
re tots els qui vulguin participar i
se situaran de la forma següent: els
centres d'ensenyament i entitats ju-
venils al bell mig de la plaça d'Es-
panya, el bestiar des de Ca N'Usso-
la al Bar Cristal i de Ca N'Ussola
cap endarrera les carrosses.

Recordam que els premis esta-
blerts són els següents:
CARROSSES

1.-15.000 pessetes
2.-10.000
3.— 8.000 	 >>

4.— 6.500 	 >>

5.— 6.000
6.— 5.500
7.— 5.000

CENTRES D'ENSENYAMENT
O ENTITATS JOVENILS

1.-15.000 pessetes
2.-12.000
3.-10.000 	 >>

4.— 9.000 	 0

5.— 7.000 	 >>

6.— 5.000
ANIMALS SOLS

1.-5.000 pessetes
2.-4.000
3.-3.000
4.-2.000
5.-1.500

>>
>>

(Passa a la pagina 5)

E
• ,. 

-

0.50

. 	j':";:: 	 •-• 	4.

PTA

...■...

..

• :.4$11
.•• Cik. 	'

	o....

L .; ,,,„.,.,   11
Dissabte 21 de gener

de 1989

Preu: 65 Ptes.
Medalla
«Ciutat de Felanitx»

Setmanari d'interessos locals
Director: Bartomeu A. Pou Jaume
Redacció i Administració: C. Major, 25 - Tel. 580160

Dipòsit Legal, P.M. 351-1959

Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» - FELANITX   

S'Estol d'Es gerricó: 25 anys
	

El G.O.B. concedi eis premis «Alcina» i «Ciment» 09
de balls i nnisiques 	 «Ciment» per a la Majoria Municipal de Felanitx

Diuen els historiadors així ho
aprenguèrem a l'escola— que la his-
tória comença amb el primer docu-
ment escrit. Si es aixf, la história de
«S'Estol» com a tal començaria amb
el primer document escrit que l'a-
nomena del qual tenim notícia: el
programa de les Festes Patronats de
S'Horta de l'any 1964, publicat al
«FELANITX» n.° 1.363, de dia 16 de
maig del mateix any.

Aquesta data es converteix d'a-
questa manera, per al nostre grup,
en el punt de referência on acudir
per poder celebrar el nostre aniver-
sari, el 25e., concretament. Per ven-
tura seria mes correcte celebrar-la
com aniversari del batiament, més
que del naixement, puix que motta
de la gent que congria esforços, tre-
balls i illusions per constituir aquell
nou grup ja feia molt de temps que
ballava i sonava per la nostra terra.

Deixem-ho així, pet-6. A qualque
cap ens hem d'aferrar, algun pretext
hem de tenir per poder assenyalar
aquest any que per a molts dels qui
ara formam S'Estol ens pareix llu-
nyà i antic, a d'altres com «Jesús,
i si pareix que fa dos dies» i d'al-
tres, tan sols no eren ni pel camí
d'arribar al món.

I si ara publicam aquestes retxes,
es per poder-vos anunciar que per
tal motiu feim comptes organitzar
una sèrie d'actes commemoratius;
però no vos esglaieu per un títol tan
ostentós: la majoria d'ells hauran
de menester la participació de tots
perquè se celebrin, perquè així ho
requereixen i així ho volem; ho hem
fet aposta. Volem tenir prop (ara
es diu «implicar») tanta, tanta gent
que durant aquests anys ens ha do-
nat coratge, companyia i suport,
participant també en aquest projec-
te i vivint, amb S'Estol, tots o part
d'aquests vint-i-cinc anys de petita
història. I la manera que tenim per
agrair la seva ajuda, la seva solidari-
tat, es aquesta: fer festa junts.

Començarem obrint un ball per a
tothom el dia de Ses Beneïdes de
Sant Antoni, en acabar-les, a la Pla-
ça de Ses Palmeres, i seguirem un
poc més envant, per Santa Margali-
da i Sant Agustí... Per?) hi ha més
projectes: dur grups de balls d'al-
tres llocs d'Espanya i del món, al-
guns dels quals hem tengut la sort
de conèixer en els nostres viatges, i
que hem hagut de despedir amb una
convidada a venir a ca nostra i que
enguany (si Déu vol i Maria) po-
drem, a la fi, rebre. Amb una mica
de sort —i feneria si n'hi ha— or-

Avui dissabte, a les 8'30 del ves-
pre s'encendrà el fogueró de Sant
Antoni a la plaça de Sa Font. Els
a tumnes de Sè del collegi de Sant
Alfons tendran a disposició del pú-
blic entrepans de llangonissa i boti-
farró i begudes per tal d'aconseguir
diners pel viatge d'estudis. La firma
«Trevín» donara vi de franc i tarn-
bé hi haurà sangria fins que s'acabi.

El grup musical «Sis Som», gen-
t lment cedit per «La Caixa», ame-
n itzarn el hall que tot seguit s'arran-
jarà al voltant del caliu.

També avui vespre, a Son Pro-
liens celebraran la festa de Sant An-
tpni. A les 8 hi haurà missa. amb
assistência de la Corporació Munici-
pal i tot seguit fogueró i torradissa.
El pa, vi, llangonissa i botifarrò se-
ra gratuit, fins que s'acabi. «S'Estol
d'Es Picot» de Son Macia, subven-
cionat per la Caixa Rural, amenitza-
ta el ball.

Les Beneïdes a Felanitx se cele-
braran demà horabaixa. La desfila-
da començarà a les 3'30 i seguira
l'ordre habitual. Passaran en primer
Iloc els centres d'ensenyament i en-
titats juvenils, desprès els animals
sols i al cap darrer les carrosses.

A partir de les 3 del capvespre,
davant Can Felia, es podran inscriu-

de Mallorca; el Pare Bonafé, autor
d'una monumental obra sobre la
flora de Mallorca; el científic ale-
many Klaus Konig, president d'una
entitat proteccionista i molt vincu-
lat a Ia nostra illa; la Fundació Rot-
ger Villalonga, que ha protegit el
medi ambient de més de la meitat
de la península de Formentor; Eve-
lyn Tewes, bióloga austríaca que ha
col.laborat eficaçment en la campa-
nya de recuperació del voltor negre
i la Brigada Fiscal de la Guardia Ci-
vil per la seva actuació encaminada
a desarticular una xarxa internacio-
nal de trafic d'ocells d'espècies pro-
tegides.

Els candidats als premis «Ciment»
foren: el Batle de Sóller, a causa
de la seva posició respecte del túnel
que ha d'unir la població amb la
resta de l'illa; Bernat Deya., assessor
de l'Associació de Promotors i Cons-
tructors de Balears i coordinador
d'una pagina dedicada a l'urbanis-
me al «Diario de Mallorca»; el tan-
dem Narcís Serra-Gabriel Cariellas,
el primer per la seva curiosa teoria
sobre la protecció dels espais natu-
rals a base de canonades i el segon
que, després de que el Parlament de
les Balears hagi aprovat per unani-
mitat la protecció de Cabrera, va a
Madrid i pacta amb el Govern Cen-
tral en contra del que se va acor-
dar; Ventura Rubí, propietari de la
finca So N'Hereu de So'n Servera;
el MOPU, pels seus projectes res-
pecte dels fars de Mallorca i la seva
actuació a la platja de Ciutat; Pre-
betong S.A., entitat vinculada a la
pedrera d'Establiments, i la Majoria
Municipal de Felanitx, que ha pac-
tat la urbanització de Sa Punta de
Portocolom i ha continuat amb la
tristement coneguda política urba-
nística de la UCD, l'UF i el PDP.

