chica, debemos procu-
rar que puedan sentirse plenamente
identificados con el lugar en el que,
hace muchos años, decidieron fijar
su residencia y en el que han cre-
cido sus hijos.

Somos conscientes de que la in-
tegración, en una sociedad en la
que las personas procedentes de lu-
gares distantes y distintos represen-
ta un tanto por ciento elevado no
resulta una tarea fácil ni rápida,
pero debe hacerse de manera inte-
ligente y constante y dependerá en
gran parte de la actitud abierta, ge-
nerosa y firme de los mallorquines
que asimismo se sienten orgullosos
de su particular manera de ser.

formació es juntarà en els mateixos
Hoes dels interessats, amb els veins
de les diferents zones urbanes i rús-
tiques, Associacions de Veins i al-
tres, per així, amb tota confiança in-
formar-los de possibles subvencions
i conèixer en directe els seus proble-
mes o iniciatives.

4.—TOTS CIUTADANS DE PRI-
MERA: A la Sala tanta d'atenció
hem dc donar a les persones que
viucn aquí, al Poble, com a les que
vicien al Port, S'Horta, Ca's Concos,
Es Carritx6, Son Negre, Son Valls,
Son Mesquida, Son Prohens o a
qualsevol Hoc del nostros fora-viles.
I lo mateix hem de dir per Paten-
ció i respecte a tenir tant si el Ciu-
tacia parla en Mallorquí com si par-
la en Castella. Tots ciutaclans de pri-
mera, clins una, això sí, normalitza-
ció lingüística (Normalització v0 de
«normal», no de «radical»),

5.—ENSENYAMENT I CULTURA:
Fomentar una eficaç coordinació en-
tre l'Ajuntament, cl Professorat i
Associacions de Pares d'Alumnes. El
CDS ha conseguit en cl Parlament
Balear una partida pressupostaria
de cent milions per subvencionar el
25% dels Ilibres de texte cralumnes
d'EGB. Dcrnana el CDS què els
Ajuntamcnt aportin el restant 75%
ja que l'Ensenyament ha d'esscr
obligatori i gratuit. Donar suport a
totes les iniciatives dels Patronats

Coloms a la Sala
COLOMS A LA SALA
DEMANA LA DESTITUCIÓ
DELS Tt.CNICS MUNICIPALS

Dilluns passat es va celebrar un
Pie Extraordinari per, a ales de sor-
tejar les meses electorals, resoldre
un recurs de reposició inventat pel
mateix govern municipal del PP, per
tal de fer un joc de mans en el qual
hi ha implicats els técnics munici-
pals. El nostre grup, després de de-
mostrar la contradicció dels infor-
mes municipals que, per tres vega-
des, han informat denegant les nos-
tres Peticions i ara, informen en el
sentit que nosaltres allegavem, de-
manarem l'internament dels Ocnics
municipals a un psiquiàtric o la seva
destitució.

Vegem els fets. El mes de setem-
bre de 1990 es va publicar al BO-
CAIB l'aprovació definitiva del Pro-
jecte de Delimitació de SC•1 Urbà
(PDSU). El mes de febrer passat un
senyor va presentar un recurs de re-
posició a aquesta aprovació, cinc me-
sos després d'acabat el termini per
fer-ho i un mes després que el Tri-
bunal Superior de Justícia de les
Hies Balears suspengués l'acord mu-
nicipal d'aprovació del PDSU.
Aquest fet no te res de sorprenent
ates els quatre anys que duim de ro-
datge amb sorpreses diaries, però el
que ha indignat al nostre grup de
COLOMS A LA SALA ha estat que
els arguments emprats per fer
aquest recurs són els mateixos que
hem emprat el nostre grup i una
persona molt relacionada amb nos-
altres actuant com a ciutadà. Mirau
per on, ara resulta que els nostres
arguments que per tres vegades els
tècnics municipals han informat des-
favorablement o els han ignorats,
són els que han servit per fer aquest
recurs, els mateixos d'una sentencia
del mes d'octubre del TSJIB i tam-
be d'una prescripció de la Comissió
Provincial d'Urbanisme a l'aprovació
definitiva.

