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CASA DE CULTURA
DIMARTS DIA 21, A LES 10 DEL VESPRE

MITING
amb la intervenció de

Mique! Riera
Caudidat a l'alcaldia

Nicolau Llaneras
Candidat a l'alcaldia de Ciutat

Fèlix Pons
PRESIDENT DEL PSIB - PSOE

socialista: l'alternativa possible

PSOE

PartiCIPopular
Unit& Mallorquina

ACTOS PROGRAMADOS PARA LA PROXIMA SEMANA

LUNES día 20, Escuela Pública de Cas Concos, a las 21,30
Mitin.

JUEVES día 23, Casa Municipal de Cultura de Felanitx, a las
22 horas, Mitin con la intervención de:

Juan Verger Pocovi
Andrés Riera BennAsar

Cosme Oliver Monserrat
VIERNES día 24, Escuela de Porto-Colom, a las 21,30, Mitin.

VOTA PARTIT POPULAR - UNIÓ MALLORQUINA

Teleclub
C. Petra, 9
SANT JOAN /?)

Any LVII

Núm. 2746

Medalla
«Ciutat de Felanitx
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Set d'interessos locals  

Dissabte 18 de maig
de 1991

Preu: 75 Ptes.

Dipòsit Legal, P.M. 351-1959

Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» - FELANITX

Parlen els candidats 

Hem passat una enquesta als candidats a l'alcaldia de Fela-
nitx per a les properes eleccions. Consta de vuit preguntes, les
quais insertarem en dos blocs de quatre, en aquesta i a la prope-
ra edició.

L'enunciat d'aquestes preguntes —que ens contesten tot se-
guit els caps de llista després d'una breu referència biogràfica—,
es el següent:

1.— Als 12 anys d'ajuntaments democràtics, creis que la democra-
cia ha informat realment la gestió municipal?

2.— Quina valoració vos mereix la tasca duita a terme pel Con-
sistori que ara acaba?

3.— Al vostre criteri, quins són els «grans temes» puntuals pen-
dents?

necessita_ per Os Felanitx ara_mateix_ pel _que
gestió municipal?           

Cosme Oliver Monserrat, nascut a
Felanitx fa 50 anys. Casat amb Ca-
talina Rosselló Cerda. Té 3 filles.
Viu al carrer de Sa Porteria, 31. Es
llicenciat en Filosofia i exerceix la
professió de professor d'E.G.B. Ha
estai regidor de l'Ajuntament du-
rant les 2 primeres legislatures de
la Democracia i batte els darrers 4
anys.

1.—Estic totalment convençut que
si. Sabem que la Democracia és el
millor sistema de govern entre els
possibles, perquè compagina els va-
lors fonamentals d'autoritat i 'liber-
tat; i perquè en Democracia l'home
participa en les decisions coHecti-
ves que li afecten.

Per() també vull afirmar amb ro-
tunditat i perquè som demócrata,
que el primer i sagrat deure dels re-
gidors elegits pel poble democràti-
cament cada 4 anys, consisteix en
complir els compromisos electorals
que han contret amb els seus vo-

(Passa a la pàg. 3)

MIQUEL RIERA NADAL. Vaig
néixer a Felanitx, fa 58 an vs. Som
casat; tenc dos fills. Som mestre
d'escola (ara en diuen professor
d'E.G.B.), al collegi de Sant Alfons,
feirta que he compartit amb altres

(Passa a la pàg. 3)

Som En BARTOMEU OBRADOR I
ADROVER, de mal nom «Xamarri».
Tenc 35 anys. Som arquitecte de pro-
fessió. Estic casat i tenc dues filles:
N'Antonina de quatre anys i Na Ma-

(Pasa a la pagina 3)

SEBASTIÀ LLADÓ LLOMPART.
Administratiu de l'INEM a Felanitx.
Nascut a Felanitx el 23 juliol 1937,
casat, pare de sis fills i padrí d'un
net. Va esser President del Círculo
Recreativo (Sa Recreativa). Secreta-
ri de la «Mútua Felanigense» fa ja
uns quants anys i soci fundador del
Club d'Escacs alla els anys seixanta-
setanta.

1.—En aquest Municipi no es pot
dir, d'una manera rigorosa, que les
normes democràtiques no s'hagin
respectat, les regles del joc s'han
complides. Tant és així que l'oposi-
ció ha tengut l'alternativa, davant
certes irregularitats comeses, de dur!
41s Tribunats de Justicia els que han!
iomandat. Sense democracia això no
és possible. Ara bé, l'esperit demo-
cràtic, aquell pet que «el govern és
del Poble i pel Poble», sí que s'ha
vist menyspreuat en el nostre Ajun-
tament. La veu de l'oposició no ha
estat escoltada, inclús per medi dc

(Passa a la pàg. 3)
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FELANITX
Set!nanari d'inkressos

Ognuelypr
PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral:	 1.875
Semestral a fora: 2.325

sANToRAL

Diu. 19 St. Pere Celestií
Dill. 20 St. Bernadí de Sena
Dim. 21 St. Secundí
Dim. 22 Sta. Rita
Dij. 23 St. Desicieri
Div. 24 Maria Auxiliadora
Dis. 25 St. Beda el Venerable

LLUNA

Quart creixent dia 20

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

Palma - Felanitx des de l'esta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13,15,45 i 19.30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15,45 i 20.30 h.

Felanitx-Portocolom: Dies fei-
ners, a les 7, 9, 12, 14'15 i 17 h.
Diumenges, a les 7, 9, 1230 i 17 h.

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7'30, 9'30, 1230, 1445
i 1730 h. Diumenges, a les 730,
9'30, 13 i 18'15 h.

Felanitx - Cala d'Or: A les 630
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.

Cala d'Or - FelanItx1A les 1830
h., excepte dissabtes I diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN

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

Amparo Trueba
Cat. Ticoutat
Francesc Piña
Gaya-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Amparo Trueba

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

580448-581144
Ambulàncies

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

Avui dissabte, a les 10'30 de la nit al Parc Minicipal Sa Torre

Verbena de franc
actuaran entre d'altrcs

Calitja Jazz, Trio Harmonia, Psicoanàlisi, Black Cats,
Mique! 'Ange! ex-jonovoy...

ORGANITZA I VOS HI CONVIDA:

COLOMS A LA SALA

VOLTA CICLOTURISTICA DE LA TERCERA EDAT
LA JUNTA DE LA LLAR DE LA TERCERA EDAT DE L'IN-

SERSO, CONVIDA a tots eis felanitxers que vulguin, a donar la
sortida als corredors que prenciran part en aquesta prova, cl pro-
per dilluns dia 20, a les 9'15 ciel mati en el passeig Ramon Llull.

Així com també per anar a esperar-los a Campos a l'arribada,
cl dijous cija 23, a les 8 del capvespre. Seran rebuts per les auto-
ritats i Bandes de Música i se'ls farà entrega d'una recordança
de la Volta.

2 FELANITX  

Colons a la Sala
(l'e la p ( g. 1(;)

a La Sala, que no tenen res a veure
amb els coloms que es x 'aren menjar
:t Son Valls. No m'agi -ad:1 dir cl que
hituria passai perque es mal de dir
però aquesta vegada crec que sem-
ble evident que hauria passat cl ma-
teix dc sempre: l'oposició «seria St'
responsable» hauria seguit essent
«seria v responsable» com els altres
anys que havia fet d'oposició i res
mes.

Cree que podem dir ben tranquils
que som els pioners en fer la feina
cl'oposició a un govern. La feina es
ingrata, no es pot esser amie de
tothom, s'ha de mantenir una pos-
tura i no es pot tenir un peu dins
cada beiassa com volen tenir els po-
litics professionals. Ens ha tocat de-
nunciar i dir el que cap grup poli-
tic ha fet mai i Limbe vull dir que
fa quatre anys no sabíem com fun-
cionava un Ajuntament i a força d'a-
juda i d'estudiar podem assegurar
sense empagair-nos gens que en sa-
bem mes que el Batle que fa 12 anys
que, com va dir molt be a la radio,
rodola per la Sala.

Que hauria estai del Puig d'En
Bossa, que Prebetong hi volia fer
una pedrera?

Qui hauria estai que hauria de-
nunciat la venda de la finca del for-
ner de S'Horta a Ibasan per fer la
depuradora de Portocolom, quan
l'Ajuntament de Felanitx tenha uns
terrenys en propietat per aquest fi?

Qui hauria denunciat contractes
fets sense concurs a adjudicacions
per amiguisme o electoralisme?

Què hauria estat de S'Algar?
No ho vull ni pensar.
És per això que hi tornam esser.

Jo en particular no tenc cap gana de
passar tot el que he Passat, ni jo ni
Ia meva família, però no queda mes
remei que seguir perquè la riostra
feina es mes que necessària, es im-
prescindible i esta clar que la feina
ben feta d'oposició -es aplicable a la
possibilitat (le governar aquest poble
nostre que esta a punt de fer suspen-
sió de pagarr.ents.

Han passat quatre anys i hi tor-
nam esser amb aquesta feina feta, es
cl nostre programa i l'aval que po-
dem presentar als electors. Els pro-
grames i les promeses, com vaig dir
ahir, els tapau les lletres del partit
i no sabreu de qui són, poden esser
de qualsevol i de tots, sán bonis-
sims i vegeu sin() un exemple de con-
tingut ideològic ferm, extret d'una
acta de l'Ajuntament. Era el segort
pie que assistíem i diu: «durant els
passats quatre anys, els senyors del
PDP han tengut un sistema de go-
vernar quasi dictatorial, abusant de
les votacions quan sabien que les ha-
vien de guanyar perquè tenien ma-
joria, amb marginació total de les
altres forces politiques.

Aquest sistema no esta d'acord
amb cl nostre sistema d'entendre el
que hauria de ser cl govern munici-
pal.

El seu sistema, cl que emplea el
Batte cie Felanitx, no esta d'acord en
absolut, amb la nostra forma d'en-
tendre la Democracia.

Li vull dir al Sr. Batte i a tots els
que amb ell han collaborat, que nol-
tros volem que el poble cle Felanitx
vagi enclavant i estam disposat a de-
mostrar-ho; per-3 amb la collabora-

ció de totes les forces politiques i
canviant el sistema de dictatorial a
democrat ic».

Qui pot esser que fes aquests pos-
tulats? Qui era que deia aix. fa qua-
tre anvs? Dones el portaveu ciel PP,
Sr. Mora que aleshores es deien

Aquestcs frases tant belles no
tardaren gaire en xeure-se oblidades.
Varen defenestrar el Batte Mesquida
i l'Unie govern possible amb totes
les forces politiques va ser el govern
del PP en solitari, després de despat-
xar al PSOE de la Comissió de Go-
vern que amb el PDP dictador hi te-
nia representació juntament amb
l'AP.

Fa quatre anys que demanavem el
vot intelligent, cree que en quatre
anys hi ha gent que ha cobrat conei-
xement clavant eis fets protagonit-
zats per la parella concubina del PP-
PDP. Amb quatre anys molts de jo-
ves han fet devuit anys. Ara nomes
ens resta el vot de la gent conscient.
Que així sia».

Avui dissabte a partir de les 10,30
del vespre us esperam a tots a la
verbena de franc que farem al Parc
Municipal de Sa Torre.

Sebastià Lladó...
(Ve (le la pàg. 3)

repassant els programes electorals
de tots els partits, be, dels que en
tenen, tots aquests programes, amb
petites diferencies, tots proposen lo
mateix. Totes les propostes dels pro-
grames són bones i gens oposades.
Idõ, si es així, perquè no hem de
dur-les a terme conjuntament? Ah!
La imaginació! Si tots collaborassin
en benefici del poble! Totes les per-
sones poden esser eficaces fent una
feina determinada, lo difícil es tro-
bar-li el l loc adequat a cada un. A
l'Ajuntament hi ha dcset Regidors:
No pot tenir cada Regidor una res-
ponsabilitat específica? Be, toquem
amb els peus a terra. Que necessita
Felanitx pel que fa a la gestió muni-
cipal, apart d'un timoner prudent,
moderador, etc.? No volciria cm di-
guessiu reiteratiu, però aquest Muni-

cipi necessita consens, reconciliació.
Mai mes passar a votació un as-
sumpte conflictiu, important, deci-
siu, sense esgotar les possibilitats
nascudes del dialeg. Una vegada
aconseguit, tota la resta, les consc-
qüencies efectives, positives, ven-
dran per elles mateixes.

Entre toss estirem...
(Ire de la p (if» /G)

pera no la resta de poblacions del
terme, i es ben sabut la importan-
cia que te el temps en arribar al cen-
tre hospitalari, especialmen en ac-
cidents de trasit.

11. —SEGURETAT CIUTADANA:
Assurnpte de molt solució.
Arreu del mún s'agreuja clia a dia,
per tant hi haurem cie posar motta
cledicaciú. Es fonamental a una so-
cietat lliure preservar l'integritat de
les persones i dels seus bens. Per
això potenciarem la Policia Local
amb persones i medis suficients per
pucier fer arribar la vigilancia a tots
els racons del terme municipal. I
collaborant amb l'Assistencia Social,
actuar permanentment en la preven-
ció de la delinqüència a la que duen
Ia droga, l'atur juvenil i l'alcoholis-
rne.

Aquesta es la nostra aproximació
als problemes i possibles solucions
que té el nostre Municipi. Sabem
que tot ha (Fesser más complexe
quant ens topem amb la realitat quo-
tidiana, perõ sabem també de les
nostres forces i ganes de treballar
resoldrem totes les dificultats. Unifi-
cant criteris i esforços: ENTRE
TOTS ESTIRAREM FETANTTX
CAP ENDAVANT.

Si aixi ho voleu i ho trobau, do-
nau-nos la vostra confiança en for-
ma del vostre vot. Gracies.
Sebastià Lladó a Portocolom

El cap de llista Sebastia Lladó
(Bono), demà cliumenge dia 19, de
les 1 a les 8 de Phoralmixa, a l'ho-
tel de Portocolom i a dispwició
ciels ciutadans d'aquest nucli per tal
de que puguin formular les qiies-
lions que creguin oportunes.