Els premis «Ciment» foren pel
tandem Serra-Cariellas, el MOPU i el
grup d'AP de l'Ajuntament de Fela-
nitx. Els «Alzina» per l'entitat AR-
CA, el Pare Bonafé i Klaus Konig.
A títol pòstum, li fou atorgat un
premi «Alzina» al promotor del
Grup d'Agricultura Biológica, Biel
Serra, mort el passat mes de desem-
bre.

Mentre es feia el recompte dels
vots, els assistents varen esser obse-
quiats amb una projecció de diapo-
sitives recollint diverses actuacions
del GOB durant aquests quinze anys
d'eficaç i important feina a favor
del nostre país.

Dissabte passat, al restaurant
d'Es Mercat, es va celebrar un sopar
per celebrar els primers quinze anys
d'existènca del Grup Balear d'Orni-
tologia i Defensa de la Naturalesa
durant el qual foren atorgats els
premis «Alzina» i «Ciment» 1989. Al
sopar hi assistiren prop de dues
centes persones procedents de di-
versos llocs de l'illa, interessades
pel problema de la protecció de la
natura. En primer Hoc, foren entre-
gats els premis «Alzina» concedits
l'any passat a la Societat Balear d'E-
ducació Ambiental, a " l'Escola de
Margers de Mallorca i al Grup In-
dependent de l'Ajuntament d'Artà.

A continuació varen esser presen-
tats els candidats als premis d'en-
guany, mitjançant unes exposicions
raonades a càrrec de distintes per-
sones, que foren els següents: Als
premis «Alzirra», Fentitat ARCA; fun-
dada el 1987 i que treballa a favor
de la conservació del patrimoni
cultural i arquitectònic de la Ciutat

La festa de Sant Antoni
Demà, beneïdes a Son Valls i a Felanitx

ganitzarem taules rodones, exposi-
cions... Potser també tornarem
co:-npareixer en aquestes mateixes
planes per contar-vos experiències
d'altres persones o grups dedicats
a l'art popular, o per fer una mica
d'història collectiva, qui sap. Tarn-
bé es intenció nostra encoratjar
aquelles persones de S'Estol que es-
tan duguent a terme una bona tas-
ca de divulgació de les nostres tra-
dicions populars, i sobre tot, de les
mes genuïnament felanitxeres.

Però ara nomes es una salutació
i ana convidada. La gent de S'Es-
tol sabem que el grup viurà men-
tre allô que feim sigui estimat... i
ara, més que mai, volem que aques-
ta estimació que tants de vosaltres
sentiu juntament amb nosaltres per
les nostres tradicions es manifesti
arnb els vostres balls, les vostres
veus, les vostres presencies, pels
nostres carrers els dies de festa.
I que sigui per molts d'anys,

amen.
S'Estol d'Es Gerricó
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Semestral: 1.625 ptes.
Semestral a fora: 1.775 ptes.

SANTORAL

Diu. 22 St. Vicenç, diaca
Dill. 23 St. Ildefons
Dim. 24 St. Francesc de Sales
Dim. 25 Corny. de St. Pau
Dij. 26 Sts. Timoteu i Titus
Div. 27 Sta. Angela de Merici
Diss. 28 St. Tomas d'Aquino

I LUNA
Quart minvant dia 30

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

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

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

Felanitx PortocOlom: Dies
feiners, a les 9, 14,15 i 17 h. Diu-
menges i feslius, a les 9, 12,30 i
17 h.

Port000lom - Felanitx: Dies
feiners, a les 9,20, 14,45 i 17,30
h. Diumenges i festius, a les
9,20, 13 i 18,15 h.

Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 12'30 h.

Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges a les 9 i 13 h.

Felanitx • Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.

Cala d'Or - Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN
Dissabte
D iumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

Francesc Piña
Gay5.-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Cat. Ticoulat
Francesc Piña

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

580448-581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Guàrdia Civil 	 580090
Bombers 	 581717

PINTURAS

Adrover-Antich, C.B.
-Pinturas interior y exterior.

-Lacados y tratamientos de
muebles y maderas en general.

-Colocación de moquetas, pavimen-
tos y papeles pintados.

Talle: C. San Agustin, 19—Tel. 582302
Part,: C. S'Abeurador, 28—Tel. 582374

P°. J. Estelrich, 18 -Tel. 580645

Grandes rebajas en
Galerías FLORIDA

Vaqueros 40 o
Chandals 40 °la

Cazadoras caballero 30 ° o
Vestidos y trajes señora 30 1 0

Gran OFERTA en mantas y todo
lo del hogar 

Restaurante SES PORTADORES
(CASA PEDRO)

Ronda Crucero Baleares, sn.	 Tel. 575171 	 PORTO-COLOM

SU RESTAURANTE DE CONFIANZA

Permanecerá cerrado todos los lunes
excepto festivos, por descanso

del personal
Se necesitan camareras para todo el año

FELANITX

■=1,- 	

Ajuntament
de Felanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA

COMISION DE GOBIERNO

El Ayuntamiento Pleno en la 1.a
de las dos sesiones extraordinarias
celebradas el pasado día 7, tomó
los siguientes acuerdos:

El Sr. Alcalde pronunció un par-
lamento sobre lo que está ocurrien-
do en el Consistorio.

El Sr. Alcalde dijo que en la se-
sión celebrada dos días antes había
contestado a todas las preguntas
planteadas anteriormente por los
Regidores.

El Sr. Alcalde dijo que no proce:
día entrar en la replica de los Regi-

dores preguntantes a las respuestas
del Alcalde a sus preguntas, ya que
Ias preguntas deben ser contesta-
das pero no debatidas.

El Sr. Alcalde contestó muy es-
cuetamente a las 227 preguntas
planteadas por escrito por la opo-
sición dos días antes de la sesión.

Se formularon diversos ruegos y
alegatos que fueron contestados por
el Sr. Alcalde.

Los Regidores de la oposición
protestaron enérgicamente en varias
ocasiones.

Parte del público asistente hizo
manifestaciones sonoras repetidas
veces.

Felanitx, a 10 de noviembre 1988.
El Secretario

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde

Cosem Oliver Monserrat

El Ayuntamiento Pleno en la 2a

de las dos sesiones extraordinarias
celebradas el pasado día 7, tomó
los siguientes acuerdos:

Se dejó sobre la Mesa el asunto
de la iniciación de los trámites
para la construcción de una resi-
dencia para la Tercera Edad.