La situació urbanística de Felanitx
ha arribat al caos total, diuen els
del PP que això es per mor de nos-
altres, però Ilastimosament nosaltres
no hem pres cap decisió urbanística
ni de cap casta i la situació actual

locals i Organitzacions Culturals,
corn pot esser la ereaciú d'una Bi-
blioteca Pública, moderna i confor-
table. Demanarem la presencia a les
escoles d'experts especialistes per in-
formar clarament dels perills de tots
tipus de drogues.

Com a manifestació cultural d'un
Poble volem popularitzar dc bon de
veres les Festes Patronals, on tots
hi participio, obrint-se amb imagi-
nació a la bauxa per tots els indrcts,
sempre salvant l'esperit, l'autèntic
esperit de les Verbencs, reconcluint-
les pel camí del bon gust (Prou dc
«camps de concentració»).

6.—ESPORTS: Creació d'un Patro-
nat d'Esports per on pasi d'alguna
manera tota activitat esportiva ciel
Municipi, tant recolzant Ics inicia-
tives existents, com promocionant
nous esports adequats per cada edat.

(continuara)

va Iligacià a la irresponsabilitat úni-
ca del PP i això passa alla deçà l'evi-
dencia. Aquesta es la conseqiiencia
dels dotze anys de «poder» ciel
PDPPP, que amb la seva actuació de
deixadesa i ineptitud  ens han menat
a l'absurd de no poder-se atorgar lli-
cencies al terme de Felanitx per no
haver-hi Sòl Urbà. Fa tres anys que
es va acordar redactar unes Normes
subsidiaries (NNSS) i aquest mes
passat acaba el termini per haver-se
aprovades definitivament i ni tant
sols s'ha presentat un avanç de pla-
nejament. La situació es absurda i
dóna molts perjudicis als ciutadans
tot i que els més agosarats cons-
trueixin sense llicència, sota la com-
plicitat dels del PP que ni tant sols
tramita les denúncies que presenten
els ciutadans.

Com veis el nostre grup encara no
ha començat a fer promeses electo-
rals, ni fa comptes fer-ho mai. Com
veis seguim amb la nostra tasca d'o-
posició malgrat que els opositors se-
riosos, responsables i sense extrava-
gancies, segueixen callats davant fets
impresentables com els que varen
succeir dilluns de la setmana passa-
cia. Tots diuen que la seva campanya
sera neta i sense acusacions, per6
per les informacions que tenim, els
dos grups que han fet les presenta-
cions, tots dos han tengut qualifica-
tius no massa nets del nostre grup.
Això ens encoratja, aim') vol dir que
anam be. L'únic grup que no ha par-
ticipat en el govern municipal resul-
ta que hi ha qui encara pretén acu-
sar-lo dels mals que patim i el que
es ben cert es que la gran feina de
COLOMS A LA SALA ha estat mos-
trar als ciutadans com funcionava
l'Ajuntament. 'El que mai • ningú ha
let, per moltes planes de propagan-
da que omplin, ho ha fet el nostre
grup quatre anys de tira, amb cons-
tancia i transparencia, fent una ra-
diografia de les malalties ciels nos-
tres governants i del nostre Ajunta-
ment. Abans d'arribar nosaltres po-
deu estar segurs que passava el ma-
teix o Ines, per?) ningú no hi va de-
clicar el temps precis com per tenir
esment al que es patrimoni de tots
als ciutadans: l'Ajuntament i tot el
que comporta cle regulació de la vi-
cia ciutadana. Que no ens mostrin
cançons que amb quatre anys hem
aprés be la tonada.

Com veureu a un anunci, avui te-
nim un concert de música clàssica
al Centre Cultural a les deu del ves-
pre. Un músic brasiler i una ma-
llorquina interpretaran obres d'En
Pau Casals i En Villalobos per a Vio-
loncel i piano. Vos hi esperam.

NOTA: El nostre part it comença a
tenir ingressos dels associats, per5,

per a despeses de campanya necessi-
tam ajudes econòmiques. Pregam a
h gent la seva generositat que es
pot manifestar fent un ingri.'s, en la
mesura de les seves possibilitats, al
compte corrent de la Caixa n. 3008-
15, que és el compte de la campanya
electoral. Moltes gracies.