FELANITX

rien eaL 	 dats
COSN1E OLIVER NIONSERRAT MIQUEL RIERA NADAL

tants.	 activitats. Vaig esser cap de realit-
Si no cs fa aixi i l'actuació es se- zació de Radio Felanitx i responsa-

guns el criteri personal dels din- ble del programa «Mallorca al vent»
gents, aleshores la Democracia es de Radio Popular, que va esser el
converteix en un engany. primer programa regular en llengua

Jo cree i estic convençut que du- catalana d'una emissora mallorqui-
rant aquests 12 anys la Democracia na, pel qual em concediren el «Pre
ha informat la gestió del nostre	

-
Ini Ciutat de Palma» de Radio fouis-

Ajuntament per les raons exposa-

-
me, l'any 1978. Ile estat president

des. del desaparegzu «Centre d'Art i Cul-
tura», de l'Associació de Pares d'A-2.—La meva valoració, lògicament, lumnes de l'Institut, membre de laes positiva. Naturalment que hi ha «Fundació Cosme Bauça» i del «Cen-hagut mancances; que hi ha hagut Ire Cultural de Felanitx». Durant 24moltcs cliticultats. Per6 s'ha fet am's he contribuit a la normalitza-molta feina. Jo sempre dic que no ci6 lingüística a través de les pagi-es millor governant qui millor sap ne.s d'aquest setmanari i de diversosparlar o qui millor sap dibuixar be- mit fans de comunicació. En dueslies teories de govern, sinó qui més ocasions, vaig esser cap de llista dei millors coses fa i el qui du a ter- la Candidatura Democràtica Inde-me una política més efectiva de pendent i, en tres ocasions, regidorrealitzacions pal-abres.
a la Sala. L'Obra Cultural Balear em

Els ciutadans de Felanitx tindran concedir el premi «Bartomeu Oh-
ocasió aquests dies de fer un repas ver» creat per premiar «l'activitat in-
a la tasca duita a terme durant dividual que més haja contribuit a
aquests 4 anys, perquè el nostre la normalització lingüística i a la di-
Partit Popular ha editat un fulletó fusió pública de l'ús del català».
on es resumeix gràficament i s'ex- 	 1.—Rotundament, no, si entenem
plica algunes de les realitzacions.	 que la vertadera democracia no s'es-

En definitiva es el ciutadà el qui gota en unes eleccions cada quatre
fa la valoració definitiva. Pel que a anys. Hi ha faltat participació cons-
mi- pertoea-;•-he de–dir que estic sa- tant (Ids ciutadans i no hi ha hagut
tisfet i que esper poder continuar un diàleg constructiu per part de les
governant el nostre estimat Feia- forces politiques presents al consis-
nitx. tori. L'actitud intransigent i prepo-

3.—VUIFesser realista i tamhe vull , tent del irup 'dominant, en ocasions
dir que tenc un coneixement pro- s'ha vist corresposta amb actituds
fund cie la nostra realitat. Fa 12 contundents per un cert sector de
anys que estic amb la problemàtica l'oposició.
diaria de Felanitx. Ili ha temes pen-	 2.—A un colloqui celebrat la set-
dents i sempre surten necessitats mana passada a una emissora de ra-
noves i l'Ajuntament ha de donar dio, el mateix batle va dir i reconei
una resposta. 	

-
xcr que el . primer any 'es va perdre

Un dels grans temes pendents el temps amb les baralles entre els
però que ja esta encarrilat es cl te- dos grups que després varen formar

rna de l'aprovació de Normes Sub- Ia majoria i que el segon any es va
sidiaries. L'Urbanisme es un dels perdre perquè l'Ajuntament no tenia
apartats més complex de les com- projectes preparats per dur a ter-

rue.petêncies municipals. Amb aquest Que el consistori no ha funcionattema s'ha fet feina però encara està
es massa notori perquè hi hagi d'in-pendent de cloure's. També n'hi ha
sistir. Quan un ajuntament presen-d'altres que són molt necessaris i ta un resum de la seva actuació ique s'exposen al nostre programa
s'ha (i'apuntar les realitzacions  d'ai-de gestió per als pròxims 4 anys.
tres organismes i allò que han aeon-L'objectiu es, passa a passa, aeon- seguit altres partits, de qualqueseguir un millor benestar per a tots. manera ve a reconèixer que, tot i

4.—Jo crec que si aconseguíssim havent disposat d'uns pressuposts
un clima de tolerancia entre les elevadíssims (més de 2.600 milions
persones, de clialeg sincer i tran- en quatre anys), el rendiment es
quillitat entre els grups politics de magre i desproporcionat.
l'Ajuntament, la gestió municipal 	 3.—La planificació urbanística del
seria molt més eficaç. Aix() crec que terme, la creació d'espais indus-
seria possible entre les forces poli- trials, la reorganització administra-
tiques si no s'adoptassin postures tiva de la Sala, una bona política
tan radicals com fins el moment ha d'informació de cara als ciutadans,
adoptat cl grup minoritari envers el atenció a les installacions esportives

i una dedicació preferent a totnostre grup, que el que ha fet sem-
quant pugui contribuir a revitalitzarpre ha consistit en atacs a la nostra el nostre poble, deixant de banda,gestió municipal i traslladar al po- si hi importa, questions access::)ries

bie les veritats a la seva manera i ornamentals.
amb 1'1:mica finalitat d'intentar hu-	 4.—E1 Municipi ha de donar un

tomb i això no sera possible sensemiliar-nos i ridiculitzar-nos a m b
un ajuntament que funcioni de ma-tots els aspectes.
riera adequada: una institució

Això ha fet que la nostra informa- atenta a les exigencies de la pobla-
dó es veges reduïda per tal d'evitar ció, descentralitzada, una adminis-
polerniques estèrils. Esper que el track) austera, que tregui el maxim

ptemps, que ho arregla tot, amb l'a- profit dels recursos i una política
transparent on no hi hagi res quejuda dels votants del dia 26 de maig amagar. Aconseguit això, començar

donaran la solució que el nostre a fer feina en els grans temes de
grup espera en benefici de tots. l'apartat anterior.

BARTOM El: OBRADOR	 SEBASTI A LLA DO LLON1PAT
1 ADROVER	 subterfugis gens ni mica elegants ha
nona que té. un any i inig. És la se- estat silenciada, lo que ha duit a si-
gona vegada que encapqal la llista de tuacions tenses i desagradables per
COLOMS A LA SALA i lie estat qua- l'actitud de les dues parts. L'oposi-
Ire an)s Regidor a l'Ajuntament de ció representa una part dels ciuta-
Felanitx per aquest grup. Entre les dans i per tant la seva veu, el seu
IlleVeS alicions seguesc lent empelts punt de vista ha dresser escoltat,
d'escutet i encadellat. M'agrada es- les seves suggerencies estudiades i
tudiar i escriure. mai sistemàticament refuadcs. A

1.—A l'Ajuntament de Felanitx en- més els acords presos pels gover-
cara no s'ha estrenat la Democracia. nants en ocasions han estat contra-
Aquets dotze anys ha governat el dictons i arbitraris, lo que dóna la
mateix grup i malgrat la collecció de impressi6 de que no sempre s'han
Iletre que han pasturat per La Sala 	 tengut en compte els interessos clel
els seus membres, han estat els ma- Municipi per damunt cl'interessos
teixos amb els mateixos mètodes particulars o partidistes.
que, en cap moment s'han acostat a	 2.—La valoració es molt baixa. Els
exercir la Democracia. Repetides ve- grans temes puntuals pendents, de-
gades hem sentit manifestacions dels tallats a la qüestió 3, els ha deixat
que han governat, cFaquest estil: aquest Consistori  pràcticament com
,, passarem a votació, tenim majoria els va trobar a l'inici de la seva ges-
i en comandar vosaltres que fareu tió i a més han costat, tirats o tu-
cl que voldreu». Per mi la Democra- dats, molts de milions. L'endeuta-
cia es el govern de la raó i dels ciu- ment, el greu endeutament, si be es
tadans i no el desgovern d'uns que bo pel desenvolupament del Munici-
es creuen representants del poble. pi que el Consistori invertesqui al
Esta clar que no hi ha hagut Demo- maxim els recursos financiers, pot
cracia a l'Ajuntament per un fet esser suïcida a la situació en que es
que ho evidencia: els mateixos que vau, per la mala gestió econômica
votaren al grup que ha governat, han duita pets que han comandat fins
desaprovat les seves actuacions.	 ara. Per altra banda, no ha sabut,

2.—Crec que es -pot qualificar de gens ni mica, -entendre-se amb l'o-
desgraciada. Si el Batle precedent no posició, especialment amb la part
tengue cura de molts espectes, al mes radical i intransigent d'aquesta
menys li hem d'agrair que no tudas i això es voler circular amb un cot-
els cfoblers. Si el Batle Oliver va tro- xe que du el fre de ma - mig posat.
bar més de 200 milions als bancs i No direm que tot ho ha fet mala-
en deixa més de 610 de dent' amb ment, pero sí que les realitzacions
credits, podem dir que la qiiesti6 slan aconseguit, Ines per la pròpia
econòmica està ruïnosa i que no es inercia de l'evolució, que per una
veuen realitzacions que avalin agues- gestic') planificada racionalment. En
tes clespeses milionàries. La joven- general ha estat una gestió trista,
tut ha estat totalment ignorada. Les desvaïda, lo que fa que Felanitx, dia
qiiestions socials eren qüestions a dia, estigui més ressegucla, sense
de b e n e fi c ê n c i a li n s que una illusi6 per a unes iniciatives co-
varem lograr la contractació d'un lectives.
professional, malgrat això encara no 	 3.—Pens que a:n-1 dos els grans te-
hi ha dotació econòmica equilibrada. mes pendents, si be tots els temes
Els arbitris han pujat molt i no hi p e n d e n t s , encara que no tant
ha uns millors serveis. Segueixen «grans», són igualment importants:
fent. parts i quarts en temes de sub- Es Port, l'Assistencia Social, l'Agri-
vencions i en aplicació de les nor- cultura i tots cis altres. En primer
matives vigents. Els ciutadans no Hoc, com a gran tema pendent, esta
són atesos en les seves demandes. I la manca de Pla d'Urbanisme i lo
el gran tema que cada legislatura Ines Ilastimós es que des de fa 12
han promes solucionar queda pen- anys ens diuen que prest el tendrem,
dent: l'urbanisme. El medi ambient però encara no el tenim. Aquesta
esta deixat de banda i de cada vega- manca de Pla dóna lloc a tota casta
da són més els atemptats que es d'irregularitats, d'incidències, de
consenten amb una impassibilitat problemes, d'inseguretats. Com a se-
gue espanta. El Camp de golf es una gona cosa pendent hi ha el Polígon
mostra de la ineptitud del grup go- Industrial, del que també en dotze
vcrnant i de la seva complicitat en anys tant sols en tenim l'ubicació, si
Ia seva desgraciada actuació d'a- be qüestionada, per falta de con-
quest quatre anys. sens a l'hora de decidir-la. El Poll-

3.—El gran tema puntual pendent gun ben encarrilat, potenciant-lo acle-
és l'urbanisme i es evident que cl quaclament, pot esser el revulsiu eco-
grup governant no li ha interessat nómie que espera aquest poble.
resolcirel D'ença la nostra presen-	 4.—Necessita ara mateix una ma
cia a La Sala i cies clef primer mo- al timó molt prudent, moderadora,
ment hem insistit en aquest terna , imaginativa i tambe illusionacia. Ha
Despis de clos anys es va lograr dc saber reconciliar les parts enfron-
contractar un equip per redactar la tacles, aprofitant les persones de N'à-
rc visi:) ciel Pla General, encara es 	 ilia que entre elles hi ha, perquè col-
l'hora que s'hagi fct res i encara es laborin en la tasca de millorar Fe-
l'hora que ens convoquin a una reu- lanitx i no me negareu que per aeon-
nió d'una comissi6 especial que es seguir això es necessita prudencia,
va acordar fer i encara ni s'ha cons- illusió i sobre tot imaginació, però
tituicia. El desgavell i l'abandó són 	(passa a la pag. 2)les estratègies urbanistiques que  
han brandat el grup governant d'Espais Naturals, d'un pla Espe-
aquest quatre anys. I quan parlam cial d'aigües... tot això ignorat fins
d'urbanisme, parlam de Polígon In- ara.
ciustrial, de disciplina urbanística, 	4.—Coratge, imaginació i aptitud.

,
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El Il Certamen Nacional de
Bandes de Música de Capdepera

Demà diumen ge, a Capdepera, se
celebrara el II Certamen Nacional
de Bandes de Música «Vila de Cap-
depera», una trobada que organitza
Ia Banda de Música d'aquella pobla-
ció sota el patrocini de l'Ajuntament
dc Capdepera i la Corrielleria de Cul-
tura, Educaciú i Esports del CIM.

Sis bandes prendran part en
aquest certamen, entre les quais, la
de Felanitx, que a mes de la peça
obligada —el pasdoble d'Enric Pas-
tor . «Miquel Caldentey»—, interpre-
tara «Santander» de Rosillo. Sera di-
rigida pel seu titular Pasqual V.
Martínez Llopis.

Les Festes de S'llorta
Dissabte passat començaren les

t'estes de S'Ilorta. Diverses proves,
concurs «quatre rodes», tir al plat,
cicloturisme, partit de futbol, inte-
graren aquest primer «albó» del pro-
grama que culminara aquest cap de
setmana. Perú tal vegada on assoli
una major animació la festa fou a la
dinada del migdia, on es dona bon
compte d'una paella monumental.

A un altre mec') d'aquest setmana-
ri vos oferim la resta del programa
d'aquestes celebracions.

La canpanya electoral
Aquesta setmana hem entrat

ple dins el periode de campanya
electoral i han sovintejat els actes

diversos indrets del terme. Diu-
menge, diada firal, es cleixaren veure
elements destacats de gairebé totes
les candidatures, que aprofitaren
per distribuir les seves propostes
-electorals.

La setmana que ve continuaran els
contactes dels grups politics amb
l'electorat, fins divendres, ja que dis-
sabte es la «jornada de reflexiú».

Teatre escolar
El dia 30 d'abril, els alumnes dc

8e. del collegi Sant 'Alfons d'E.G.B.,
presentaren a l'Auditori l'obra de
Jordi Teixider «El retaule del flau-
tista», una experiência teatral que
dirigi la professora Barbara Ant ¡ch.