El Sr. Alcalde dijo que durante
todo el ario actual los Decretos de
la Alcaldía han estado a disposición
de todos los Concejales en cada
sesión plenaria.

El S„r..,e Alcalde dijo que el ruego
formulado por el grupo Coloms a
Ia Sala en la sesión de 8 de febrero
había sido contestado en la sesión
de 5 de noviembre.

El Sr. Alcalde informó que la
contratación del Asesor Lingüístico
se hará mediante la oferta de em-
pleo público del año próximo y que
Ia normalización lingüística se lleva-
rá a efecto paulrtt inamente.

Los regidores D. Bartomeu Obra-
dor, D.. María Obrador, D. Andrés
Oliver y D. Francisco Algaba se
ausentaron del Salón de Actos.

El Sr. Alcalde repitió que en Ia
sesión„ de 5 de noviembre habían
sido. contestadas todas las pregun-
tas formuladas anteriormente por
los regidores y que no procedía Ia
réplica de los preguntados.

Asimismo afirmó el Sr. Alcalde
que en la sesión inmediatamente
anterior había contestado todas Ias
preguntas planteadas por escrito
por los regidores dos días antes.

El Sr. Alcalde recordó que existía
un Pliego de Condiciones aprobado
para la contratación de un celador
de obras, pero que no se presentó
nadie, añadiendo que este puesto se
cubrirá mediante una plaza de fun-
cionario en la oferta de empleo pú-
blico del próximo año.

Se formularon diversos ruegos y
preguntas que fueron contestados
por el Sr. Alcalde.

Se produjeron fuertes discusiones
entre los regidores.

A lo largo de la sesión se repro-
dujeron las manifestaciones sonoras
hechas en la anterior por parte del
público asistente.

Felanitx, a 10 de noviembre 1988.
El Secretario

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde

Cosme Oliver Monserrat

SE NECESITAN CAMAREROS-AS.
Trabajo todo el año.
Restaurante Ses Portadores,
R. Crucero Baleares, s-n.
Tel. 575171 - PORTO-COLOM

PRECISAMOS SEÑORA O SEÑO-
RITA para trabajo de oficina, me-
canógrafa con un mínimo de 250
pulsaciones. (Abstenerse si no las
alcanzan).
Informes, Tel. 580496 (mañanas).

SE NECESITA OPERARIO con car-
net de primera.
Informes, Paseo Ramon Llull, 32,
Tel. 580837.

VENDO MOBYLETTE usado.
Informes, Tel. 581488.

SE NECESITA OPERARIO de 16 a
18 arios para trabajar en cristale-
ría.
Informes, Tel. 580566.



Nueva Dirección

Bodas, Banquet es
Comuniones y

fiestas en general
PARA RESERVAS, llamar a los Tels. 658033 y 575602
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Principi d'acod per a la consecuciú d'una
residencia de la Tercera Edat

Els grups de l'oposició qualifica-
ren d'incoherent i confusa la postu-
ra del grup governant d'AP en l'as-
sumpte de l'iniciació dels tràmits
pertinents per a la construcció
d'una residència per a la Tercera
Edat a Felanitx.

Aquest punt figurava a l'onzè lloc
de la minuta de la primera sessió
plenaria de l'any, celebrada dime-
cres dia 4 a petició de l'oposició mig
any enrera. Precisament aquest punt
havia estat retirat de l'ordre del dia
d'una sessió anterior perquè no ha-
via estat estudiat prèviament per la
Comissió corresponent.

Aquesta vegada si que s'havia duit
a una comissió informativa anterior,
per?) si no ho entenguèrem mala-
ment l'assumpte no havia rebut el
recolzament del grup governant
—tres membres votaren en contra i
d'altres tres s'abstengueren—.

Això no obstant, el batle manifes-
tà a la plenaria que el seu grup es-
tava a favor de la residência i aludi
al fet de que l'any 1982, l'Ajunta-
ment comandat per UCD i tot just
abans de la desfeta d'aquest partit,
havia cedit, a proposta del aleshores
ministre de Treball, Santiago Rodri-
guez Miranda, el solar de Sa Torre
propietat de l'Hospici, per aquest fi.

Naturalment, els socialistes no
dubtaren de desqualificar aquests
«bons propòsits» tot recordant que
aquell fet havia estat una grollera
maniobra electoralista i diguent que
si haguessin estat honrades les in-
tencions, en sis anys s'hauria fet
qualque cosa més que esperar una
resposta que no arribara mai.

En Tomeu Obrador insisti varies

vegades amb la pregunta de si els
interessava al grup governant iniciar
conjuntament amb tots els altres
grups els tràmits per aconseguir

aquesta residència.
La qüestió arriba a un acord for-

mulat en els 4 punts segiients: lr.—
L'Ajuntament demanarà a l'INSEW
SO quines són les seves intencions
entorn al solar que els fou cedit
l'any 1982 per un periode de 50
anys? 2n.—Es farà un estudi entorn
al tipus de residência que necessita
Felanitx i el cost de manteniment.

3r.—Se demanarà la participació de
Ia Llar de la Tercera Edat en els tre-
balls preparatoris. I 4t.—Se consti-
tuira una comissió especial per a im-
pulsar el projecte, integrada per un
representant de cada grup politic
que integren l'Ajuntament.

Aixi mateix hi hagué unanimitat
en l'acord de sollicitar la declaració
d'interès social i utilitat pública la
construcció del centre de primers
auxilis de la Creu Roja, per tal de
qualificar els terrenys cedits en Es.
Collet per aquest fi.

Amb els vots d'AP i PSOE i l'abs-
tenció dels Coloms es faculta al Bat-
le per signar les escriptures, un cop
que s'hagin solucionats els proble-
mes que es presentin, per a l'adqui-
sició dels terrenys pel futur polígon
industrial.

Es dona compte de dues sentèn-
cies del Suprem, una a favor de l'A-
juntament en l'assumpte de la re-
cepció de l'urbantzació La Fe i una
en contra referent a la denegació de
llicències d'obra en el poligon n.° 4.

Esmentem per últim que, d'acord
amb el torn previst, la presidència
de la Mancomunitat Sud de Mallor-
ca pel bienni 1989-90 correspon al
nostre Ajuntament i que ha estat
substituit En Pere Batle com a regi-
dor Delegat d'Obres, pen Tomeu Te-
jedor.

(Retirat de l'edició anterior)

A 3'5 Km. DE CALA DOMINGOS,
SE VENDEN 4 CUARTERADAS.
28.000 m 2, magnifica vista al mar,
con muchos árboles: naranjos, li-
mones, algarrobos, etc. Con pozo
propio, rodeado de pared, con pe-
queria caseta. Lugar muy tranqui-
lo. Precio 4.000.000.
Informes, Tel. 552227.

SE NECESITA CHICO/A para Ile-
var contabilidad.
Informes, Tel. 575945.