SE ALQUILA PISO en C/ Major.
Informes: En esta Admón.

VENC XALET A PORTOCOLOM.
Urb. Cas Corso.
Informes: Tel. 824853.

El Partit Socialista informa

Centro Democrático Social
HEntre tots estirem Felanitx cap endavant»
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Clinic:A de Ortodoncia

(Prevención y corrección de malposiciones dentarias en
niños y adultos)

Dr. Bassam A Shohaibar
DOCTOR EN ODONTOLOGIA

POSTGRADUADO EN ORTODONCIA - COL. N.° 318

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

C/. Miqu21 Borcloy, 22	 Tel. 582623	 FELANITX

C/. P. A. Penya, 3
Tel. 580423 FELANITX 

ESTETICA I SALUT
HIDROMASSAME
JACUZZI

Massatge corporal
Estética corporal
i facial
11011A111:
De 9 a 12 i de 15 a 21'30 h.  

Se venden o se alquilan
LOCALES COMERCIALES

en Porto-Colom

Complejo xJardín del Rei»,
Avda. Cala Marsal, s/n.

INFORMES: C/. Alcalá Galiano, 7	 —	 Tels. 825334 y 825237

PORTO-COLOM

FELANITX
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Futhiet
LLIGA

L'EQUIP
CONSTRUCCIONS SIMARRO,

CAMPIÓ
Dissabte passat a un concgut res-

tLutrant del nostre ternie, va tenir
Hoc la clausura de la II Lliga d'hi-
vein de Fu tholet que s'ha vengut
disputant durant tota aquesta tern-
porada a les pistes de «Sa Mola».

En aquesta Lliga hi han pres part
deu equips, un d'ells, el Mesón Ok
s'ha retirat ;.1. bans d'acabar.

La classificaciú final ha quedat de
la següent forma:

1.—Construccions Simarro Garcia
2.—Au tolavado Felanitx
3.—Construccions Puig Hugny
4.—Banca Marx
5.—Clasificados X
6.—Old Stars
7.—Cercle Recrcatiu
8.—Bar Estoril
9.—Bar es Redès
Cal esmentar que el primer clas-

sificat a més d'un trofeu ha gua-
nyat un viatge per a tot l'equip du-
rant un cap de setmana a Eivissa.
El segon classificat un cap de set-
mana a un hotel de Mallorca i el
tercer, un sopar a un restaurant de
Cala d'Or.

El maxim goleador d'aquest
campionat ha estat en Jose M. Gon-
zalez «peti» de l'equip Autolavado
Felanitx amb 34 gols. El millor por-
ter, també de l'equip Autolavado
Felanitx, Tomeu Uguet. El millor
jugador ha estat en Jose Castro de
l'equip Bar Estoril. D'entre els ju-
gadors s'ha elegit a l'àrbitre riles re-
guiar de tota la temporada. El

- trofeu es per l'arbitre Francisco
Porras.

Aquest torneig s'ha pogut dur a
terme gràcies a les collaboracions

, de: La Ponderosa, Viatges Porto
Cari, Fiat, Aceite Valvoline, Nou Es-
port, Renault, Alicatados Juan Loza-
no, Construcciones y Contratas San-
tanyí, Conseil Insular de Mallorca i
Ajuntament de Felanitx.

Está previst que (fins dues setma-
ja comencin els torneigs de ca-

tegoria benjami, alevi...
GORI VICENS

iFUTBOLET ESCOLAR
UN «STAGE» A MENORCA

POSITIU
El passat cap de setmana l'equip

Telanitxer de futbolet escolar cie
Sant Alfons es ciespla0 a Menorca
per passar unes petites vacances i
al mateix temps jugar un partit con-
tra l'actual líder de la lliga menor-
.quina, l'equip ciel Centre Cultural
Esportiu de Sant Lluís. L'equip ma-

liorqui fou entrenat i dirigit per Ma-
rino Talavante i com a delegat Paco
Fernandez. No tot foren vacances,
hi ha"ué nombroses Visites ell I Wrals

arreu de Villa que feren Ics delicies
dels j1_12aClUrS.