I dissabte dia 11, foren els alum-
nes de l'Institut de Formació Protes-
sonal els que montaren al mateix
local, «Supertot» de Josep Benet
i Jornet.

Tant de bo que poguem veure re-
presentades cle bell nou aquestes
obres a un certamen local de teatre
escolar.

Obra Cultural de la Caixa de
Pensions
CONFERLNC1A-LECTURA SOBRE

MIGUEL HERNÁNDEZ

El proper dimarts (ha 21, a les
20'30 de la tarda, a la Biblioteca de
Ia Caixa de Pensions, el professor
F. J. Diaz de Castro donara una con-
ferência-lectura sobre Miguel Her-
nandez.

Tómbola MIJAC—Esplai
- Es components d'aquests grups
donen les gracies a tots els establi-
ments i particulars que han collabo-
rat a la tómbola que es va obrir dis-
sabte i diumenge passats.

Si hi ha persones que no ho hagin
fet i volen collaborar, encara ho po-
den fer, tota vegada que tornarem
obrir-la avui dissabte i demà diu-
menge. Poden entregar les seves
aportacions avui a partir de les tres
de l'horabaixa.

També volem agrair d'una manera
especial l'ajuda rebuda d'un grapat
de mares que ens dugueren coques
que les ven&em-a bocins•i que - -tin-
gueren un gran èxit, ja que foren
molt bones.

Si qualcú s'anima, demà en torna-
rem vendre.

Dijous que ve TV Felanitxera
emetrà una taula rodona amb els
candidats

Recordam ais felanitxers que di-
jous que ve, dia 23, a partir de les
10'15 de la nit, Televisió Felanitxera
emetra una taula roclona amb els
candidats a l'alcaldia cle Felanitx de
les quatre opcions politiques que
concorren als propers comicis.

El públic podrà interevnir en el
debat mitjançant el telèfon.

Aquesta taula rodona ha desper-
tat motta d'expectació per la qual
cosa suposam que moites persones
estaran pendents de la petita pan-
talla.

Ha començat la-reforma del
Mercat

Aquesta setmana han començat
les obres de la reforma del mercat,
primera fase. En properes edicions
pensan oferir una complida informa-
ció d'aquesta reforma.

RO Dantas i Coloma Bonnin
Dissabte passat, en una vetllada

organitzada per «Coloms a la Sala»,
el violencellista Ra .if Dantas Barreto
—vingut expressament cle Cremona
per a aquesta actuació— i la pianis-
ta Coloma Bonnin i Riera, ens ofre-
rien un concert deliciós amb obres
d'Hector Villa-Lobos i Pau Casals,F
Mignone, Oswald, M. Nobre i J. Cas-
sadó.

«El cant dels ocells» obri i tanca
Ia vetllada.

Josep Falcó ha estat escendit a
General

En el darrer Conseil cie Ministres,
celebrat divendres de la setmana
passada, fou ascendit a General, cl
nostre paisà Josep Falcó i Rotger,
fins ara Coronel d'Estat Major.

Ens congratulam de tan alt nome-
nament i ii enviam la nostra més
cordial enhorabona.

Avui, «Ja hi som tots!» a
l'Auditori

Recordam als nostres lectors que
avui dissabte, a les 10 del vespre, a
l'Auditori Municipal, el grup «Gent
de bulla» posara un altre cop en es-
cena l'obra de Joan Manuel Chilet
«Ja hi som tots!».

Llar de la Tercera .Edat - Inserso
I VOLTA CICLOTUR15TICA.—Els

dies 20, 21, 22 i 23 de maig. Sortida,
dilluns dia 20, a les 9'15 del mati del
passeig de Ramon Llull. Arribada
dia 23, a les 20 h. a Campos.

EXCURSIÓ RECREATIVA A
LLUC I SOLLER.—Dimarts dia 28.
Sortida a les 9 del mati. Es berenarà
a Lluc i es dinarà a Sóller. Tornada
cap a Palma en tren. I de Palma a
Felanitx en autocar. Inscripcions, de
dia 19 a dia 21, de 10 a 13 hores a la
Llar.

Club Altura
Demà diumenge, excursió al Port

des Canonge (Banyalbufar). La sor-
tida sera a les 8 del mati de la plaça
d'Espanya.

Cursets de Cristiandat
VIGILIA-ENCONTRE DE

PENTECOSTA
Avui dissabte dia 18, a les 20'30, a

Ia Porciúncula, tindrà hoc un encon-
tre per a celebrar la vigilia de Pen-
tecostés.

La sortida de Felanitx sera a les
19'30 de davant Can rep Sircr, car-
rer dets Horts.

Creuada de l'Amor Diví
MES DE MARIA

Avui dissabte, el mes de Maria,  tin-
drà lloc a l'esglesieta de la Mare de
Deu dc l'Esperança del Castell de
Capdepera. La sortida sera a les 4 de
l'horabaixa de clavant Sant Alfons.
El punt de reunió a Capdepera sera
a l'entrada del poble, on el Rector
rebrà els romeus i tots plegats ani-
ran a l'esglesia del castell, on se ce-
Icbrara cl Mes de Maria i seguida-
ment l'Eucaristia, que presidira Mn.
Joan Servera.

Les persones que no disposin de
mitja de transport que procurin es-
ser a Sant Alfons un poc abans de
l'hora de partida.

El proper dissabte dia 25, ens que-
dorera a la vila per rendir visita a la
Mare de Déu de la Providência de
les RR. Teatines, amb motiu de la
benedicció de la casa convent recent-
ment restaurada.

ES LLOGA PLANTA BAIXA al Port,
clavant la mar.
Informes, Tel. 581156.

Secció Religiosa
ESGLÉSIA DE ST. AGUSTI

FESTA DE SANTA RITA

Dimccres dia 22, a les 7 del cap-
vcspre, Missa solemne i tradicional
benedicció de les roses.

Predicara Mn. Miquel Serra, Arxi-
prest.

vida social
•

PRIMERES COMUNIONS
Diumenge passat, al Convent de

Sant Agustí, reberen per primera
vegada la sagrada Eucaristia, eis ger-
mans Josep Rafel i Rafel Tomeu Co-
vas Blanco.

I el mateix dia, a la parròquia de
Sant Miguel, la reberen els nins  An-
tònia Vicens Oliver i Pedro Vera
Obrador.

Rebin tots ells Ia nostra enhorabo-
na que feim extensiva als seus pares.

Se venden pisos i
locales comerciales

APTOS PARA DESPACHOS,
OFICINAS, TIENDAS, etc.

Con o sin aparcamiento.
Muy céntricos

Informes: Tel. 580235

ES LLOGA PIS A PORTOCOLOM,
3 habitacions, per a temporada
d'estiu.
Informes, Tel. 825239.

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

CHICO DE 24 AÑOS, con carnet de
La busca trabajo.
Informes, Tel. 581321 (de 9 a 13
y de 15 a 17).

SE NECESITA MUJER para el
Restaurante La Ponderosa.
Informes, Tel. 837034 (Juan).

SE NECSITA PERSONA con carnet
de 2.3 y nociones de idiomas, para
trabajo en oficina de turismo.
Informes, Tels. 581984-85.

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

informació local

Decoraciones MORENO
Lucidos de yeso y perlita

Techos de escayola y desmontables

TEL. 825422 	 PORTO-COLOM



Eus voten,

GOVERN BALEAR

FELANITX	 S

I t u?
Votar és decidir el futur de la nostra Comunitat.

". Per aixà és important - que- tots . hi participem -. •
Amb el vot exercim la democracia i tu també hi
tens part.

ecicleix
El pròxim dia 26 de maig decidirem entre tots els
qui formaran el Parlament, els qui ens repre-
sentaran i dirigiranel desti de la nostra Comunitat.

Amb la teva decisi6 individual, configuram el
futur cornu. Pcr cadascú vota pc' 1)(1' dc
tots. Participar és important. Ells ho saben i per
aixe, voten.

El futur de Balears Lambe- depèn de tu.

VOTA
Bt DE rots

26 DE MAIG
ELECCIONS AUTONÒMIQUES



Minebriare ciel vi
bo.
Oloraré roses que ningú mira.
Llegiré Ilibres sens tallar-los.
Llançaré poemes febles
a la ventada.
Blava mar m'encluu
com a una barca.
Aquella coila d'àngels

mai no tornara.
han oblidat cl camí que I ineix
a tall de platja.

Jazime Serra

El Hotel Estoril
de Porto-Colom

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

MARMOLES LLABRES 

Lo miks 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 VARIEDAD • PRECIOS INTERESANTES
SERVICIO RAPIDO • AMPLIAS INSTALACIONES

Sinió TORT, 57 • TEL. 55 58 38 • 07500 MANACOR

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

(

Wt113
ESTETICA I SALUT

HIDROMASSATGE
JACUZZI

Massatge corporal
Estètica corporal
Î facial
11011:1111:
De 9 a 12 i de 15 a 21'30 h.

FELANITX

Caul de. previs
(l'e de lu 1.';)

Estas Normas, corno es de ley, se
redactaran definitivamente teniendo
en cuenta las sugerencias que pue-
den hacer los ciudadanos dentro de
los períodos previstos por la ley.

Ahora bien, nosotros creemos, y
así lo proponemos, que estas NN.
SS. tienen que ir a solventar los pro-
blemas que hay pendientes dentro
ce lo act ualmente hecho, antes que
a favorecer nuevas urbanizaciones.

Arbitraremos los mecanismos ne-
cesarios para lograr un correcto con-

orbanístico.
Impulsaremos una mejor calidad

dc x'ida intentando disminuir los
efectos negativos Lie la actividad hu-
mana sobre el medio ambiente.

Fomentaremos la renovación y re-
vitalización del patrimonio arquitec-
tónico, estimulando un equilibrio en-
tre las nuevas construcciones con el
medio tradicional.

Gestionaremos las subvenciones
necesarias para dotar de servicios
de alcantarillado a S'Horta y Cas
Concos, así como para dotar de agua
potable y alcantarillado a todas las
zonas urbanas que actualmente es-
tán faltas de este servicio.

Se llevará a termino el proyecto
de renovación y drenaje de pluvia-
les, alcantarillado y residuales de
as C/. Gabriel Vaguer, Santueri,

Bennasar y Sa Llana.
Redactaremos un proyecto global

para la mejora de la red de agua
potable y alcantarillado de Felanitx
que se pueda realizar por fases.

Además, se dotarán de accesos
adecuados, servicios de agua pota-
ble, energía eléctrica y alcantarilla-
do al nuevo Polideportivo y a la Re-
sidencia del Inserso «Sa Mola».

RED VIARIA
Gestionaremos la ampliación de la

carretera de Campos a Felanitx, la
circunvalación .a Felanitx, los acce-
sos al Instituto de BUP y FP, el en-
sanche de la carretera de S'Horta a
Sa Torre de Ca'n Alou, mejora y con-
servación de caminos vecinales, me-
joraremos la red viaria de los cascos
urbanos, con especial atención en el
arreglo de las aceras, realizaremos
Ia Ronda cie Porto Colom, y la carre-
tera cie S'Horta a Cala- Ferrera.

ESPACIOS LIBRES
Sc continuará con la mejora dc

los espacios libres a fin de dotarles
cle los equipamientos necesarios pa-

ra poder ser utilizados por los ciu-
(ladanos, así como se promoverá la
creación de espacios libres (ion&
scan necesarios; se estudiará la posi-
bilidad de una nueva plaza en S'llor-
ta; se tendril especial cuidado de las
zonas verdies públicas de las urbani-
zaciones que el Ayuntamiento recep-
cione. Se pondrá especial atención
en la limpieza de todos los espacios
libres (calles, plazas y espacios pú-
blicos).

B) POLITICA DE
EQUIPAMIENTOS
COMUNITARIOS

Mantendremos la Casa Municipal
de Cultura y cl Auditorio Municipal
llevando a término las reformas ne-
cesarias para su buen funcionamien-
to:

En el recinto del Antiguo Matade-
ro, ya rehabilitado, llevaremos a ter-
mino el proyecto necesario para po-
der ubicar allí la Escuela de Música
y locales para la Banda de Música.

Mejoraremos y ampliaremos el
Cementerio Municipal. Gestionare-
mos la creación de locales de 3 • a

Edad in Cas Concos y Porto Colom.
Pondremos en servicio el edificio

de la Avda. Cala Marçal para crear
lin Centro Cívico en el mismo.

Reestructuración del Mercado Mu-
nicipal, una vez terminadas las
Obras.

Reformaremos el Edificio de la Cl
Canonge Barceló, parte de la anti-
gua Estación Enológica, para que
allí pueda ubicarse el Juzgado de
Paz y unos locales a disposición del
Patronato de Juventud que se crea-

Se estudiará la rehabilitación del
edificio dc los antiguos lavaderos
municipales.

Una vez acabadas las obras del Po-
lideportivo, se pondra en funciona-
miento, mediante la contratación,de
un director deportivo.

No descartamos la idea de adqui-
sición de viviendas situadas en pun-
tos estratégicos de la ciudad, para
dedicarlos a equipamientos comuni-
tarios.

Respecto a guarderías infantiles
seguiremos subvencionando las exis-
tentes y también se gestionara la
firma de un convenio entre el Ayun-
tamiento y alguna guardería priva-
da para dar un servicio eficaz, den-
im del horario laboral, durante todo
cl zinc>.
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La Setmana de Mica: molt bon nivell
	

Se rifa una cadireta
La quinzena «Setmana de Música

de Felanitx» es va cloure el passat
dia 10 amb un concert simfònic.

Al llarg de més de quinze dies (lo
dc setmana ens queda .com a nom
generic del cicle i no com espai de
temps) s'han oient set concerts als
dos auditoris que la nostra ciutat
disposa: L'anomenat Auditori Muni-
cipal i el saló d'actes de la Casa de
Cultura.

Mozart, en el bicentenari de la se-
va mort, ha estat protagonista qua-
si absolut d'algunes de les vetlades.
Així per exemple tingué un concert
monogràfic amb un grup de cambra
de la Simfònica i la Coral Universi-
taria, sota la direcció de Joan Com-
pany, el passat 27 d'abril. Interpre-
tació excellent del cor i l'orquestra i
prou correcte dels solistes vocals si
tenim en compte que aquests son
membres de la preopia coral, per
tant no professionals.