••■•••■••11•■■

	Fontanería ARTIGUES
ANTONIO ARTIGUES FLORIT

	 SHWA CALA FERRERA

CA REO
vA

- Accesorios baño

- Riegos y piscinas

- Energía solar

- Saneamiento

- Instalaciones butano

- Calefacción

Nuevo domicilio: C. S'Escórpera, 186 - Ca's Corso
PORTO-COLOM

EN FELANITX: Teléfono 581542

•

dilltuut Fontanería ARTIGUES
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Un Centre de Salut per a Felanitx

Tenim noticies de que PINSER-
SO te en projecte la construcció
d'un Centre de Salut a Felanitx, per
a la qual cosa es farà us del solar
de que disposa l'ambulatori de l'an-
tiga Estació Enològica.

La realització d'aquest projecte
suposaria una considerable amplia-
ció de les prestacions sanitàries que
ofereix actualment l'ambulatori i el
consegüent increment de la plantilla
de metges i infermeres.

Esperam poder confirmar i am-
pliar aviat aquesta noticia.

En Nicolau]Forteza dóna un
quadre per les obres de
Ia Parrimnia

El pintor Nicolau Forteza ha fet
donació d'un dels seus quadres que
figuraven a l'exposició presentada a
Ia Casa de Cultura durant les passa-
des festes de Nadal, a la parròquia
de Sant Miguel en benefici de les
obres que s'han duit a terme darre-
rament.

Aquesta tela sera doncs sortejada
amb aquest fi i cuidaran de distri-
buir les paperetes les seccions ju-
venils de la parròquia.

Cal esperar una bona acollida dels
felanitxers a aquesta campanya que
tan generosament ha volgut encap-
çalar el nostre Nish Nicolau For-
teza.

Pluviometria
El passat mes de desembre se re-

gistraren les segiients precipita-
ions:
Dia 1,
Dia 6,
Dia 8,

! Dia 12,
Dia 13,

I Dia 17,
; Total recollit durant el
tres per metre quadrat.
RESUM ANUAL 1988

Gener,
Febrer,
Març,
Abril,
Maig,
Juny,
Juliol,
Agost,
Setembre,
Octubre,
Novembre,
Desembre,

Total: 407'4 L
Com podeu observar, la pluja,

aquest any passat no ha estat abun-
dosa, inferior en 139 litres a l'any
1987, que fou de 546'9 litres.

Nou president del
Cercle Recreatiu

Diumenge passat horabaixa tingué
lloc al Cercle Recreatiu l'elecció
d'un nou president i d'altres càrrecs
de la junta directiva.

Aquest primer càrrec recaigué en
Pónic candidat, el jove Joan Carles
Seminario Reafío, quedant consti-
tuída la nova junta 	 un cop elegits
la resta de càrrecs que s'havien de
substituir— de la forma següent:
Vicepresident: Francesc Pifia Picó.
Contador: Jaume Valens Tugores.
Secretari: Rafel Forteza Picó.
Vocal-V icesec retari: Juliá n Garcia
Ma rq ue ño
Vocal Ir.: Miguel Mas Cerda.
Tresorer: Geroni Vidal Juan.
Vocal bibliotecari: Bartomeu Bar-
celó Mateu.
Vocal 2on.: Joan Obrador Ramon.

Felicitam al nou president i com-
panys de directiva i els desitjam una
bona gestió al front d'aquesta pres-
tigiosa i veterana entitat recreativa.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
GIMNASTICA. — Començarà el

proper dia 25 i tindrà hoc els dime-
cres i divendres a les 6'30 del cap-
vespre.

AUDICIÓ COMENTADA. Diven-
dres dia 27, a les 17 hores, audició
musical comentada per Pere Estel-
rich i Biel Massot, sota el títol «Re-
ra les passes de Bach».

SOPAR-ESPECTACLE. — Dissab-
te dia 28, sopar-espectacle a «Es Fo-
gueró». Sortida a les 19 h. del pas-
seig d'Ernest Mestre. Preu 2.400 pes-
setes.

Inscripcions a partir d'avui dis-
sabte.

Ha mort el Pare Vila
Dilluns passat morí sobtadament

a Ciutat, a l'edat de 55 anys, el P. Pe-
re Vila, C.R.

El P. Vila, actualment superior i
director del collegi de Sant Alfons
del carrer del Vi, era natural dels
Llombards i era Consultor Provin-
cial.

Enviam la nostra condolência a la
comunitat Teatina.

Sorteig «paga extra» «Sa Nostra»
En el darrer sorteig «paga extra»

de la Caixa de Balears «Sa Nostra»,
ha esdevingut guanyador amb 25.000
pessetes, D.a Maria Barceló Burg-ue-
ra, del carrer Caritat, 25.

Ja són al carrer els cartells anun-
ciadors de SA RUA 89, que se cele-
brarà el dissabte dia 4 de febrer.

El dia abans però, —el divendres
dia 3—, se celebrara SA RUETA, es-
pecialment enfocada als nins i que
es clourà amb una festa al Parc ame-
nitzada pel grup «Cucorba», patroci-
nat per «Sa Nostra».

Ja podem avançar alguns detalls
de SA RUA aix í com la relació de
premis.

La concentració dels participants
sera a les 3'30 al Parc Municipal i la
desfilada començarà a les 4.

S'han establert premis per a les
modalitats de carrosses i compar-
ses. Per a les carrosses s'exigeix que
tenguin un minim de 4 metres de
llargària i les comparses que esti-
guen integrades per un minim de 8
participants.

Secció Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL
BAPTISMES

La norma que segueix aquesta
parròquia pel sagrament del Baptis-
me, es la d'administrar-lo els dar-
rers diumenges de cada mes, però
com sia que durant la quaresma no
es confereix, el diumenge dia 5 de
febrer se'n celebraran.

vida social
NOCES D'OR

MATRIMONIALS
Dissabte passat celebraren les no-

ces d'or matrimonials, els esposos
Bartomeu Mas Barceló i Praxedes
Vidal Monserrat.

Amb tal motiu se reuniren amb
els seus familiars en una missa d'ac-
ció de gracies a l'església parroquial
de Sant Miguel i després en un di-
nar en el restaurant de Son Colom.

A les moltes felicitacions rebudes
pels esposos Mas-Vidal, hi volem
afegir la nostra més cordial. Que per
molts anys.

NAIXEMENT
A Ciutat, els esposos Antoni Obra-

dor Serra i Purificació Reus Verd,
han vista alegrada la seva llar amb
el naixement del seu primer fill, una
nina preciosa, que rebrà el nom
d'Anna.

Enviam la nostra més cordial en-
horabona als nove lls pares.

BODA
El pasado sábado día 14, en la

parroquia de San Miguel, se unieron
en matrimonio los jóvenes Francis-
co Rodriguez Mendoza y María Gó-
mez Gallardo. Bendijo la unión el
Rector de la parroquia Mn. Miguel
Serra.

Apadrinaron a los contrayentes
sus respectivos padres, D. Diego Ro-
driguez Sanz y Dña. María Juana
Mendoza Garrido; D. Felipe Gómez
Gil y Dim. Encarnación Gallardo Al-
módovar.