Podem dir que l'expedició, que era
integrada per deu .jugadors i sis
acompanyants, fou un exit. Uns ju-
gadors que, malgrat la forta pluja
linitaren durant tot el partit i plan-
taren cara al campió que hagu6 de
serenar les sews maneres davant un
equip que dona proves de serietat i
bona preparació esportiva. Fou
grat per: Paco Muñoz Cuesta, Rafel
Comino Zamora, Victor Ferrero Ca-
pó, Matías Nadal Rigo, Antoni Mau-
ra, Miguel Angel Maimó Barcelú, Da-
niel Parras Valera, Antonio Fernán-
dez Garrido, Nicolau Forteza Arenas
i Domingo Barcelú Coronado, aquest
darrer autor d'un magnifie gol en el
m. 6 de la primera part, amb el qual
obrí el marcador i doná ales a l'e-
quip felanitxer que, al cap darrer
regalaria un gol que establiria el re-
sultat definitiu, 1-1.

Cal ressenyar els sis acompa-
nyants que tingueren cura d'una

manera exemplar del grup:
Catalina Capó (Viatges Felanitx),
Marino Talavante (entrenador), Puro
Fernandez (delegat), Margalida Oli-
ver Noguera, Margalida Oliver Ros-
selló i Antònia Huguet Adrover.

Hem d'agrair la calaboraciú des-
interessada de les firmes, VIATGES
FELANITX, S.A., RENAULT FELA-
NITX, COL.LEGI ST. ALFONS, PIN-
SOS HENS, PERRUQUERIA KIS-
KA, LANCIA FELANITX i FOTOS
J. MONSERRAT.

M. Talavante

ALQUILO BAR RESTAURANTE
BOB'S. Plaça Cas Corso.
Informes: Tel. 756278 (noches) y
lunes, miércoles y viernes en el
Bar de 16 a 17 h.

VENDO CHALETS ADOSADOS.
Urbanización La Fe, solar 219.
Porto-Colom. 3 dormitorios, pis-
cina.
Informes: Tel. 756278 (noches).

NECESITO ADNIINISTRATIVO-A
para clases de repaso 1'P-1 :Wraiths-

trativo. Asignaturas Contabilidad,
Técnicas, Lenguaje y Prácticas
oficina.
Informes, en esta Admón.

CLASES DE INGLES, especialmen-
te para niños)' principiantes.
Informes, Tel. 580262.

1?esultats
Cadets
RAMON LLULL,	 78
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT 	 65
III Divisió
AUTOCARES GRIMALT, 	 66
CAMPOS,	 60
Cc»nentari

Calia guanyar al Campos per tal
de continuar lluitant pL•r la perma-
nença a TERCERA, que tan difícil
s'havia posat. S'aconseguí, perb a
força de penar. Els nirvis i les irn-
precissions et -en frequents per part
ciels dos equips. Encara pitjor va
estar la parella arbitral Bonnin/Vi-
lar, molt protestais per tothom i
amb motiu. El partit va tenir ales
emoció que bon joc, amb equilibri
en el marcador durant el primer
temps (29-28). Quan pareixia que
l'encontre estava a punt de ser re-
solt (46-36, minut 30) reaccionaren
els campaners i arribaren a passar
clavant (52-55, minut 36). Se revivia
Ia mateixa història del dia d'Alcú-
dia. Però, afortunadament, el poder
en els rebots per part dels locals, i
el fet d'anotar qualque tir lliure,
ciona un parcial d'11-0 (63-55) que,
a falta de menys de dos minuts, ja
donava el guanyador del partit. Pe-
1-6 l'interès en els darrers instants
residia en que els visitants no ha-
vien de rebaixar la diferencia de sis
punts per tal de salvar el bàsquet -
average directe. Al final. aquest que-
cià empatat, pet -5 en el coeficient
general, es superior l'Autocares Gri-

malt. Anotaren els I I jugadors ali-
neats, essent el maxim Toni Oliver,
amb 14 (i únicament .iuga a la se-
gona part), seguit de P. S. F3arce16
(13) i Guiilem Amengual (13).