Xavier Carbonell, en un recital de
clave i la soprano M.a Jose Sanchez
en un de cant, també dedicaren tota
una part a obres del compositor de
Salzburg.

De Carbonell hem de dir que es un
interpret prou qualificat que ha sa-
but combinar aquesta tasca amb la
de recercador. Així per exemple ens
oferí - obres inédites per a clave-que
s'interpretaven a Mallorca a finals
del segle XVIII.

De la soprano hem de comentar
que.te.un instrument vocal.realment
meravellós, sobretot en els aguts així
com una dicció molt bona. Apart de
les àries mozartianes hem de desta-

car la interpretació d'algunes obres
del mallorqui Antoni Lliteres, com-
positor barroc poc conegut entre
noltros.

Josef Szafranski, contrabaix de
l'Orquestra Simfònica, oferí un re-
cital sorprenent. En efecte, el seu
instrument poques vegades s'ha
mostrat com a solista i no pocs dub-
tavern de la possibilitat de ser pro-
tagonista. Szafranski demostra que
amb el contrabaix també es poden
oferir recitals de qualitat. L'acompa-
nya la pianista Suzzanne Bradbury,
prou coneguda entre noltros.

Francesc Blanco i Albert Díaz, es
- presentaren a la vila pocs dies des-
prés del seu concert a l'Auclitõrium
de Ciutat. Dos Joves interprets que
de seguir en aquesta línia ben prest
podrem qualificar entre els ales
prestigiosos de l'illa. Felanitx seguix
amb la tradició d'alterar els concerts
dels artistes consagrats, amb els no-
yells.

I si la setmana s'obri amb un con-
cert «local» de la Banda i les Corals
de Felanitx i Porreres, amb un re-
pertori variat en estils (Mozart,
Bach, Wagner, Sibelius...), es tancà
amb una agrupació estrangera: La
Southern Symphony Orchestra. Una
Jove formació americana que fina-
litzà a la vila la seva gira europea.
Quant a la interpretació la simfonia
de Schubert, al nostre entendre, fou
molt més profunda i mesurada que
1:obra de Copland, inclosa a darrera
hora en el programa substituint l'a-
nunciada serenata de Txaikovski.

En resum, Música per a tots els

Se rifa una cadireta
amb respatller i un bastó.
Deu esser de gran valor
perquè hi ha qualque senyor
que sense coneixer-lo
et dcmana sa papereta.

Jo he mirat sa ilisteta
i cap me fa Musk"),
si altres volen intentar-ho
vataquf una recepteta.

Pot dur calçons o faldeta
aixb es sa votació.
Perquè s'entengui millor
i no confondre es lector,
pot ser mascle o famelleta.
Pot dur camia o bruseta,
a gust i distint color.
S'ideal descartau-lo,
en democracia «digo yo»
se pot mesclar esquerra i dreta.
No importa sebre lletra
tampoc ser massa coió,
si sap dir a... i dir o...
basta ser coneixedor
des duro en sa pesseta.
Si mescla un poc sa llengueta,
o no es gran orador,
encara pot ser un valor,
farà mal entendre-lo
quan digui sa mentideta.
Com que s'aigo mai es neta,
sempre hi ha moita maror, .

gustos i a un nivell molt alt. La Set-
mana de Música es un esdeveniment
cultural de primer ordre, exponent
de l'interès que el nostre públic de-
mostra a les activitats musicals que
adesiara tenim a la vila.

que sigui un bon nadador
i si no en sap, Deu ni do,
ho farà amb carabass. etk.*-•

Si es d'estatura conclreta,
tant te gran com petit&
pot esser magre o grassó,
per tal que en refratar-lo
quet be de fesomieta.

Si es un poc fluix de menteta,
«válgame Dios» quill favor,
basta hi pos s'illusiú
que per televisió
hi posa la vicenteta.

Es secret de sa vinyeta
esta amb aquell caixá,
que amb molta confusió,
es públic un si, un no,
hi posa sa papereta.

I el que tengui la sorteta
de guanyar en votació,
de cop set-a es senyor
segut a sa cadireta
i amb so bastó o vareta
remenarà sa merdeta
fent-li augmentar s'olor,
rnentres augmenta s'infló
de devers sa butxaqueta.
I es meu vot, que punyeta!
que quet dins es butxacó,
no em fa talent es trampó,
ni amb crosta ni molleta.

Rafel

ALQUILO PISO EN PORTOCOLEVVI.
Frente al mar. Amueblado, 3 dor-
mitorios, sala comedor, cocina,
terrazas.
Informes, Tels. 580201 y 824884.
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Demarcaciones electorales de Felanitx
A los efectos de informar y orientar a los electores de esta ciudad y término don-

de emitir su voto en las próximas Elecciones Locales y Parlamentarias de la Comunidad Autó-
noma de Baleares del presente mes de mayo, se hacen públicas las siguientes demarcaciones

de las secciones y colegios electorales de este municipio

	DISTRITO 1.°	 SECCION 1. a

LOCAL ELECTORAL; c/, Sant Agustí, 1 (Escuela Convento).

Comprende las calles:
AIGO (pares del 2 al 40), ARRAVAL (5, 6, 7, 8 y 9), BISBE PUIG,

CONVENT, ESCORXADOR, ESTRELLA, FORATS, HORTS (pares del 20
al 50), JUEVERT (impares del 1 al 63), MOL1 D'EN PLORIS (1, 2, 3 y
4), PARRES, PORTERJA, PUIGVERT (impares del 1 al 43), QUATRE
CANTONS (I, 2, 3, 4, 5 y 6), RAMON LLULL (pares del 2 al 32), REC-
TOR PLANES, REI SANÇ, ROCA D'EN BOIRA, SANT AGUSTI, SANT
ALONSO RODRIGUEZ, SANTA CATALINA TOMAS, SANTA LLÚCIA, VER-
GE DEL SOCORS, VICA, RADI MOLINS (viviendas comprendidas entre
la izquierda del camino del Puig Vert hasta la carretera de Porreres).

	DISTRITO 1.°	 SECCION 2.a

LOCAL ELECTORAL: c/. Mateo Obrador, 23.
MESA A: Apellidos de la A a la K.
MESA B: Apellidos de la L a la Z.

Comprende las calles:
ANTONI MAURA, CALAFIGUERA, CIUTAT DE SAN PEDRO, CON-

VENT (56-84 y 59-127), GERMANDAT CRISTIANA, GREGAL, JOAN MON-
SERRAT, JUEVERT (parcs del 2 al 74), LLANA, MAR, MARE DE DEU
DE SANT SALVADOR, MATEU OBRADOR, PLAÇA DE TOROS, PRO-
GRÈS, PROiSSOS, PUIGVERT (pares del 2 al 42), REPÚBLICA ARGEN-
TINA, RIERA, ROIG, SANT JOAN PELOS, RADI MOLINS (viviendas
comprendidas entre la izquierda del c/. Mateu Obrador y carretera de Ma-
nacor, hasta el camino del Puig Vert).

Núcleos de Población SO'N PROHENS y SO'N VALLS y el disemina-
do de la 1.a VOLTA.

	DISTRITO 2."	 SECCION 1.a
LOCAL ELECTORAL: c/. Hospici, 1 (Casa Hospicio-Hospital).
MESA A: Apellidos de la A a la K.
MESA B: Apellidos de la L a la Z.
Comprende las calles:
ANGLESOLA, ARRAVAL (1, 2, 3 y 4), BELLPUIG (impares del 1 al

111), CARDENAL DESPUIG, COTONER, DARDER, HOSPICI, LLUNA,
MAJOR (impares del 37 al 51 y pares del 54 al 86), MAR (pares del 2
al 86), MATEU OBRADOR (pares del 2 al 50), MIQUEL BORDOY (im-
pares del 1 al 25), MOLÍ DE N'HEREU, MOLÍ D'EN MOLENDRÍ, MO-
LINS, MOSSLN COSME BAUÇA, PAX (del 1 al 11), PERALADA (del 1
al 10), PLAÇA (pares del 10 al 14), POU DE LA VILA, SANT ALFONS,
SINTA, SOL (impares del 1 al 17), SO'N PINAR, VERI, ZAVELLA, RADI
MOLINS (viviendas comprendidas entre la izquierda de la c/. Bellpuig
hasta carretera de Porto Colom y derecha del c/. Mateu Obrador).

	DISTRITO 2.°	 SECCION 2.a

LOCAL ELECTORAL: c/. Cotoner (Colegio I. Juan Capó).

Comprende las calles:
ALOU, ANGLESOLA (impar.!s del 33 al 49), BASTERA, BEL LPUIG

(pares del 2 al 56), BURGUES, CALL, CAMPET (del 1 al 15 y dcl 2 al
14), CANAVES, CARDENAL DESPUIG (del 5 al 9 y del 14 al 20), CARI-
TAT, CAVALLETS, CONSTITUCIÓ (1, 2, 11 y 12), COTONER (del 20 al
34), DAMETO, ESGLESIA, ESPANYOL, FONT DE SANTA MARGALIDA
(número 6), FRARE, JOAN ESTELRICH, JORDI SABET, JUSAMA, MA-
JOR (impores del 1 al 35 y pares del 2 al 52). MIQUEL BORDOY (pares
del 2 al 24), NUÑEZ, PARE CATANY (impares del 1 al 11), PAX (del 15
al 25), PERALADA (del 11 al 15), PLAÇA (pares del 2 al 8), PUIG DE
SA CISTA, REI JAUME I (impares del 1 al 21), ROCABERTI, SALES,
SITJAR, SOL (pares del 2 al 14), VERONICA (pares del 2 al 36), RADI
MOLINS (viviendas comprendidas entre la derecha de la calle Bellpuig
a izquierda de la escalera del Calvario).

DISTRITO 2°	 SECCION 3.n

LOCAL ELECTORAL: Font de Santa Margalida, 3 (Casa Municipal de
-Cultura).

Cr)mprende las cane*:
CALDERO (impares 'I al 17), CALL (pares del 42 al 64), CAMPET,

CAVALLETS, DAMA, FARTARITX, GALERA, GUILLEM SAGRERA, MI-
QUEL SUREDA, PINTOR MIQUEL BANOS, REI JAUME I (impares del
23 al 147 y pares todos), ROCA, SERRAL, SO'N MOREI (impares del 1
al 23), SOLEDAT, SOLER (impares del 1 al 31), TRINITARIES, VERO-
NICA (impares del 1 al 57), RADI MOLINS (viviendas comprendidas en-
tre el final de la parte derecha de la calle Call y Camino del Serrai hasta
Ia calle Rei Jaume I y siguiendo por el Camino des Molí d'En Llevadora
hasta el final de la calle Calderó.

Núcleo de Población ES CARRITX6 y cl diseminado de la 5.2 VOLTA.

	

DISTRITO 3." 	 SECCION La

LOCAL ELECTORAL: c/ 31 de Març, 1 (Casa Municipal de Cultura).

MESA A: Apellidos de la A a la K.
MESA B: Apellidos de la L a la Z.
Comprende las calles:
BENNASSER, CALDERO, (pares del 2 al 24), CAMPOS (impares to-

(los), CIFRE, ERES, ESPANYA (del 1 al 13), FARTARITX (impares del
31 al 37), FONT DE SANTA MARGALIDA (1, 2, 3, 4 y 5), GABRIEL VA-
QUER, GERRERIA, LLEBEIG, MIGJORN, MOLÍ D'EN ROCA, BARTO-
MEU CALDENTEY, PELAT, SANT MIQUEL, SANT .NICOLAU,  SAN-
TANYÍ, SANTUERI, SO'N MOREI (pares todos, impares del 25 al final),
SOLEDAT, SOLER (pares), 31 DE MARÇ (impares), XALOC, RADI MO-
LINS (viviendas comprendidas entre final calle Calder-6 hasta izquierda
de la carretera de Campos).

Núcleo de Población SON NEGRE y el diseminado de la 3 •a VOLTA
(números del 1 al 1:i0).

	DISTRITO 3.°	 SECCION 2.a

LOCAL ELECTORAL: P. Ramón Llu11, 25 (Auditori Municipal).

MESA A: Apellidos de la A a la K.
MESA B: Apellidos de la L a la Z.
Comprende las calles:
ABEURADOR, ALGO (impares), BADALUC, BISBE MIRALLES, CAM-

POS (pares todos), CANONGE BARCELO, CASTELLET, CONSTITUCIÓ
(del 4 al 10) COSTA I LLOBERA, ERNEST MESTRE, ESPANYA (del 14
al 22), FONT DE SANTA MARGALIDA, GUILLEM TIMONER, 'TORTS
(impares todos), JAUME VENY, JOAN ALCOVER, MARIAN AGUILO,
MIQUEL DELS SANTS OLIVER, MOLA, NOFRE FERRANDELL, NUNO
SANÇ, PARE AULf, PARE CATANY (pares todos), PARE SEBASTIA NI-
COLAU, PERE D'ALCANTARA PENYA, PERELLÓ, PIZA, PLAÇA (impa-
res todos), QUATRE CANTONS (del 7 al final y del 8 al final), RAMON
LLULL (impares todos), REUS, TREN, 31 DE MARÇ (pares todos), RADI
MOLINS (viviendas comprendidas entre el Campo Municipal de Depor-
tes, pasando por la falda del Puig de Sa Mola, y la carretera de Porreres,
a la altura de la calle Verge del Socors).

Núcleo de Población SO'N MESQUIDA y el diseminado de la 2.a
VOLTA.

	DISTRITO 4.°	 SECCION 1. a

I.00AL ELECTORAL: Escuela Nacional (CA'S CONCOS).

Comprende la entidad CA'S CONCOS D'ES CAVALLER, el disemina-
da de la 3 •a VOLTA (del número 131 al final) y el diseminado de la 4..'
VOLTA (todos los números).

	DISTRITO 4»	 SECCION 2.a

LOCAL ELECTORAL: calle Rectoría, 25 (Colegio Reina Sofia)
(S'HORTA).

Comprende las entidades de S'IIORTA, CALA FERRERA y CALA SE-
RENA y el diseminado de la 6.a VOLTA (del número 1 al 216).

	DISTRITO 4.°	 SECCION 3.'

LOCAL ELECTORAL: calle Cristòfol Colom, 47 (PORTO COLOM)
(Edificio Aduana).