Finalizada la ceremonia los invita-
dos se reunieron en un almuerzo

La relació de premis es la se-
güent:

CARROSSES:
Ir. 100.000 ptes.
2on. 50.000 »
3er. 25.000 »

COMPARSES:
lr. 75.000 ptes.
2on. 30.000 »
3r. 15.000 »

Hi haura dos premis especials de
15.000 ptes.; un que s'atorgarà a la
carrossa o conjunt que, a criteri del
Jurat, el meresqui per alguna par-
ticularitat determinada i l'altre des-
tinat a premiar la millor - participa-
ció de cotxes antics.

Les inscripcions es poden fer des
d'ara i fins dia 3 a les 20 hores a
l'Ajuntament. S'ha de facilitar el ti-
tol de la participació i el nom i
nombre de carnet d'identitat de la
persona responsable. Per més infor-
mació es poden dirigir als telèfons
580050, 580080, 580365 i 582200.

Aquesta festa de Carnaval estarà,
com l'any passat, sota l'organització
de la Llar de la Tercera Edat-Inser-
so i la Mutualitat La Protectora.

A la propera edició ampliarem de-
talls sobre el particular.

que fue servido en el Molí d'En
Sopa.

Enviamos nuestra más cordial fe-
licitación a los nuevos esposos.

NECROLOGIQUES
Dilluns dia 2 va morir a Felanitx,

a l'edat de 90 anys, havent rebut els
sants sagraments, D.  Margalida
Manresa Huguet, Vda. de Vicens.
A.c.s.

Reiteram la nostra condolência al
seu fill D. Jaume, filla política D.a

Antònia Veny i als altres familiars.
o

El passat dia 11, entrega l'anima
a Déu a Felanitx, a l'edat de 90 anys
i després de veure's confortada amb
els sagraments, D.a Margalida Bar-
celó Artigues, Vda. de Barceló.

Enviam el nostre condol a la seva
familia i d'una manera especial als
seus fills D.  Apollónia, D. Esteve i
D. Jaume.

EN PORTO-COLOM
VENDO APARTAMENTO

BIEN SITUADO. 3 dor-
mitorios con armarios empo-
trados, bario completo, cocina
amueblada y equipada con elec-
trodomésticos de calidad + lava-
dora, salón comedor dos niveles
con chimenea, dos terrazas, apar-
camiento. 12.000.000 ptas. Acepta-
ría como parte de pago casa en
zona vieja o apartamento pequeño
en Porto Colom.
Informes, Tel. 575416 (a partir de
las 7 tarde).

4 litres
0'6 	 »
0'2
2'3
2
0'4

mes, 9'5 li-

38'3 1.
14'2 1.
29'3 I.
60'5 1.
98'8 I.
39'6 1.
0'0 I.
8'1 1.

42'1 L
45'3 1.
21'7 1.
9'5 1.

Preciso Dependienta y Auxiliar Administrativo
para tienda souvenirs en Cala d'Or

Informes C. Horts, 8 (de 8 a 10 noche) y Te1580436



Cronicó Felanitxer

APEND IX
per Ramon Rosselló

Abril.—La dona Joana, viuda de Pere Ferrando, diu que li han penyo-
rat un bord i una borda per deutes i obligacions d'Onofre Ferrandell; diu
que no hi té res a veure. (Id f. 176v)

10 maig.—E1 governador escriu al batle, jurats i elets de Felanitx
dient que per part d'alguns bons homes ha estat informat que s'ha feta
elecció de 6 persones per aconsellar i intervenir en el bon govern de la
vila per sortir a camí als desordes j excessos dels desmandats. Les dites
persones són: Nicolau Truyol de Tortitx, Antoni Salom, Simó Bordoy,
Jaume Artigues, Miguel Prens i Daniel Artigues. (Id f. 183v)

Novembre.—Joan Colom de Felanitx era síndic clavan  de la part fo-
rana, i Joanot Colom instador de la niversal Quitació; aquests dos i al-
tres intervingueren en la quitació de censals de la Universitat de Mallor-
ca. (ARM AH 554 f. 123v)

1523, 4 setembre.—Gabriel Sureda diu que el temps de les torbacions
li han robat moltes coses i bestiar. (ARM LC 267 f. 163)

25 octubre.—Guillem Sureda vol saber quin es el salari donat als qui
han anat contra Alcúdia, el castell i altres llocs. (Id f. 235)

25 setembre.—Pau Sureda reclama com a seves 18 ovelles i un mardà
que Mateu Bordoy ha comprades a Antoni Ailrover del Carritxó. (ARM
LC 268 f. 281)

— A instancia de Gabriel Mesquida i altres interessats, el governa-
dor mana al batle faci una crida dient que aquells que han pres sou per
la vila G'Alcúdia, el castell de Santueri i sou de particulars, que dins 6
dies ho posin en mans del clavani Pere Ramon. (Id E 281)

Carnaval 89
Tenim de tot per a fer distresses

Maquillatges, laques pels cabells, caretes, barrets, etc.

Papereria «Ramon Llu II» - Major, 25 -74- 580160

FELANITX

L'ARRIBADA DELS REIS
A PORTOCOLOM

Tots els nins i els que no som tan
nins, sabem que els Reis Màgics te-
nen el do de les llengües. Això esta
molt be i què seria de bo que tots
tenguessim un poquet d'aquest do.
Ara, all?) que em sembla contradic-
tori, injust i repelent es que aquests
tres personatges reials hagin de ser
presentats amb una Ilengua que no
és la pròpia del lloc d'arribada; que
pensaran aquestes Maestats dels
nadius d'aquesta terra que parlen
en llengua forastera?

L'escenari i l'escena són els se-
güents: dia 5 de gener a les 18'30 h.
va tenir lloc a Portocolom l'arriba-
da dels Tres Reis, l'escena hagués
pogut ser perfecta, perquè de públic
no en faltava, si en lloc d'« aplaudir
a los Reyes Magos» haguèssim
aplaudit als Reis Màgics.

Els nins de Portocolom ens sen-
tim molt ofesos perquè, tot això de-
mostra que la nostra llengua, tan
bonica i oficial com qualsevol altra,
no serveix per presentar la nostra
festa, la tan joiosa i esperada arri-
bada del Reis Màgics i per això, els
grans —que tan be se pensen fer-ho
tot— ens imposen a la força una
llengua, la castellana, i per por a
ofegar-nos ens ho donen amb culle-
reta. I si no vols brou tassa i mitja.

Qualcú respondrà: «No facis
d'una palla un paller» i tendra mol-
ta raó, però no es ver també que
recollint totes les palles espargides
pot arribar-se a fer un palter?

Un nin gelós de la seva llengua

LA FEINA DELS «COLOMS»
Sr. XZ:
Mitjançant aquesta carta, m'agra-

daria contestar algunes de les vos-
tres afirmacions.

La primera cosa que hauríeu de
saber es que els Coloms no es limi-
ten a «cuar» els altres. En tot cas,
intenten posar ordre a an que con-
sideren que es un desgavell. Però,
així i tot, ha de quedar clar que els
Coloms no ho aturen tot: dos regi-
dors no poden fer res contra onze
d'AP: es obvi que els altres són ma-
joria i fan i desfan el que volen.