Superaren l'eliminatória els CA-
DETS en un partit en que nitre cop
els arbitres en feren de les seves;
o 1)(3. II() pi laVell l'es () pliaVell
malament: una actuació que acaba-
va la paciencia del més tranquil.
Els tretze punts del final poden do-
llar a entendre que els 19 ciel par-
ti t d'anacia varen estar a punt de
ser pues, perú no fou així. Vegeu la
marca ciel marcador: 16-13 (m. 10),
33 -33 .(descans) 44-50 (m. 28), 67-63
(m. 38). El Ramon Llull obri la di-
ferència final en els clos darrer mi-
nuts . i mig (11-2). Resaltem la sen-
sacional exhibició de Caries Gue-
rrero, autor de 31 punts.
Aquesta jornada

A Felanitx, el dissabte, partit d'a-
nada d'una semifinal del «Rafel
Coll» de cadets masculins contra el
Perlas.

L'Autocares Grimait de tercera,
viatjarà a Alcúdia per a enfrentar-
se al Gesa en un partit de gran
trascendencia. En cas de guanyar,
els felanitxers eludirien el descens
automatic a falta d'una jornada.

LARRY CISTELLES

SE VENDE CASA planta baja y piso
Nos viviendas) y cocheria.
Informes, Tel. 582088

BASQUET 

Es nyntenen les eSpentiTaleS

Desgés cie 	 wictinia cetAro el UErpes
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ELECCIONS LO&'AXIS 1991
El Partit Socialista informa

Coloms a la Sala,

EL BATLE DEL PP TROBA
QUE HAN DE VOTAR AL PSOE?

Llegírom .1a notícia clues vegades i
a dos diaris diferents: el Batle j s'ha
tornat passar. El nostre Batle' ha
fet moites feies d'ença que es de-
dica a perdre el temps i els diners
dels ciutadans per la Sala. Fa anys
cleman4 el vot per l'UCD, després
demana el vot de UF, clesprés dema-
na el vot pel PDP, després per DC,
despres pel PP i ara pet PSOE. , Hi
ha algú que trobi que això es nor-
mal? Ha demostrat que no sap go-
vernar i ara demostra que seria
molt millor que no digues res per-
què diu dois. Nosaltres que sempre„
hem volgut analitzar les coses, hem .
perdut un poc de temps amb abaa de
les seves manifestacions públiques i
de les darreres n'hem tret la següent
conclusió: el PP esta molt assustat
i no té alternatives a presentar.
Aquests quatre anys de desgovern
del PP no era possible fer mes
desastres, ni menar a Felanitx per
tan mal camí. Una conseqüència

podria esser que ningú votas
al PP, una mesura encertada hauria
cstat canviar cl personal i dir:
aqucsts són el que Felanitx ha de
mester, pet-6 no han trobat ningú
que es volgués banyar amb un par-
tit amb aquests precedents i han
tornat posar la mateixa gent. El PP
veu clar que no governara Os pro-
pers anys a Felanitx i no vol amo-
llar cl mac i es posa nerviós i els
COLOMS som eis que tenim mes a
guanyar i res a perdre i a això no
hi poden consentir i diuen dois com
els del títol d'aquest escrit.

Pen) no acaba així el diseurs del
Batte, per si no bastas va afegir que

Coloms a la Sala ha fet perdre a Fe-
lanitx 500 milions de pessetes (?).
Rccordau que quan explicarem que
el PP ha endeutat l'Ajuntament (als
felanitxers) en 610 mitions, anuncia-
vem que segurament també en ten-
driem la culpa, doncs ho hem ende-
vinat. Sabeu que els coneixem de bé!
Llàstima que encara no sapiguen
com han de començar l'explicació
d'aquest doi del 500 mitions. No sa-
ben si han de començar amb una
pellícula d'indis o del gras i el prim,
perque ni ells ho creuen. Malgrat tot
aima, encara diuen que expliquen el
que no faran aquests quatre pro-
pers anys.