MESA A: Apellidos de la A a la K.
MESA B: Apellidos de la L a la Z.
Comprende la entidad de PORTO COLOM y el diseminado de la 6.a'

VOLTA (números del 217 al final).
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— TELEVISORES 	 — ANTENAS individuates y
— VIDEOS
	 colectivas

— AUTORRADIOS 	 — HIFI

Electrónica C/. SOL, 3

TELS. 583459

MOREY y 581580

INSTALACIONES PARABOLICAS
Y REPARACION

Vehículos de ocasión
OPEL CORSA Swing
CITROEN BX
RENAULT 14 GTL
MEHARI
FIAT UNO 70 SL 5/P - Radio cassette
SEAT PANDA
ALFA ROMEO Ts
PEUGEOT 205 GT
OPEL NADE'I' LS
RENAULT 11 GTX Tech() solar

PM-AV
PM-Ai'

PM-P
PM-AC

PM-AL
PM-AB
PM-AV
PNI-AD
PM-AS
PM-AU

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

Concesionario Oficial

40.Nyo,44, mu
141404 4••••104004Alai

Pa( rhs E tensibles
Galvanizadas y
lacadls
varios =ores.

Personas de Aluminio
Color Plata Bronce
lacadas vamps colores.

C I F. A 07.204571
C' EsIreiia I - Teiefono 58 03 51

FELANITX (Mallorca)

CARPINTERÍA METALICA

TALLERES
MECANICOS

Puertas Basculantes
Calyanizadas. !acacias
Irnitacion.madera

Pcaatas Cancela
Hierro y Alurmmo y
Con mando a distancic

Puertas Arrollabies
Galyanizadas y lacadas
Idanual y mando a distancia

IO 	FELANITX

Ja no es diu piniculaTerra Iluenta

Pobrets de nosaltres, gent medi-
terrania, que no volem adonar-nos
que la mar, la nostra, se'ns mor.

Fa anys que es mor la pobra, però
no feim res per evitar-ho. La seva
more es lenta, molt lenta en compa-
ració amb la nostra existência, però
avança decidida sense que el culpa-
ble faci massa per evitar-la. El vessa-
ment de milers de tones de petroli
front a les cosecs genoveses ha om-
plert les pagines dels diaris i els mi-
nuts dels noticiaris televisius, pro-
bafflement tant per sensibilitat cap
a temes relacionats amb el medi am-
bient, com pel sensacionalisme in-
formatiu al qual semblen apuntar-se
els mitjans de comunicació per tal
d'aconseguir lectors o audiência.
Després d'uns dies d'inceeses i de
preocupacions, de declaracions so-
lemnes i de denúncies, la . 'a atàstrofe
queda un cop rues tapada per altres
noticies i, finalment, el te,rna fia que-
dat oblidat en un racó de la nostra
consciência per a tranquillitat de
l'hotelcria franco-italiana i dels
tours operadors nòrdics.

Milions de persones aboquem dià-
riament a la mar immenses quanti-
eats d'aigues brutes d'origen urbà i
industrial. Per acabar de completar
el ja negre panorama, milers de vai-
xells travessen la Mediterrània de
banda a banda, i milions de turistes

venen a les nostres latituds a pren-
dre el sol, a deixar algunes divises i
a embrutar la nostra brutissima
mar.

La Mediterrània necessita ara ma-
teix una solució ràpida i efectiva.
No podem demanar que d'avui per
dema, que totes les ciutats mediter-
rànies llencin a la mar aigües reci-
clades, que es restringeixi el pas de
vaixells potencialment perillosos i
que, aiximateix, es minimitzi l'im-
pacte del turisme, per?) si que ja po-
drien anar treballant en aquest sen-
tit els països econòmicament més
avançats. No es pot demanar cons-
ciência ecológica a Egipte o el Mar-
roc, quan països econòmicament
ales avançats Ilencen sense prejudi-
cis les aigiies brutes urbanes i indus-
trials sense reciclar a un mar que es
de tots.

La mar necessita la nostra ajuda
urgent i aixa sols s'aconseguirà quan
Ia consciência collectiva obligui els
responsables politics i econòmics a
prendre les mesures adients. Men-
trestant, convertir el nom «mediter-
rani» en una bandera de bones in-
tencions al voltant de «jocs», «cine-
ma», «cuina» o «cançó», sols servira
per amagar una trista realitat d'una
mar estimada per tothom que tots
contribuim a destruir.

Antoni Roca

Tota casta de saber ha sofert
tants de canvis que quasi be una
persona que ho volgués provar ho
veuria coent si s'aficas en es cap
sa curolla de posar-se al dia. Ni es
bo de fer ni Cs tasca curta. I es can-
vis no han ocorregut en es món
sa ciência nomes; que en es de ses
idces, en es de sa filosofia, sa lin-
güística i sa psicologia també
passa quelcom semblant.

A s'imibit acadèmic, no cal dir-ho,
també n'hi ha hagut de moviments
i trasbalsos de tota casta. Record,
com si los avui, que quan era petit
ningú no li hagués dit a mon pare
que jo havia suspès i no passaria a
s'altre curs. Ningú no suspenia. Es
mestre es conformava a dir que en
Pedrito encara no sabia fer comp-
les de restar duent i no podria anar
encara amb Don Fernando. Quan
vaig esser més gran ho deien d'una
altra manera. Solien dir «es teu fill
és beneit» o «es teu fill no serveix»
o, quan no, «es teu nin es un gandul
perdue».

Pera no sempre ha d'esser igual.
Ara es sicopedalogopedes en saben
es motiu que fa que qualque nin no
sigui com ets altres. Ets infants ja
no son revoltosos: tenen disreposa-
lies, malaltia que no té res a veure
amb sa diarrea, encara que ho sem-
bli. Fa referência nornés a certa
predisposició a no estar-se tranquil
a sa cadira. Allò que en dèiem gan-
dul, all?) .que c4a pare que es tin-
gués per qualque cosa procurava
engendrar, alla que era tan bo de
trobar, que n'hi havia a cada famí-
lia, ara es diu un subjecte que pre-
senta simptomatologia de disfeina-
lia.

' Aquella mitja dotzena de «gurri-
patos» que sempre escrivien haver
«sens hache» i que no accentuaven
ses paraules agudes que acabaven
amb vocal ena o essa o que no can-
viaven de retxa en haver-hi un punt
i apart, aquells «locos» que es mes-
tre en deia inútils, ara s'anomenen
infants amb disortografalia. I es go- -

rans que feien s'erra o deien «es
uapis» en comptes de dir es llapis
o no sabicn fer pauses en llegir,
aquelles animctes a qui es mestre
anomenava espardenyes, ara es si-
copedalogopedes en diuen nens amb
disdigàiia incipent.

Aquells memorables trossos de
bane a qui es mestre acostumava a
batejar amb es mot ase, aquells
aguantapallisses que mai no sabe-
ren si per fer un problema era pre-

cis multiplicar o sumar, aquells ta-
noques que cercaven Madrid per de-
vers Galicia, aqueiles òlibes que no
molestaven mai es seu cervell ara
ja no es chum ni ases ni beneits ni
curts. Ara es sicopedalogopedes en
diuen nens afectats de dispensalia;
que no pensen, vaja.

Hi havia una expressió molt gra-
fica per donar a entendre que es
còmplice que seia vora tu no es fi-
xava en res. Es mestre, amb uns
ulls de Frankenstein i un coil mes-
inflat que una goma de cotxe amo-
Ilava enmig de flastomies que en
Tomeu —tots aquests acostumaven
a anomenar-se Tomeu— s'en lot ia
de tot, que no li interessava res nat
del món. Ara es sicopedalogopedes
n'han trobat una nomenclatura mi-
nor i en diuen nens amb dismoti-
valia.

I aquells inoblidables tipus de.
clatell ample i orelles llargues com
una corema, aquelles males peces
que tenien un cap amb punta, uns
ulls plorosos, un nas ple de moc,.
unes ungles negre-fosc, uns genoll s.
plens de nafres fresques, uns cal-
çons apedaçats, un pare gat i una•
barcella de fam, aquells Ilampu--
guers ja no es ("Men dolents. No són
nins dolents, no sán males perso-
nes, no són rebecos. Ara en diuen,
es sicopedalogopedes, homonets que
passegen disbondalia i, es clar a part
que n'estam privats, qualsevol li tot
una castanya a un nin que esta car-
regat de disbondalia.

Suposam que és per tot aixa que
anam dient que es mestres cada pic
niés mostren una certa clistranqui-
lia, un poc de desesperalia i un cert
matis, mal de veure si voleu, de ju--
bilalia.

P. Artigues

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 mas 50 m2

terraza.
Facilidades de pago

INFORMES: Tel. 824273

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

La mar sets mor



PARA TODOS LOS TURISMOS
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El con:urs-exposichi ee Pors plants

L'EXPOSICIÓ DE FLORS
Sr. Director:
El fi de setmana passat varem gau-

dir una vegada mes, de l'exposició
de florri i plantes que cada any per
aquestes saons arriba a la seva cita.

Vertaderament la gent va respon-
dre, hi havia nombroses aportacions
i també un nodrit nombre de pre-
mis. Devora les Hors i plantes pre-
iniades ni havia moltes altres que
ben be tambe podrien haver-ho es-
tat; per ja sabem que no pot haver-
hi un obsequi per cada un.

Lo que sí em crida l'atenció va
esser l'entrega dels premis, quan
vaig veure que la majoria de les per-
sones premiades ho eren dues, tres
o quatre vegades. Crec que hagués
estat mes bonic que els premis ha-
guessin estat més repartits, i que
cada persona nomes pogués obtenir
un trofeu, ja que hem de convenir
que el vertader esperit que hauria
de tenir la gent que collabora, es el
de participar i no el d'acaparar pre-
mis.

Com es pot fer això? Sencillament
fent-ho com s'havia fet tota la vida,
tret dels darrers anys: posant un ma-
teix lema a totes les aportacions de
la mateixa persona i en un sobre
tancat el nom corresponent. D'a-
questa manera el jurat sabria a que
aten(lre's i els premis quedarien més
ben repartits.

Vull fer notar que jo no vaig dur
c.%wp aportació a l'exposiciú, i si dic
lo que pens s perquè crec que es-
taria millor. De totes maneres grit-
cies als que s'han cuidai d'organit-
zar la mostra, ja que sempre
agradable visitar-la.

Maria

EL «GUERNICA» DE L'INSTITUT
Sr. Director:
Gracies per haver-nos publicat

aquesta carta.
Com tots sabeu a Felanitx hi te-

nim un Institut. Any darrera any es
van succcint gcneracions d'estu-
(Hants que sempre hi deixen una
mica de la seva persona. Allô es con-
verteix en quelcom rrics que quatre
parets on fer-hi examens.

Nosaltres pertanyem a una d'a-
questes generacions, concretament i
per situar-nos al C.O.U. 87/88. En
aquest curs, com cada any, es realit-
za una activitat típica: pintar una
obra a un tros de paret. Ens pen-
sàvem que amb això es volia simbo-
litzar que l'esperit estudiantil de la
gencració perduras per sempre. En
el nostre cas es reproduí la famosa
obra del Guernica.

Aquesta, com l'anomenada ciutat,
ha estat reduïda a runes per posar-
hi una ridícula porta havent-n'hi una
deu passes riles avall. Amb aquest
fet el record que hagués pogut que-
dar de la nostra estada es troba dins
un abocador.

Gracies per haver tengut aquesta
consideració.

C.O.U. 87188

P.S.: Volem agrair totes les accions
duites a terme pels estudiants i al-

Cent c;nquania tres aportacions
recollí la mostra-concurs de Hors i
plantes que se celebra el passat cap
de setmana a la Casa Municipal de
Cultura sota Porganitzaci0 del Cen-
tre Cultural i la Comissió de Cultu-
ra de la Llar de la Tercera Edat de
l'INSERSO.

A tries de l'abundància hi hagué
molta qualitat, de manera que les
dependencies del casal de Can Pro-
hens feien vertader goig.

El jurat atorga els premis se-
güents:

MODALITAT BROTS: Carme So-
ler Torres, Margalida Sagrera Obra-
dor, Benjamina Alcaide, Angela
Roig, Catalina Binimclis (2 premis),
M.a Magdalena Perellb, Religioses
Trinitaries i Camila Soler Feliu.

RAMS DE FLORS DE JARDI: Ca-
talina Prohens, Carme Soler Torres,
Angela Roig, Miquela Vadell Amen-
gual, Antònia Lladó Adrover, Fran-
cisca Adrovcr Mora, Apollánia Pou,
Magdalena Adrover Nicolau, Miquela
Vadell Vadell, Maria Bordoy Ramis
i Maria Manresa.

RAMS DE FLORS SILVESTRES:
Miquela Obrador Oliver, Antònia
Barceló Manresa i Apollemia Juan.

COSSIOLS: Miguel Sutler (2 pre-
mis), Antònia Roig Manresa, Miguel
Veny, Angela Roig, Catalina Juan Bi-
nimelis i Maria Vadell Manresa.

CACTUS: Maria Puig, Antoni M.
Oliver Vadell, Maria Vadell Manre-

guns professors per tal d'evitar
aquesta violació de la nostra iden-
titat.

sa (2 premis), Maria A. Oliver Vadell
i Francisca Obrador Obrador.

COMPOSICIÓ: Miquela Vadell i
Religioses Trinitaries.

PREMI 	 111.:G6NIES : Miquela
Vaclell, Ant:mia Obrador Ramis i
Maria Manresa Adrover.

L'entrega de premis tingué lloc el
diumenge horabaixa al Harg d'un ac-
te que illustra musicalment la Ca-
pella Teatina sota la batuta de Sor
Catalina Puig.

Les cases que aportaren premis fo-
ren les segiients: Banca March, La
Cerárnica (C/. l‘ lar), OA -arnica Bme.
Oliver, Papelería Cóndor, Mimbre-
ría Felanitx, Fotografia Pere Oliver,
Forn de Can Vica, Forn dc Can Roig,
Magatzeiti Can Cans, Caixa Rural,
Foto Bennasar, Cerámicas Mallorca,
Perfumería Sirer, Electrodomésti-
cos Ricart, Fotografía J. Monserrat,
Forn de S'Arraval, Pinturas Grimalt,
Llibreria Ramon Llull, Boutique Ma-
bel, Papelería Oliver, Caixa «Sa Nos-
tra», Rellotgeria Brújula, Perles On-
dina, Caixa de Pensions «la Caixa»,
Rellotgeria Mayor, Joyería Coral, La
Cerámica C/. Bellpuig, Banesto, Flo-
ristería Ciclamen, Plantas y semi-
lias Fco. Antich, Tenda Sa Font, Pa-
nadería Picornell, Esmaltes Lluís
Carcía, Floristería Felanitx, Ca Na
Manola, Floristería Cristina, Cerámi-
ca Call Vermell, Rellotgeria Sa Pla-
ça, Piensos San Salvador, Tot Pell i
Nou Esport.