En segon lloc, també ha de que-
dar clar que si els Coloms, en certa
manera, s'ha limitat a fiscalitzar les
accions del grup governant es per-

què cap de les seves propostes no
ha tirat endavant «gracies» als vots
en contra d'AP.

Per acabar, només us vull dir que
em sembla ridícul que penseu o ens
vulgueu fer creure que un camp
d'esports es molt més important
que tot l'urbanisme d'un poble o els
temes en que fan feina els Coloms.
Perquè, segons vós, tampoc no deu
ser important el desgavell de transit
del centre de la Vila; ni els tres mi-
lions que ha costat una sola exposi-
ció, la qual s'havia muntat, també,
de mala manera; ni que el batle con-
sideri que una residencia per als
majors no s'ha de fer si costa mas-
sa, encara que tenen milions i mi-
lions de superavit; ni que al terme
no puguem renovar les façanes de
les cases amb els ajuts del Govern
Balear perquè l'Ajuntament esgota
el termini de sollicitud; ni que fan-
tasiegin quant a la cessió de ter-
renys per poder fer la urbanització
de Sa Punta; ni que es concedesquin
llicències d'obres arbitràriament,
fins al punt que el jutge consideri
que hi ha indicis de prevaricació;
ni que un Ajuntament, que per a se-
gons què estira tant, tengui 25 mi-
lions d'interessos... Però m'agrada-
ria que sabéssiu que els qui no vo-
len dialogar són els d'AP. I si ho vo-
leu comprovar, anau a una Plenaria:
el Batle concedeix alternativament
Ia paraula a cada grup, pet-6 mai no
permet el diàleg. Si hi ha preguntes,
queden a l'aire o reben respostes
evasives. Si es fan propostes, voten
en contra de totes en bloc, la qual
cosa tampoc no es pot fer. Així es
com aquesta gent entén la conviven-
cia.

Ara be: si no voleu parlar ni voleu
que parlin d'urbanisme, no deu ser
que teniu certs interessos que no
ens voleu confessar?

Maria
CONTESTA AL SR. CRESPO

Sr. A. Crespo:
Només us vull dir que la vostra

carta em sembla pura demagògia (1)
i buida de contingut real. Simple-
ment intentau justificar una con-
ducta que, no per majoritària, es la
més encertada.

Només us comentaré dues coses:
En primer Hoc, demostrau que no

heu entes res de la situació lingüís-
tica del nostre país quan anomenau
«Micaela» una dona que us havia dit
que nomia Miquela. I no em vingueu
amb coverbos dient que es el ma-
teix: això es el que ens voleu fer
creure els espanyols, però no el que
creiem nosaltres.

En segon Hoc, us errau completa-

ment (wan ens voleu fer creure que
la nostra conducta genera discrimi-
nacio, intolerancia i enfrontaments.
Heu de saber que els interessos dels
espanyols i els nostres són oposats
i excloents. Per tant, guanyi qui
guanyi sempre hi haurà discrimi-
nats. Per ara, però, sempre ho hem
estat nosaltres. Així que si ara els
vostres fills comencen a estar-hi,
per sort els meus hi deixaran d'es-
tar.

Quant a la intolerancia, us he de
dir que nosaltres no perseguim cap
llengua, com fan altres. Ens limitam
a reivindicar l'ús de la nostra al nos-
tre territori. No pretenem que s'en-
senyi en català ni a Granada, ni a
Madrid, ni a Oviedo. Només amos-
tre pais. No som intolerants, sinó
justs: ja que us soleu refugiar en
la idea que els infants han d'esser
ensenyats en la llengua materna, us
fem a saber que es el que intentam
fer nosaltres. Seguim, simplement,
el vostre suggeriment.

I si es crea enfrontament, no es
perquè el provocam nosaltres: sim-
plement ens defensam de les vos-
tres imposicions. Perquè heu de re-
conèixer que mai no heu fet res per
integrar-vos completament. Mai no
ens heu respectat, i molt menys heu
respectat la nostra llengua.

Ja us ho he dit: si ara començau
a estar discriminats, nosaltres ens
començarem a alliberar. I tenim
tots els drets, perquè vivim al nos-
tre territori.

La festa de St. Antoni
(Ve de la pdgina 1)

6.-1.000
Per a les carrosses no premiades

es crean uns estimuls a la participa-
ció que s'atorgaran a criteri del Ju-
rat.

Mentre el jurat deliberi, a la pla-
ça de Sa Font actuara l'Escola de
Ball de Sant Alfons que dirigeix
N'Apolibnia Parra. Tot seguit se fa-
ra l'entrega de premis.

La Croada de l'Amor Diví, orga-
nitzadora de la festa, sota el patro-
cini de l'Ajuntament, convida tota la
població a participar-hi.

Recordam que un cop acabades
les Beneïdes, S'Estol d'Es Gerricó,
que compleix enguany els 25 anys
d'existe,ncia, oferirà un ball per a
tothom, nines, nins j gent gran, a la
plaça de les Palmeres.

A Son Valls, a les 11'30 del mati,
a l'església de Crist Rei se celebra-
ra la missa votiva de Sant Antoni i
a continuació hi haura. beneïdes.

(1) Segons el Diccionari de la
Llengua Catalana, demagògia es la
«política fonamentada en la utilitza-
ció de mètodes emotius i irracionals
per a estimular els sentiments dels
ciutadans cap a l'acceptació de pro-
grames d'acció impracticables i fal-
laciosos que miren només de man-
tenir situacions de privilegi».

Giielfa

Se venden apartamentos en
PORTO-COLOM

en la urbanización SA BATERIA
INFORMES: C-indiao Fernández, C/ Plaza de Toros, 17

Tel. 580628 — FELANITX



malvado Skeleton gracias a la llave
cósmica. Cuando llega a la Tierra
pierde la llave, que es descubierta
por Julie y su novio, un joven mú-
sico. Skeleton no puede permitir que
su enemigo siga vivo y envía a dos
de sus más terribles secuaces a la
Tierra, con la misión de destruir a
He-Man... COMENTARIO: Primera
entrega de las aventuras de He-Man,
uno de los famosos personajes del
mundo de los juguetes, repleta de
acicón, de intriga y también de per-
sonajes típicos de las más popula-
res historias del género fantástico.
Con influencias de «Conan», la pe-
lícula consigue hacerlo pasar muy
bien.

• Podría tratarse de una falsa
alarma lo de los MILLONES de PE-
PE CIRIA y P.J. VAQUER «RAÜLL».
Hemos contactado con ellos y pare-
ce que andan tan «pelados» como
antes, no están por un duro, pero
tampoco pueden tirarlo. Pero nues-
tro confidente insistió... «Los déci-
mos están ,depositados en secreto
en «Sa Nostra» de Santanyí, entidad
que dirige el ínclito Joan Obra-
dor...». Nosotros no quitamos ni po-
nemos comas, pero lo cierto es que
nuestro informador sólo bebe últi-
mamente agua mineral, y, eso nos
hace dudar, ya saben el refrán. Val-
ga esta nota a modo de rectificación
si es preciso.