I per acabar una referencia a En
Paschino. No hem entés a què ve
això de qualificar-nos de «larvas»,
si s'explica un poc mes potser sa-
piguem si es un insult o una virtud.
Entrant en el con ti ngut(?) de l'escrit
hem"de d ir que les seves a linnacions
en contra del nostre grup estan man-
cades de base, des del moment que
desconeix la nostra feina. Deim això
perquè un home tant sabut com ell
i que esta part damunt dcl be i el
mal tocaria saber que el nostre grup
presenta el primer any moites «al-
ternativas» i totes foren rebut jades,
obliclades i ignorades, per aix6 hau-
ria de saber que acabarem presen-
tant les alternatives com a mocions
clins els plens i ara el Batte ha anui-
lat aquest punt de l'ordre del cija.
Amb referencia a l'actuació del nos-
tre portaveu a clavant el Sr. Cusí,
sembla que clesconcix un escrit de
Coloms posterior a la taula rodona
que acusavern a aquest Sr. de men-
tider. Nosaltres quan escrivim ho
feim amb proves i si no en tenim
callam. Potscr també hauria de fer
el mateix el Sr. Paschino i no diria
que el nostre portaveu no acudeix

• En un altre lloc d'aquest nú-
mero hi trobareu informació de
l'acte de presentadó de la Candida-
tura Socialista en el que hi pronun-
ciaren parlaments En Miguel Riera,
En Miguel Oliver i En Francesc
Triay, Candidat al Parlament Ba-
lear.

Vos oferim a continuació alguns
fragments de la intervenció del can-
didat a l'Alcaldia després de que
lossin presentats els components
Ia llista.

«El que de bon de veres interessa
al nostre grup es oferir a l'electorat
una proposta distinta, imaginativa,
capaç de fer donar un tomb a la si-
tuació. I si hem de guanyar les
eleccions, ens interessa mes fer-ho
en virtud d'un programa i d'una
gent capaç de treballar i dur-lo a
bon terme, que no a base cle des-
qualificar els qui ens han governat
per molt deficient que hagi estat la
seva actuació».

«Presentam un equip amb gent de
Felanitx, Ca's Concos, S'Horta i Es
Port. Hem fet una candidatura re-
presentativa de la societat felanit-
xera; amb gent jove i no tant jove;
amb residents a Felanitx de tota la
vida, amb persones vengudes de
fora que ja duen molts d'anys entre
nosaltres i amb gent menys integra-

La nostra proposta de gestió mu-
nicipal ha de començar per aconse-
guir que l'Ajuntament promogui les
accions pertinents perquè els fela-
nitxers ens sentiguem, dia a dia, més
contents i feliços de viure aquí. No
tant sols els morts han d'essor trac-
tats amorosament en aquest poble,
del que n'estam contents i orgullo-
sos: també volem que la qualitat de
vida felanitxera, la de tots noltros,
millori. Proposam per tant que en-
tre tots empengucm Felanitx cap
endavant.

És per aix6, ida, que aquesta Can-
clidatura de Centre ha volgut partici-

als Tribunals, perquè, per la seva in-
formació i personalment el nostre
portaveu ha acudit als Tribunats, al
«Defensor del Pueblo» i a la Comis-
sió  de Peticions ciel Parlament. Dels
Tribunals ja ha guanyat un plet i
esta per resoldre's una querella cri-
minal. Si ell li vol ajudar a pagar
aquestes gracies que li proporciona
Ia vida pública i la política pocaver-
gonya, que ho digui o que calli i no
digui res, que per parlar al menys
han dc saber de que parlen. I la dar-
rera recomanació que li hem de fer
al Sr. Paschino és que ha estat una
llàstima que la seva carta sortis una
vegada tancades les llistcs electorals,
nosaltres creim que si l'hagués pu-
blicada un mes abatis, el nostre grup
hauria convençut a tots eis ciuta-
dans de Felanitx que voste reuneix
Ics condicions ideals per esscr el
proper Batte de Felanitx, llàstima
que la seva condició anbnima i al-
tres quefers de moltíssima respon-
sabilitat ens alliberaren d'aquest de-
sitjat final.

da a la nostra societat. I l'hem feta.
així, perque així és el nostre poble
i perqu6 pensam que tots els qui vi-
vim i treballam a Felanitx som ciu-
tadans amb tots els drets».

«El Partit Socialista es presenta
clavant els electors després d'haver •
exercit durant vuit anys una oposi-.
ció moderada i seriosa, perú ende-
mes, tot i no havent governat a l'A-
juntament, ens podem presentar da-
vant els felanitxers amb un grapat
d'importants realitzacions».