A tots ells, les entitats organitza-
dot-es els ,agracixen llurs collabora-
clans i a tots els expositors les mag-
nifiques aportacions.

PEL C • RSA
INGENIERIA ALEMANA A TU ALCANCE

Subete a la nueva gama Corsa.Joven, dinamica, divertida... 36 versiones que van

NI( 	 A DEM A S contigo, que vienen con todo.
Nuevo diseño interior y de salpicadero. 3,4b 5 puertas. Hasta 100 CV de potencia.
Y la posibilidad de financiar tu nuevo Opel Corsa a traves de Opel Credit.
Elige ya tu nuevo Opel Corsa.

P.V.P. desde
1.034.000 Ptas. *

Tradicionalmente ecológicos.
Cuando quiera, sin plomo.

Prec■os recomendados por el labncante (Penmsula y Baleares)
Transporte IVA y gastos de pre entrega tnclu■dos No ■nclu■do
descuento de 100 000 rotas Prom000n val■da para todos los
Cur 	 en stock comprados y matnculados durante este roes)
Ventas a tlolas consulte a su Conces■onano 01.c■al Opel Cuente
ademas con Is excelentes cond■ciones de Financlacion y I easmq
otreodas por Opel Cred , 1 Opel I. easmq y Opel Flent,ny

ORSAI.„

• .. 	 ............

Le esperamos

CORMOTOR, S.A.
Cira Palma-Arta, km 49,400. Tel 55 38 51. MANACOR (Baleares) •

Goce,k.thiri , 	It

OPEL

%RAJA AUTtiMOVILES, S.A.
Carrer Campos, 51. Tel. 58 15 21. FELANITX.

r, Niejores por experiencia
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Los trataiiiiefitos de la
boca en ia tercera edad

Dr. Miguel Bennelsar Obrador

Médico-Dentista. Formación
continuada en la Universidad

Sur de California

La mayor ilusión de una persona
adulta o de la tercera edad, es po-
der disfrutar los últimos años de su
vida con salud. Salud física y salud
psíquica.

En cl terreno que corresponde a
mi especialidad, voy a cxplicar
puco resumidamente cOmo Sc pue-
den prevenir las enfermedades de la
boca en estos pacientes.

La prevención de la caida de los
dientes, dentadura con problemas
piorreicos, problemas de encías, cd-
ries, todo ello lleva al paciente a
hacerse el planteamiento más equi-
vocado que puede hacer en su vida:
—Me voy a guitar todos los clientes
que me quedan y mc voy a poner
una prótesis dental. Todo va muy
bien hasta que pasan clos o tres
años, a veces no tanto. Después em-
piezan los verdadcros problemas. La
encía baja, el hueso baja, las pró-
tesis no funcionan, se caen. El pa-
ciente, cuando ya le han engañado o
le han informado mal, busca solu-
ciones tardías para remedio de su
boca. Soluciones que desde luego
existen, como por ejemplo poner
unos implantes que fijen una denta-
dura postiza. Pero son soluciones ca-
ras y dolorosas para el paciente. Que

en un 99 % de casos se podrían
haber evitado con urta.,.bilena infor-
mación de un medico-especialista en
boca, de un dentista.

En los pacientes adultos, repito, es
un error muy grande sacar todas las
piezas de la boca, y a la larga no
funciona. El paciente nunca más
clrzí comer como antes. Si hay dos
piezas sanas, o cuatro, se pondrá el
máximo empeño para conservarlas,
ya que serán los pilares que susten-
ten una posible prótesis. Serán los
únicos puntos de referencia que tie-
ne cl dentista para hacer la prótesis
y el paciente para poder comer bien.

La gente de la tercera edad tam-
bién se puede curar sin extraer sus
dientes. También puede prevenir la
cáries. También puede prevenir te-
ner que llevar dentadura. ¡Ojalá! en
España se pudiera olvidar algún día
la imagen clel viejo con la dentadura
y tener la imagen dc una persona
mayor con sus propios dientes.

El otro día vino una señora ya
mayor inglesa —tendría sus 75
años— que conservaba, aunque con
empastes, todos sus dientes. Que
raro, pero a la vez, como debe ser
en calidad de vida en cuanto a mas-
ticación, u otros problemas. Segura-
mente ya desde pequeña, en Ingla-
terra, le habían dado una informa-
ción como esta.

Resumiendo, pues, diremos:
1.—La cáries en la tercera edad

tiene también remedio.
2.—Se puede prevenir la enferme-

clad perioclental (piorrea) haciendo
tratamientos de limpieza y profila-
xis dental.

3.—Las personas que llevan próte-
sis (con ganchos) se tienen que revi-

sar, ya que casi todos producen cd-
ries.

4.—No hacerse extracciones tota-
les de boca.

5.—Las prótesis que no se aguan-
tan en boca se pueden sujetar de
por vida mediante IMPLANTES den-
tales.

Programa de les fires i festes
de Nona

DISSABTE DIA 18 DE MAIG

De ben clematí volem enrramellar la plaça i vos brindam a que ens
ajudeu grans i petits.

A les 16, partit de futbol, S'HORTA - CAMPOS. Benjamins.
A les 1730. «Copa Presidente de Futbol Infantiks». Segona Regional

Temporada 90-91. S'HORTA - AVANCE.
A les 22'30. «Verbena i bulla a sa Plaça., on actuaran el conjunts CLI-

PERS GRAN ORQUESTRA i TRIO LOS ZACATECAS.

DIUMENGE DIA 19 DE MAIG
Inauguració de la «Fira de Primavera de Sliorta».
«Cercaviles » amb els Xeremicrs de Sencciles.
A les 1030 «Missa » amb assistencia dc les autoritats. Dirá l'homilia

Mn. Miguel Serra, Rector de Felanitx.
A continuació «Vi Español» per gentilesa del Banc de Credit Balear de

S'Horta.
A les 16. «Exhibició de Skateboard», Casa Neptuno. Premis segons eclat.

Programes apart.
A continuació «Festa 	 CARRERA DE MONOPATINS, CORRE-

GUDA DE CINTES, GINKAMA, TRENCADISSA D'OLLES.
A les 22, actuació de S'ESTOL D'ES GERRICO.

DILLUNS DIA 20 DE MAIG
A les 10, «Missa » pcls difunts de S'llorta.
A les 11, «Recorregut Incògnita».
A les 17, partit de futbol, FADRINS - CASATS.

A les 22, interpretació de Balls Regionals pets nins i nines de S'Horta.
El Grup M.I.J.A.C. donará un Fi de Festa.
Entrega de trofeus als guanyadors.

Si usted no conoce min el placer de conducir un GT1
i;ì;á sea zoorque no existía el nuevo Tipo GTLe.  1800.

Nuevo Tipo GTi.e. 1.800
Tratándose de un GTI podríamos comenzar diciéndole 	 Sienta el placer de conducir un GT! con todas sus

que se abrochara los cinturones de seguridad, que acelerara	 prestaciones: 110 CV., 1.800 c.c., sistema de frenos potenciado
y sintiera sus 110 CV. pero empezaremos hablándole de placer. 	 y neumáticos de perfil bajo.

Aíslese, cierre la puerta y comience a disfrutar del espacio.	 A todo esto nos referíamos cuando le hablábamos del
Su dirección es asistida, su panel digitalizado, el cierre	 placer de conducir el Tipo GTi.e.1.800.

de puertas centralizado y sus elevalunas son eléctricos.

Concesionario Oficial:

AUTOS MARTORELL, S. Al...ealrrr8d1e S4o8c ors,  8  



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

Miguel Bordoy, 22-1°.—FELANITX

Motos Felanitx C.ß .9 	 • •

les anuncia la apertura de su

Tienda de exposición y
venta de motos y

bicicletas
junto con todo tipo de accesorios y

recambios

Todo ello a precios de oferta
¡YA LO SABE! todo lo relacionado con
motos y bicicletas lo encontrará en

Motos Felanitx, C.B.
Crta. Campos, 52 - Tel. 583137

Esperamos su visita.
Les saludamos atentamente.

L'Alba en flor
A la ;neva néteta nou-nada
Margalidona Mailizó.

En les branques la florida
que al bon sol l'abril desclou;
una bella Margarida
galanxona i eixerida
el meu cor avui commou.

Eixerida es la nadona,
mans petites i els ulls vius
i amorosa l'acarona
sa mareta quan l'encona
amb la mel dels seus dos rius.

Quina joia dringaclera
que se filtra dintre el cor!
Amb perfum de primavera
de l'amor es missatgera
de la vida l'alba en flor.

Joan Maintó
30 d'abril de 1991
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IT33ata qua ve es beneirà la reforma
entienZ de la Providência

El proper dissabte dia 25, tindrà
Hoc l'acte de benedicció de la restau-
ració de la casa-convent de les reli-
gioses Teatines de la Providencia.

Amb aquest acte s'obrirà precisa-
ment un any jubilar, Iota vegada
que es compleix el centenari de l'e-
recció canônica de la Congregació de
Filles de Ntra. Sra. de la Providèn-
cia, institució que havia estat funda-
(la nou anys abans sota la direcció
dc Mn. Miguel Sureda (Pocarroba)
i integrada per Sor Maria Escales,
Sor Francesca Obrador i Sor Praxe-
(lis Andreu.

L'any 1886, aquestes religioses pas-
saren a ocupar una casa del carrer
de Juevert, que l'any 1920 fou re-
formada, assolint l'estructura actual,
i construiren la capella que és beneí
l'any 1923.

Aquest convent, que -guarda ele-
ments arquitectònics que s'havien de

El S'Horta pudo haber salvado la
categoría tranquilamente en este
partido, si no hubiera sido por la
mala fortuna y por la actuación del
colegiado. El partido empezó bien
para el cuadro local, .teniendo oca-
siones claras de gol, pero la gran
actuación del portero visitante lo
impidió. A los 30 minutos el cuadro
visitante tenía a dos jugadores me-
nos, por expulsión; pero en el se-
gundo tiempo vino el gol visitante
y empezaron los nervios en el equi-
po local, siendo expulsados injusta-
mente Vacas y M. Roig. Al final del
partido hubo intento de agresión al
colegiado Sr. Arbona. Esperemos
que en los próximos partidos tenga-
mos mejor suerte.

La directiva del S'Horta comuni-
ca a todos sus socios que la asam-
blea general se hará el próximo día
8 de junko a las 21,30 h. en el salón
pa rroqu

Futbolet Escolar
TORNEIG FELANITX 1991

Dissabte passat començaren les
respectives Iligues de Futbolet que

jugaran en el Camp Municipal
d'Esports. Hi ha clues categories, la
cl'Iniciació, composta per tres equips
(Boutique Las Palmeras, Forn Las
Palmeras 'i Tot Pell), i la de Benja-
mins, que també esta composta per
tres equips: Perruqueria Kiska, Fo-
als Sierra i Talleres San Ataistín.
I JORNADA
INICIACIÓ
TOT PELL, 2 -
BOUTIQUE LAS PALMERAS, 2

IGUALADISSIMS
Partit sense cap complicació, on

els clos equips lluitaren per la victò-
ria de forma contundent. Cal esmen-
tar el bon arbitratge de Joan Sebas-
tia Picornell, que estigué encertat en
tot moment.

Pel «TOT PELL» jugaren, Lluís
Obrador, Jose M.a Chia, M. A. I. Va-
ca, Pere Garau i Miguel Cerda. Els
gols foren obra del petit M. A. I.

presservar a qualsevol preu, havia
acusat el pas del temps i els sótils
amenaçaven ruina. Ara, després de
vint mesos d'obra, acull novament
Ia comunitat, totalment. restaurat.

Com hem apuntat al principi, du-
rant l'any se celebraren diferents ac-
tes commemoratius. Pensem que el
convent de Felanitx, a més de ser la
casa-mare de la congregació, acollí
durant molts anys el noviciat i són
moltes encara les religioses que pro-
feriren els vots clins la gentil cape-
lleta de la Providencia.

Cenyint-nos però a l'immediat, di-
guem que la benedicció s'emmarca-
rà dins els actes següents:

Dissabte dia 25, a les 19'30, Pregó
de festa a càrrec del P. Antoni Oli-
ver, C.R. Tot seguit Eucaristia con-
celebrada que presidira l'arxiprest
Mn. Miguel Serra i benedicció del
convent. Cantara la Capella Teatina.

Alineación: J. Adrover, M. Antich,
Carrasco (Alou m. 70), Gaspar, J.
Boned, Gordillo, Juli (Roberto, m.
46), M. Roig, Ivan, Dino y Vacas.

INFANTILS

Copa Presidente
NIANACO	 - S . I IORTA,

¡Superioridad!
Gran superioridad del SlIorta an-

te el Manacor: durante el partido.
El campo estaba en malas condicio-
nes a causa de la lluvia que caía,
pero la fuerza del conjunto de
S'Horta superó todas las adversida-
des. Goles T. Roig (2), P. Boned.

Próximo Sábado Fiestas Patrona-
les de S'Horta, a las 16 h. S'Horta-
Campos Benjamines y a las 17,30 h.
S'Horta-Avance Infantiles.

M. Roig

Vaca. L'alineació del BOUTIQUE
LAS PALMERAS fou la següent:
Joan Blanco, Xisco Blanco, Alberto
Alcón, Xavier Fontanet i Raimundo
Fernandez. Els clos gols foren de Xa-
vier Fontanet.
BENJAMINS
FOTOS SIERRA, 3 -
TALLERES SAN AGUSTIN, 3

UNA FINAL
Partit que venia a indicar qui po-

dra ser el campió d'aquesta propera
Iligueta que nomes consta de tres
equips.