• Por cierto, en «Es Torrentó»
se está trabajando para solucionar
los problemas de salida y entrada al
campo. La carretera adicional está
siendo adecentada y ya se han mon-
tado los postes de luz eléctrica que
van a iluminar el sendero. Es cosa
de tiempo. También la entrada prin-
cipal cambiaría de lugar, estaría si-
tuada en la parte opuesta, como an-
taño... Cosa que nos alegra a todos.

• Sólo hasta el domingo hay
tiempo para ver la EXPOSICION

CONJUNTA: FOTOGRAFIA Y MU-
SICA que desde el pasado día 17 es-
tá montada en la «CASA DE CUL-
TURA». Una muestra fotográfica de
MANOLO SIERRA (Foto Sierra),
sus fotos más recientes y originales,
apoyadas por la música debidamen-
te seleccionada por JUAN CORCHA-
DO («Musicfel»). Una muestra au-
diovisual que puede interesar.

• En el «CINE PRINCIPAL» nos
echan dos nuevos «filmes». <<LA

SOMBRA DEL TESTIGO» es una
incursión de RIDLEY SCOTT al te-
ma policíaco. El director de «Alien»,
«Los Duelistas» 'y la futurista «Bla-
de Runner» no puede pasar desaper-
cibido para ningún cineasta, es hom-
bre que interesa, es hombre polémi-
co, pero que siempre merece cierta
atención. De complemento una co-
media policíaca un tanto extraña
«ESTAMOS MUERTOS ¿O QUE?».

• Alguna atención ha llamado
que el C.D. ORELLANA haya sido
incluído en la QUINIELA, especial-
mente en FELANITX. Equipo que
juega también en Tercera División.

• Bueno y el domingo uno ten-
drá que elegir o espabilar. Por la
tarde tenemos un apretado progra-
ma —si no ca bian de parecer—.
«Ses Beneïdes» por una parte, el
partido de la Selección MALTA-
ESPAÑA, el duelo regional S'HOR-
TA-CAS CONCOS en «Sa Lleona» y
finalmente a las 17 horas otro plato
fuerte, FELANITX-CADE PEGUE-
RA, equipos bien situados con po-
sitivos, con arbitraje del colegiado
BAREA GARCIA. En suma intenta-
remos estar en todos los frentes.

JORDI GAVINA

SE NECESITA CHICO con carnet
de conducr, que sepa alemán y
con dominio de francés o inglés.
Informes, Tel. 580503, de 20 a 22
horas.  

ITAL ESPORT, S. A.
CONCESIONARIO OFICIAL

ALFA ROMEO  

Agente en Felanitx:

Juan Perelló Patró

Compra-venta de automóviles
nuevos y usados.
FACILIDADES DE PAGO

Vía Argentina,57 	 Tel. 581260
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Viernes 20, sábado 21, 9 noche y domingo 22 desde las 3
2 estrenos de gran actualidad en las mejores salas de Palma.

La sombra del testigo y El laberinto de Malcolm
Viernes 27, sábado 28, 9 noche y domingo 29 desde las 3

Sospechoso y Una novia para dos

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• El C.D. FELANITX jugando
con seriedad CONSIGUIO un EX-
TRAORDINARIO EMPATE en MA-
NACOR, un MAGNIFICO RESULTA-
DO que SABE A POCO. Los felanit-
xers en «Na Capellera» dieron Imes-
tras de gran calidad, especialmente
en la 2.a parte, contrayendo sobra-
dos méritos para alzarse con la vic-
toria.

• el Manacor es muy Inalo o el
Felanitx muy bueno. Pero dejémo-
nos de comparaciones odiosas, lo
cierto que nuestro equipo está reali-
zando UNA GRAN CAMPAÑA que
debe llenar de satisfacción a todos
los aficionados, que no deben rega-
tear su esfuerzo y menos su colabo-
ración.

• Hoy viernes, como en toda la
semana, han sido noticia «ES FO-
GUERONS». Yo destacaría el de es-
ta noche en el PASSEIG RAMON
LULL, es fogueró de «CAN MelIX».
Una fiesta ya tradicional, bien ;Mon-
tada, en este enclave que pilla .cerca
a mucha gente. BALL de BOT i VI
de franc. Ah! «S'ESTOL D'ES GUE-
RRICO», cosa sana. El cotarro es-
tará, sin duda, animado. Allí nos ve-
remos ¡troncos!

• Una vez más TOM' BARCELO
NICOLAU celebra su onomástica en
plan fetén. El sábado almuerzo en
su finca de «Son Navata» y «fogue-
ró» al canto. Una novedad respecto
a años anteriores cuando la celebra-
ción se hacía de noche, pero los
tiempos mandan... De todas formas
un saludo cordial a un compañero y
amigo de toda la vida. ¡Por muchos
años!

• El pasado domingo se itigió
NUEVO PRESIDENTE del «CIiICU-
LO RECREATIVO». El único can-
didato JUAN CARLOS SEMINARIO
REAÑO fue elegido y aclamado por
unanimidad. Un hombre joven, se-
rio, formal, amante del diálogo, era
persona indicada para asumir tal
responsabilidad. Por la veterana e
histórica sociedad felanitxera no
tardarán en soplar aires renovado-
res, que pueden dar una sana vitali-
dad a la entidad, en muchos aspec-
tos, algo anquilosada. Nuestra total
bienvenida a ese equipo de gente jo-
ven que ha tomado las riendas del
«Círculo Recreativo», que tomará
sin duda rumbos de más riesgo y
mayor divertimiento.

• VIDEOCLUB. — «MASTERS
DEL UNIVERSO». Director: Gary
Goddard. Intérpretes: Dolph Lund-
gren, Frank Lange11a, Courtenay
Cox. Productora: Izaro Cannon. Du-
ración: 100 minutos. Género: Aven-
turas fantásticas. SINOPSIS: He-
Man huye del devastado planeta
Eternia, del que se ha apoderado el

Cap: SEMifiraliS 	 CEM-
pionat d'Espanya

AntoRi Vaguer, segon
Destacada actuació la d'Antoni

Vaguer, de la societat «Es Tudó»,
que a terres lleitadanes, juntament
amb el seu company d'equip

aconseguiren per a Ba-
lears el segon lloc a la classificació
especial per equips.

La prova es desenvolupa a Tat- re-
ga —Lleida— per espai de set hores,
dins terrenys plans de conreus i vi-
nyes, costers d'oivars i aquifers.

Hi participaren desset equips de
les províncies del nort d'Espanya,
guanyant els representants de Sara-
gossa.

Hi havia poca caca i a més, esqui-
va. Vaguer caça dues perdius, un
conill i una cega, rúnica del cam-
pionat.

A la prova individual, per Balears
caçà Vicens Covas, que tingué una
desafortunada actuació, quedant el
setze de la classificació. A aquesta
prova, Vaguer hi participa com a
jutge.

SE NECESITA CHICO con carnet
de conducir y nociones de mecá-
nica. Para trabajo en alquiler de
coches.
Informes, Tel. 581577.