• Miguel Riera, candidat a l'AI-
catcha, sera entrevistat per diversos.
representants dels mitjans de cornu-
nicació davant les cameres de la Te-
levisió Felanitxera. L'entrevista, que.
sera gravada amb anterioritat, sera
ofenda als espectadors una voila ini-
ciada la campanya electoral en un
dia i hora que anunciarem oportuna-
ment:

SE NECESITAN MUJERES para
engarzar COLLARES.
Informes, Fartaritx, 27.

VENDO PISO a estrenar en Fela-
nitx. 4 dormitorios, 2 baños, salai .

comedor, cocina y galería. ... •
Informes, Tel. 581458 (de lunes a
viernes, de 9 a 12)

par en l'activitat municipal. Per es-
ser els moderadors de la gestió po-
lítica del poble, clonant la ma, tant a
dreta - com a esqnen-a, per unificar
esforços, per treure Felanitx del so-
trac dins el que pareix haver caigut.
Cercarem la manera de que s'obli-
din errors anteriors d'altres partits
a la Sala, cercant la conciliació de .
tots, perú això sí, sempre que ten-
guin com a real objectiu el benesta r .

dels felanitxers: que totes les decis-
sions trascendentals siguin conseil-
suades per tots els Partits i mai mo-
tivades per interessos partidistes
individuals. Noltros ho podem fer..
Sols el Centre pot unir diferents ten-
dencies. Mai separar-les.

Amb poques paraules: prou de •
crispacions i desqualificacions entre
els nostros regidors! Que el nostre
Ajuntament no doni cap motiu per
poder sortir a les planes de «suce-
sos» dels diaris illencs, sinó que el
bon nom dols felanitxers brilli re,
flcctit en l'actuació clefs seus dignes.
gc.vernants.

I en aquesta primera aproximació
de la nostra Candidatura al joc po-
litic, res mes volem destacar com as-
sumpte prioritari.

Si tots voltros ens votau segur que.
entre tots estirarem Felanitx cap en-
clavant.

Sebastià Lladó Llompart

Cap de !lista (independent) del
C.D.S.

En properes notes anirem expo-
sant el programa electoral, concre-
tant-lo a les distintes arces de gestió
municipal: Pressupostos, Socials,
Cultural, Esportius i Medi-Ambient,,
entre d'altres.

PF-171%2

Juntos por «el coi de progrés» hacia la
total integración

Soy Juan Ruiz, casado y padre de familia. Desde su constitución per-
tened a la «Casa de Extremadura»; a la que presenté mi dimisión como
miembro de la Directiva de dia 15 de marzo de 1991, ya que los Estatutos
de clicha Sociedad excluyen toda actuación política o de partido.

Por eso libremente me presento a las próximas elecciones municipa-
les, para trabajar por todos los ciudadanos de esta ciudad y comarca.

Mis intereses no son partidistas, por esto lo hago como independiente
en la lista del Partido Popular-Unión Mallorquina desde la que creo que
puedo trabajar en favor de todos en general.

Expreso que para mí es fundamental que todos los ciudadanos de esta
ciudad y su entorno, tengan los mismos derechos y estén verdaderamente
representados.

Soy de Orellana, un pueblo de Extremadura, llegué aquí hace mucho
ya, y no recuerdo haber tenido nunca una participación clara en el Ayun-
tamiento.

Por eso ahora mi empeño especial esta en esos ciudadanos inmigran-
tes, que en una mayoría piensan que cuentan muy poco en las institu-
ciones.

Quiero decirles que hará lo que este en mi mano para que scan
debidamente escuchados e informados cuando lo necesiten.

Voy a trabajar para los inmigrantes de todas partes, Andaluces Ex-
tremeños, Murcianos, etc...

Muchos de ellos establecidos e integrados totalmente a esta sociedad.
Y a la vez como hijos mallorquines que tengo, dedicarme a trabajar por
este gran pueblo de Mallorca.

Voy a hacer todo esto con la colaboración y el apoyo de todos
vosotros.

Con toda mi ilusión, un abrazo:
Juan Ruiz

Centro Democrático Social
Primera salutació ais felanitxers