Alineació: FOTOS SIERRA: Mi-
guel A. Fontanet, Rubén Muñoz, Ja-
vi LOpcz, J. L. Rodriguez, Pere Mon-
serrat i Ismael Alvarez. TALLERES
SAN AGUSTÍN. Victor Moreno, J. J.
Mart ínez, Vicem; Blanco, Manuel
Sierra, Santi Sierra i David Campos.

Marino Talavante

VENDO PISO a estrenar en Fela-
nitx, 4 dormitorios, 2 bafios, sala
comedor, cocina y galería.
Informes, Tel. 581458 (a partir de
Ias 9 noche).

2." REGIONAL

Silorta, O - Puigpunyent, 1
PARTIDO MALO



   

Partit Socialista de les1 Illes'Aalears-PSOE hift 
PSOE

Actes programats"per a latpropera setmana
Dilluns, a les 21'30, al Centre Cultural de So'n

Dimarts, MITING A FELANITX

Dimecres, MJTING A L'ESCOLA DE S'IlORTA

Dijous. TACLA RODONA A LA TELEVISI() FELANITXERA

Divendres, FESTA-N1lTING A CA'S CONCOS

Els actes començaran a les 10 del vespre.

Bodas, Banquetes, Comuniones y
fiestas en general

Obierto todos los días
Para reservas Umar a los

Tels. S37031 y 658033
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I Volta Cicloturística de la 3. a Edad
de la Comarca de Migjorn

	ALf 	A LI t OC res

alleetifer,S a.

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,

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

• El C.D. FELANITX cerró el
expediente de esta temporada con

partido que dejó BUEN SABOR
DE BOCA a la AEICION. Un gallito,
Ci POLLENÇA, cayó por TRES. a
UNO, en tarde de aciertos. Los fe-
lanitxers llegaron a tener un-a yen-
taja de 3-0. Goles del «cuco» . ARTI-
GUES aprovechando la ocasión dc
FELIPE, tras esplendido remate sin
parar, que dejó estupefactos a. to-
dos, y de FIOL, tras magnífica com-
binación, de la delantera merengue.

Una temporada que se cierra, tras
hacer de tripas corazón. Nadie en

. su momento daba un céntimo por
el porvenir del equipo, que mejoró
enormemente a medida que trans-
currían los partidos, aspirándose in-
cluso al título y al ascenso. Luego
vino un bache profundo, se perdió
;ioda opción a jugar la liguilla, pero
!al final se ha conseguido una clasi-
licación digna, un noveno puesto,
COI) ente() positivos en el cas-illero.
Yo creo sinceramente que mas, era
pedir peras al olmo..

• Sigue con animación el TOR-
NEO DE FUTBOLIN que se viene
disputando estos días en «CAFETE-
RIA CRISTAL». Goles a punra-pala.

• En conjunto felanitxcr «IN-
TERMINABLES» estuvo de viaje de
promoción en RONDA (Málaga).
Pasaron por los estudios de «ANTE-
NA-3» etc... Actuarán en aquella lo-
calidad cl próximo día 24, fecha en
que han , sido contratados.

• Hoy sábado en el «AUDITORI
MUNICIPAL* se volverá a poner en
escena la obra «JA HI SOM TOTS»
por el grupo teatral «GENT DE
BULLA». La magnífica obra de
JOAN MANEL CHILET tuvo que
ser suspendida el pasado día 13 de
abril por motivos imprevistos. Esta
vez la cosa va en serio y yo creo
que los que todavía no la han visto

i wayan a verla! vale la pena rse van
a divertir de lo lindo! Por otra par-
te, el próximo día 25 de mayo se
va a presentar en MANACOR en el
«TEATRE MUNICIPAL».

• La «DISCO PEPS CLASS» or-
ganiza un extraordinario CAMPEO-
NATO dc EUTBOLIN. hay FABU-
LOSOS PREMIOS en juego. Para
mayor información contactar con
«0». Clave secreta del personaje or-
crani7aclor.•

• El el «CINE FELANITX» este
fin de semana, si Dios quiere, me-
ten en pantalla «MENPIIIS BEL-
LE», una cinta bélica donde diez
valientes en el año 43 hacen de las
suyas con los aviones. De convie-
mento una película recomendable a
los chicos y mayores, producida por
la casa «Walt Di'snev»: «PATO
AVENTURAS». La película en que
el famoso «Pato Donald» parodia

al no menos famoso «Indiana Jo-
nes».

• Magnífico doble POSTER del
grupo «MURDER IN THE BARN».
Un buen reclamo publicitario que
ha lanzado «Espectáculos Vicens»,
realizado imitando el mas puro es-
tilo) del «cOmic» americano.

• Doy gracias por el obsequio, al
restaurante/local «OASIS» de AL-
GAIDA. L'onde actúan los fines dc
semana «ELS NOSTROS», el con-
junto que lidera el amigo RAFEL
«SIMONET».

• Hace unas fechas la flor y
nata de la cultura illenca se reunió
en «S'AGRiCOLA» de MANACOR
para asistir a la inauguración de la
muestra pictórica del artista felanit-
xer, y mejor amigo, MESTRE-OLI-
VER. Según crónicas, su obra ha
vuelt() a sentar cátellra.' AIE estuvo
presente JOAN MARTORELL, el
que fuera hace unos años informa-
dor dc T.V.E. regional y que actual-
mente —tras sufrir lo indecible en
provincias— es subdirector de RNE
en MADRID, acompañado de su sv-
fiora. La flota que arropaba a nues-
tro Pintor puso la «guinda» en «Es
Jardí» donde tomaron la última
copa de la noche.

• Es tiempo de elecciones, pero
ninguno de los políticos ha tocado
en serio el PROBLEMA de LA DRO-
GA. Hay que repetir por enésima
vez lo. evidente. Si la droga no es-
tuviera prohibida no sería negocio.
No es difícil de producir. Su prohi-
bición es costosa en términos socia-
les. Las prisiones no dan abasto. A
czk,usa de su prohibición se corrom.
pen funcionarios, policías, jueces,
políticos... La droga hace mucho
daño, pero su prohibición hace mu-
cho mas, porque imposibilita cual-
quier clase de control. Mueren de
sobredosis porque la droga esta
adulterada. Esta mal manipulada
porque esta prohibida. Si hay adic-
tos que atracan y roban para obte-
nerla es porque es cara, y es cara
porque esta prohibida. Hay dema-
siados intereses por medio. El inte-
rés de los narcotraficantes. El dine-
ro negro, abundante, que para cier-
tas entidades resulta mas rentable
su lavado... Es un negocio inmenso,
incalculable en todas sus proporcio-
nes. Pero está claro que la droga
no tendría ninguna repercusión so-
cial Si no fuera porque el mundo
esta plagado de imbéciles. Cosa que
nunca se podrá evitar, porque si no
hubiera idiotas en este dichoso
mundo, ni narcos, ni policías, ru
jueces, ni banqueros... Tendrían to-
dos juntos poder suficiente para
imponer una prohibición tan dañina
y tan perjudicial para todos si no
les ayudara la estupidez humana...

• El ¡m'en tenista JAUME CI-
RIA ROTGER, iugador del CLUB
TENIS FELANITX, está obteniendo
muy buenos resultados, de tal ma-
ocra que dc seguir así se situai -a co-
mo uno dc los mejores tenistas lo-
cales. Cabe destacar que no sólo jue-
ga en su categoría alevin , sino que
también obtiene buenos resultados
en la categoría infaruil. Nuestros me-
jores deseos de triunfo para este te-
nista que promete.

• Los pilotos felanitxers dc auto-
movilismo ANTONI MORAGUES i
ANTONI MONSERRAT, podríamos
verles pronto en competición. Auli-
que es una pena que nuestros spon-
sors no suelten ni un duro para este

PRIMERA ETAPA. — Dia 20 de
maig. Sortida oficial, Passeig Ramon
Llull dc Felanitx, a les 9 hores.

RUTA: Felanitx, Manacor, Santa
Margarida (Ca'n Picafort), Port d'AI-
cúdia, Alberg de La Victèria.

SEGONA ETAPA. — Dia 21 de
maig. Sortida de La Victòria.

RUTA: Primer sector: Alcúdia,
Port de Pollença, Poilciiça, Lluc. Se-
gon sector: A les 17 hores. Sortida
de Lltic.

RUTA: Puig Major, Sóller, Port de
Sóller.

TERCERA ETAPA. — Dia 22 de
maig. Sortida del Port de Sóller, a
les 8 flores.

RUTA: Primer sector: Deia, Vall-
demossa, Banyalbufar, Estellencs,
Es Grau. Segon sector: A les 17 ho-
res, sortida.

RUTA: Andratx, Port ,d'Andratx,
Camp de Mar, Peguera.

deporte. No obstante, ¡sort i enda-
vant!

• El atleta local CRISTOBAL
FERNANDEZ VAQUER, que corre
con cl CLUB MEDITERRANEO de
Palma, realizó una buena actuación
en los campeonatos escolares, que-
dando en su categoría (benjamin),
segundo en 2.000 metros y primero
en salto de altura, con 1'20 m. Unos
resultados excelentes. ¡Animo cha-
val!

SUPLENTE

QUARTA ETAPA. — Dia 23 de •
maig. Sortida a les 8 hores.

RUTA: Primer sector: Santa Pon-
ça, Palma Nova, Portais, Palma, Can
Pelín. Scgon sector: Sortida a les 18
hores.

RUTA: Llucmajor, Campos, final
de la Volta, a les 20 hores a Campos.
A les 20'30 h., recepció a l'Ajunta-
ment, amb entrega de trofeus.

PARTICIPANTS: Julia Ballester
Suñer, Bernardí Barceló Gari, Ma-
teu Caldés Rafal, Damia Cladera Va-
rieras, Joan Gelabert Lladó, Antoni
Juan Nadal, Sebastià Juan Huguet,
Maties Lladó Oliver, Andreu Mas
Martí, Antoni Moreno Rodríguez, To-
mas Ordinas Bonet, Bernat Portel!
Burguera, Miguel Rigo Burguera,
Joan Sitges Bonet, Guillem Timoner
Obrador, Miguel Vic Mas.

Organitza la Llar de l'INSERSO
de Felanitx i l'Associació de la gent
gran de l'esplai de la Caixa de Cam-
pos.

Patrocina el Govern Balear.
Collaboren: El Conseil Insular de

Mallorca (D elegació d'Esports),
Ajuntament de Campos, la Caixa i
Productes Blahi.

Direcció tècnica: Federació Ciclis-
ta Balear.

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



EL PROPER DIMECRES DIA 22,
A LES 21,30

A LA CASA DE CULTURA

•ELS, VERDS
Presentaran el progra-
ma a les eleccions au-
tonómiques.

VOS HI ESPERAM

I.° PH EFEIt ENTE

El Feinitg s 	spidid de la afición
con bonitos golas y buen fútbol

Felanitx, 3 - Pollença, 1
Tarde apacible en «Es Torrente». pi, de vaselina, 3-1.

Pocos aficionados felanitxers en las
glacias, bastantes «pollencins» que
animaron a su equipo cuando el
marcador era todavía incierto; gri-
los que se apagaron con el terce t .

gol felanitxer.
FELANITX: Roig, J. Roig (Pons),

Aznar, Felipe (Gómez), Adrover, Oli-
ver (Gori), Sagrera, Nico (Julia),
Alfonso, Fiol y Artigues (Borrás).

ARBITRO: Cabre r. Aceptable.
Mostró tarjeta amarilla a Fiol.

GOLES: Minuto 25. Artigues, al
rechace del meta, 1-0. Minuto 51. VENDO MOTO YAMAHA Ducados-
Golazo de Felipe, 2-0. Minuto 67. 	 80 TZR. PM-BD. Perfecto estado.
Fiol, de cabeza, 3-0. Minuto 70. Cres- 	 Informes, Tel. 824986.

cine
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principa
'Viernes 17, sábado 18, 9.30 noche y domingo 19-desde las -3'30
Fabuloso programa doble de estreno

MENPHIS Belle
Complemento

Pato Aventuras
Viernes 21, sábado325, 9'30 noche y domingo 26 desde las 3'30

Línea Mortal
Complemento

La Tropa de B. Hills

Moda de verano para
caballero y señora

GRAN SURTIDO EN CAMISETAS
— SHORTS Y PANTALONES EN ALGODON

MEDIAS DE TODAS CALIDADES
— MANUALIDADES
— ALGODON EGIPCIO PARA COLCHAS

HILOS DE VERANO CON GRANDES DESCUENTOS

Todo en su tienda PINGIIIN en
Carrer Major, 11
	

Tel. 580410 	 FELANITX

COMENTARIO: Partido disputa-
do en Es Torrentó que ponía colo-
fón a una temporada en la que se
ha cisto (le tod ) . Victoria merecida
del Felanitx ante un Pollenca que
110 defraudó en absoluto. Ambos
equipos tuvieron ocasiones para
ampliar su marcador particular.
Destaquemos los goles, algunos de
ellos de magnífica factura.

Maikel

FELANITX 15
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FUTBOL BASQUET

Eis qui ni mn, quasi no ho crélem
Històrica remuntada de l'Autocares Grimait

RESULTATS
Cadets:
PERI.AS,
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT,
III  Divisid:
AUTOCARES GRIMALT,
PERLAS,

COMENTARI
La sort que teniem en contra la

setmana passada, en quant a l'equip
de TERCERA, ens va somriure
aquesta vegada i en els darrers mo-
ments del partit contra el Perlas
s'obtingue el triomf mes important
de la temporada. Una .victbria quasi
be impossible que dóna esperances
per a continuar a la categoria, amb
Ia disputa de la promoció.

El partit fou llarg, amb moites in-
terrupcions, provocades per les de-
cissions de la parella arbitral que,
per si no tenien suficient feina, en-
cara s'en cercaven mes.

El Perlas, líder del grup, vingué
amb l'objectiu clar de guanyar i posa
la directa des del principi, la qual
cosa li permeté d'agafar considera-
bles avantatges, afavorides pels nir-
vis dels locals (12-19, en el minut
10; 24-37, en el descans i 26-45, als
Ires minuts de la segona meitat).
Quail ningít donava un c&ntim per
lequip felanitxer, comença la re-
montada i se reduïren les diferèn-
cies fins a 15 (34-49, minut 28), a 9
(43-52, minut 33), a 5 (48-53, minut
38) i s'arriba al darrer minut que va
resultar apoteòsic, perquè el parcial

Divendres a vespre, a Sant Salva-
dor, va tenir Hoc un sopar, al final
del qual el partit felanitxer «Co-
loms a la Sala» va presentar la seva
llista per a les properes eleccions
municipals.

Hi assistiren unes 120 persones,
amb predomini de gent jove. També
hi fou present Maten Morro, parla-
mentari del PSM i cap de 'lista per
a les autonòmiques.

Tomeu Obrador llegi un escrit
que, com sia que es reprodueix a
l'espai de «Coloms a la Sala» de la
darrera plana, ens estalviam de co-
mentar.

Dimnenge a migdia, en el restau-
rant Bonn, el CDS va presentar al
públic la seva candidatura. Acom-
panyaren al candidat Sebastià Lla-
dó, gairebe tots els integrants de la
llista, així com Bernat Trias, candi-
dat a la presidencia dci govern, Ma-
ria Antònia Alenyar, vice-presidenta

SE VENDE PISO en Felanitx, calle
Puigverd.
Informes, Tel. 581672 (a partir de
Ias 9 noche).

L'alcgria de l'equip i dels segui-
dors fou enorme, mentre que els
manacorins se n'anaren amb la coa
baixa, ben igual que l'altra vegada
que vingueren aquesta temporada.

En c'anvi, els CADETS del Perlas,
el dissabte, guanyaren al Joan Ca-
pó, clarament, en el partit de torna-
da de la semifinal del «Rafel Collo.
Bon arbitratge de Mercant i marca-
dor equilibrat en el primer temps
(23-21), amb diferencies petites fins
al minut 6 del segon temps (35-30).
Aqui s'acabà el partit, perquè se
produí un 15-0 a favor dels locals
quan els felanitxers, que nomes eren
7, anaven ben cansats ja. R. Bolier
(12) i César (li), resultaren els mi-
hors anotadors i destacà la feina de
P. A. Bennassar, un jugador que ha
intervingut poc al llarg de la tempo-
rada.

AQUFSTA JORNADA
L'Unie equip que queda en compe-

tició, l'Autocares Grimait de 3 •. Di-
visió, disputara el primer «round»
de la promoció per mantenir la ca-
tegoria, desplaçant-se a Sa Pobla.

LARRY CISTELLES

del Parlament Balear, Andreu Bur-
guera, de la candidatura de Santa-
nyí, Jesús Núñez, de la llista auto-
nómica i Bernadi Gelabert, cap de
la llista de Manacor.

Feren ús de la paraula Sebastià
Lladó i Bernat Trias, qui explica
l'alternativa i la funció que pot
exercir el seu partit clins la nova
legislatura que s'obrira.

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

VENDO CHALETS ADOSADOS.
Urbanización La Fe, solar 219.
Porto-Colom. 3 dormitorios, pis-

Informes: Tel. 75(1278 (Hoche).

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

NEcEsyro ADmINNTHATIvo-A
para clases de repaso FP-1 Ad minis-

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

de 8-2 clona el tomb en la marcador,
a dos segons del lutaI i gracies a dos

66 tirs ¡hures convertits per l'heroi de

38 l'encontre, Antoni Oliver; aquest ju-
gador se converti en el maxim anota-
dor (19) i en el millor rebotejador

56 (12), sens dubte un bon regal de no-
55 ces, ja que se casa aquest dissabte

d'ara. Enhorabona, Toni, per tot!

Presentació de les candidatures de
Coloms a la Sala i del C.D.S.
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Caiiii de progrés per Felanitx
PRESENTACIÓN

Ciudadanos:
El próximo (Ha 26 de Mayo esta-

7110S convocados para una decisión
que puede repercutir en toda nues-
tra comunidad de una manera muy
importante: son las elecciones muni-
cipales y las elecciones autonómi-
cas.

La coalición PARTIT POPULAR -
UNIÓ MALLORQUINA se presenta
a las elecciones en Felanitx y se diri-
ge a los hombres y mujeres de todos
los grupos sociales que quieran com-
partir nuestros ideates y nuestra
manera de entender organización
de nuestra comunidad fetanigense.

Por el ((CAM] DE PROGRËS» que
hemos de seguir y Con EFICACIA,
queremos poner a la consideración
de todos vosotros al grupo de per-
sonas que forman nuestra candida-
tura, totalmente dispuestas a llevar
a término este programa que os pre-
sentamos.

El objetivo que queremos conse-
guir és, en definitiva, la mejora de
la calidad de vida para nuestros ciu-
dadanos, desde cl nuis pequeño has-
ta el mayor.

La experiencia adquirida por dis-
tintos miembros de esta candidatura
que hoy propone PARTIT POPU-
LAR - UNIÓ MALLORQUINA, se ha
traducido en realidades llevadas a
término durante estos últimos años
de gobierno municipal.

Si la experiencia' es buena com pa-

Un punt destacat del programa
socialista per l'Ajuntament de Fe-.

lanitx fa referência a la informació
i a la participació ciutadana. Els fe-
lanitxers han d'esser puntual i ade-
quadament informats de la gestió
municipal i deis projectes que el
consistori te en estudi. Un butlletí,
que apareixerà trimestralment i que
sera repartit gratuïtament, pot csser
un bon sistema perquè la corpora-
ci6 faci arribar als ciutadans una
informació que completi la labor
pròpia dels mitjans informatius.
Aquesta publicació reservara un es-
pai a l'oposició perquè els seus re-
presentants facin arribar també la
seva veu al poble.

El contacte amb els representants
deis periòdics i els altres mitjans
sera constant i sovintetjaran les ro-
des de premsa informatives sempre
que els temes a tractar tenguin
interès suficient.

La participació ciutadana seia es-
limulacia i, si ve el cas, a les reu-
nions del consistori, hi podran par-
ticipar, amb veu perì.) sense vot, els
representants d'entitats i collectius
ciutacians.

" Els socialisies sérrr conscients
que, en els propers quatre anys,
amb un ajuntament endeutat, sera
precis implantar una estricta politi-

hera, también es verdad que la ilu-
sión es necesaria para desarrollar
unas ideas de oPROGRËS» en bene-
ficio de toda la comunidad.

Las ideas, la ilusión, y la EFICA-
CIA, las tiene la candidatura del
PARTIT POPULAR - UNIÓ MA-
LLORQUINA, y esperamos poder lle-
varlas a término, si conseguimos el
respaldo necesario en las próximas
elecciones.

PROGRAMA DE GESTION
MUNICIPAL

La gestión municipal irá primor-
dialmente dirigida a la mejora de la
calidad de vida, tanto en los aspec-
tos sociales, culturales, deportivos,
juveniles, educacionales, y 3.a Edad,
como en los económicos; con la fi-
naliciad de conscguir el máximo gra-
(10 dc convivencia y participación de
todos los sectores que conforman to-
da la realidad felanigense.

Las ideas que nos ilusionan y en
Ias que pondremos nuestra maxima
voluntad las resumimos a continua-
ción:
A) URBANISMO Y

MEDIO AMBIENTE
Hay que reconocer que este es

uno de los apartados más comple-
jos de las competencias municipa-
les.

Actualmente se redactan unas
NN.SS. para todo el Término Muni-
cipal, que seran las que determina-
ran la política urbanística para los
próximos años.

(Pasa a la página 6)

ca d'austeritat i la racionalització de
les despeses.

S'ha d'establir un regim tributari
just i evitarem l'augment de les ta-
xes i imposts. El cobrament de les
contribucions es fara directament
per l'administració municipal, i si es
nccessari, seran creades noves pla-
ces de funcionaris perquè el servei
pugui actuar de manera eficient. Els
errors imputables a l'administració
swan corregits per la mateixa, ja
que dc cap manera sén responsabi-
litat del ciutadà.

L'Ajuntament continuara subven-
cionant les activitats i les entitats,
sien de tipus cultural, esportiu, re-
creatiu c) social, que poden contri-
buir a quê la població sia un espai
agradable i clinamic en el que els
ciutadans s'hi trobin ben installats.
Aquestes subvencions, però, es do-
naran d'acorci amb uns criteris ob-
jectius establerts i uns programes
d'actuació.

El Govern socialista mant:m a la
nostra població una Llar del Pensio-
nista, en la que les persones majors
hi troben distraccions i activitats
dc tot tipus, i fomenta i subvencio-
na els viatges per l'illa i fora de
l'illa que tenen una resposta molt
favorable per part del collectiu.

Coloms a la Sala
PRESENTACIÓ DE LA LLISTA

Divendres a Sant Salvador més de
cent vint persones ens reunírem per
presentar la ilista i sopar plegats.
Després de sopar el cap de ilista En
Bartomeu Xamarri dirigí als assis-
tents unes paraules que creim que
poden interessar a altra gent que no
hi va ser present.

«Bon vespre. Faig comptes aliar
gar-me, si a mitjan sermó veig que
comença a sortir gent, acursare.

Fa quatre anys que un grup d'ei-
xelebrats, amb el gavatx ben ple i
després d'haver resistit vuit anys de
govern municipal inqualificable, ens
varem aventurar, aquesta es la pa-
raula encertada, a presentar una Ilis-
ta, després de veure les llistes im-
presentables que seguien presentant-
se. Tenir un Ajuntament governat
per la gent que governava, era una .

befa pels ciutadans concients, que
quatre anys més suposarien el geno-
cidi del nostre poble, pet-6 en comp-
tes d'agafar el motile i fer una altra
'lista i un altre programa, varem
agafar una espipefiada d'ironia fela-
nitxera i varem dir: «per seguir així
val més posar COLOMS A LA SA-
LA».

El desencant era gros i el resultat
de les elec.cions de dia 10 de juny
de 1987 varen sorprendre als politics
oficials i a nosaltres molt més: 732
ciutadans intelligents havien jugat
fort, el vot de Coloms no era útil,
era el més mût il de tots, perú ve-
gem-ne els resultats.

— 258 comunicats al setmanari
oFELANITX».

— 79 notes de premsa.

7.—TERCERA EDAT: Col-laborar
intensament en totes les accions
dels nostres 'majors, mirant de re-
soldre totes les qüestions on els Or-
ganismes Estatals no puguin arribar.

8.—MEDI-AMBIENT I TURISME:
Cercar l'equilibri entre Turisme i
Medi-Ambient. Tots, be, quasi tots,
vivim avui directa O indirectament
del Turisme. Es molt important. Pe-
re) sí que tots, TOTS, necessitam
d'un Medi-Ambient net, saludable i
millor encara si a més és herniés. El
Medi-Ambient es prioritari. (Els nos-
tres pares ens deixaren un Port molt
diferent ciel que nosaltres ara clexam
als nostres fills. Podem estar-ne or-
gullosos?). El Món, La Natura no es
nostra, la tenim tant sols en «usu-
fruit». No l'espenvem Ines. Les vo-

La resiancia concedida pel Minis-
ten d'Assumptes Socials resoldrà el
problema che les persones que ne-
cesiten una assistência continua,
però tombé acollirà persones de la
tercera eclat que encara poden va-
ler-se per elles mateixcs.

D'altra banda, els serveis socials
de l'Ajuntament han d'esser poten-
ciats i s'ha d'establir la necessària
coordinació amb el Centre de Salut
que prest sera inaugural.
reres de mar han d'estar netes. Con-

— La nostra feina ha estat notícia
a tots cis diaris de Mallorca, a la
Vanguardia i a El País, a Radio Na-
clonal i a les radios locals, com tam-
bé a TV3, la Televisió Espanyola i a
Ia Felanitxera, amb un total de 263
vegades que ha aparegut el nostre
nom.

— Hem posat més de cent recur-
sos a acords presos pel PDPPP.

— Hem posats set plets, dues que-
relies criminals, hem acudit al Tri-
bunal Suprem i al Constitucional, al
«Defensor del Pueblo» i a la Comis-
sió de Peticions del Parlament Ba-
lean Hem presentat riles de set-cen-
tes preguntes, moltes cie les quals
han quedat sense resposta o amb
respostes absurdes.

— Varem Fer propostes fins el dia
que ens varem acionar que «les per-
dien D.

— Hem posat més de cinquanta
clenúncies.

— Hem topat amb el Govern Ba-
lear i amb el poders ocults.

— Ens han .difamat, insultat, ex-
pulsat dels Plens, acusats de terro-
ristes, cie robar 500 milions als fela-
nitxers, d'aturar-ho tot i cie fer olor
de sofre cremat.

— Ens han dit «buitres carrofie-
ros» (?).

Tot això i mes i encara som vius_
Ja sabem que cosa és la política,

ho vaig dir ahir i ho recordare sem-
pre el que és política pels que go-
vernen. Aquí rau la diferencia entre
els politics i nosaltres, ells defensen
uns interessos concrets i particulars,
nosaltres volent defensar LUIS in
rcssos concrets per) públics.

Clue hauria passat si aquests qua-
tre anys no hi hagués hagut Coloms

(Passa a la peina 2)

trolem el ciment i l'asfalt. Pensam
que de fer-ho així també s'en bench-
ciara el Turisme.

9.—SANEJAMENT: A més de fer
acabar els plans iniciats chins unes
dates que no estorbin el funciona-
ment comercial i d'esplai (leis vents
afectats, cuidarem de la neteja per-
manent i no esporadica ciels carrers
che les zones urbanes i vetlant l'abo-
cament de fems i escombres a flocs
no autoritzats a les zones rurals.

10.—SANITAT: La millora de l'As-
sistència Sanitaria Pública i per
tant de la salut dels felanitxers ha
cresser un dels nostres objectius,
per tant clins un Medi-Ambient salu-
dable propugnam una atenció pri-
maria de qualitat, on cada cititacki
i la seva família pugui triar cl sec'
metge de capçalera. Un metge en qui
pugui confiar el malalt, amb el qui
pugui haver-hi una relació més per-
sonal. Tornar a la figura del metge
de medicina general i Familiar. Pro-
moure i recolzar campanyes d'educa-
ció per a la salut i preventives.
Crear a cada nucli che població del
municipi un centre adequat i eficaç,
per donar assistência urgent :.imb Lin
temps apropiat i amb un transport
convenient, assistit per personal prc-
parat. El poble de Felanitx ja el te

(Passa a la pag. 2)

Partit Socialista

El programa de la Candidatura Socialista
Centro Democrático Social

«Entre tots estirem Felanitx cap endavant»