SE ALQUILA APARTAMENTO en
Porto Colom. Zona Las Palomas.
Informes, Tels. 282493 y 575170.

VENDO SOLAR en Porto Colom.
1.11 .2 m2. esquina urbanización La
Fe - carretera S'Horta.
Informes, Tel. 576022.

COMPRARIA CASA PLANTA BAJA
en Felanitx.
Informes en esta Administración.

SE PRECISA PERSONAL AMINIS-
TRATIVO
(Se valoran conocimientos conta-
bilidad y experiencia administra-
tiva). Trabajo todo el afio.

Entregar curriculum en esta ad món.

SE VENDEN MUEBLESEUSADOS
muy económicos.

INFORMES: EN ESTA ADMON.
	  —
VENDO CICLOMOTOR YAMAHA

49 cc. en buen estado. Precio in-
teresante.
Informes, Tel. 581577.

NECESITAMOS
CHICA
para oficina y caja en Cala d'Or.
Con referencias y carnet de con-
ducir.

Dirigirse por carta con historial a
Portosur, S. A.,
C. Felanitx, 3 Cala d'Or.

NECESITO COCHERIA o plaza de
garaje.
Informes, Tel. 580748



FUTBOL
3." DIVISION

FAO cinvicción... y Xisco
Manacor, 1 - Felanitx, 1

CLINICA DENTAL
Dr. Jose Luis Bennássar Nicolau

Calle Jaime I, 4 A - Tel. 583121
FELANITX

HORAS CONVENIDAS

URGENTE

Se necesita contable en Cala d'Or
con experiencia

Informes: Tel. 658033

FELANITX

Excelente resultado que pudo ser
mejor, visto el desarrollo del par-
tido.

FELANITX: Parera (1), M. Riera
(2), R. Juan (2), Valentin (3), M. A.
Llu11 (3), Gallardo (3), Sagrera (2),
Pont (1), Mut (3), Rial (3) y Agustín
(2). Xisco suplió a Mut a 5 minutos
del final.

Arbitró el Sr. De La Camara, exce-
lente, mostró sólo una tarjeta a Va-
lentin.

Goles: Min. 7. Pase de 40 metros
de Gallardo sobre Agustin, éste dis-
para cruzado, el balón se le escapa
al portero manacorí y Mut, rápido y
atento, mete el pie adelantando a
los merengues (0-1). Min. 19. Exce-
lente jugada por la derecha de Jai-
me, realizando el pase «de la muer-
te» para que fusile Tófoi por la es-
cuadra. Un golazo (1-1).

COMENTARIO
Muy buen partido el realizado por

un Felanitx muy ordenado en de-
fensa y no renunciando jamás al
contraataque; ello teniendo en cuen-
ta las bajas importantes de Juli, Gal-
més, Teruel ... y la voluntaria del
entrenador del Felanitx Juan Perez
de no alinear a Xisco Riera. Jugó
muy bien al primer toque el Fela-
nitx y superó en todos los frentes a
un Manacor que al final daba como
muy bueno el empate. Colosal par-
tido de todos los que vistieron de
corto, sobre todo en el segundo
tiempo en que acorralaron al equi-
po local que en este período no Ian-
zó ni una sola vez a portería.

En el primer tiempo el dominio
había sido alterno, con oportunida-
des por ambos bandos, algunas de
los locales claras debido a indeci-
siones en las salidas de Parera. Va-
lentin y M. A. Llull estaban sin em-
bargo inconmensurables y anulaban
una y otra vez a la delantera local;
el centrocampo funcionaba a base
de fuerza más que de técnica y de-
lante Mut, todo pundonor ya que
jugó lesionado en una rodilla y
Rial «mareaban» a los defensas ro-
jiblancos del Manacor.

En el descanso los felanitxers allí
presentes esperábamos que saldría
Xisco, presumiblemente motivado
para agradar a sus paisanos, pero
el mister Perez no lo debió creer
así. Jugaron los mismos y todos se
fajaron como jabatos ya que domi-
naron al Manacor y crearon innu-
merables ocasiones de gol, que no
se transformaron. Los locales ya se
conformaban con amarrar el empa-
te .. y el Felanitx, también.

Desde aquí queremos decir a Pe-
rez, mister felanitxer, que en nues-
tra opinión planteó muy bien el par-
tido si bien debe aprender que cuan-
do se presenta una ocasión como la
del domingo se debe de ir a GANAR,
porque el Manacor estaba «groggi»,
perdido como un náufrago y sin
ideas de ningún tipo; recordemos
que jugábamos bastante rato en el
área local y en estos sitios es don-

de se apuntilla... si se tiene un buen
«matador», a lo cual aprovechamos
para recordarle que Xisco ha «cor-
tado muchas orejas».

De todas formas, enhorabuena a
todos porque se jugó bien, se luchó
mucho y se consiguió un resultado
que, antes de jugar el partido, todos
los felanitxers hubiéramos firmado.

JOR
2.* REGIONAL
CAS CONCOS, 4 - LLOSETENSE,

CAS CONCOS. — Huguet, Obra-
dor, Risco, B. Adrover, Uguet, J. Ju-
lia (Guindi), J. Barceló, Fiol, Rosse-
11ó, G. Adrover i Llull (Mayoral).

GOLS. — Min. 15: G. Adrover, a
passada de M. Obrador tira molt
templat i creuat obrint el marca-
dor (1-0). Min. 43: J. Rosselló, des-
prés d'una esplèndida cursa (2-0).
Min. 80: Jugada perfecta de Fiol
(3-0). Min. 83: El gol més bonic,
M. Obrador corre la banda, centra i
la pilota arriba a Guindi, el qual es-
pera la sortida del porter i passa al
centre sobre Rosselló, que marca el
quart (4-0).

COMENTARI. — Si el Cas Concos
no va fer una golej d'escàndol va
ser solament perquè Fat-bare, ho va
impedir. Més de mitja dotzena de
fora-de-joc foren assenyalats sense
motiu i, en algunes ocasions, quan
Ia centrada venia d'un jugador molt
més avançat que el possible remata-
dor. Fins i tot, carreres espectacu-
lars en contra-atac de Llull i com-
panyia arrencant del camp propi
eren tallades en sec per un senyor
que caminava pel camp vestit de ne-
gre. Per acabar de brodar la seva
actuació, va anullar un gol perfec-
tament legal de Fiol (min. 48) i deixa
d'assenyalar un penal clar sobre
Llull dins l'àrea petita. El jugador
concarrí quedà lesionat i no es se-
gur per a diumenge. Un arbitratge
senzillament demencial. Sort que
l'equip local era molt superior als
de Lloseta, perquè si no...!

Per acabar, diguem que el Cas
Concos dominà gairebé tot el temps
i que els jugadors visitants van te-
nir molt poques ocasions d'apropar-
se a la porteria local.

Diumenge, el Cas Concos visita el
C.D. S'Horta, en el partit de la ma-
xima.

G.
ALTURA, 3 - S'HORTA, 3

UN PUNTO A PUNTO DE SER DOS
Más que merecido empate del

S'Horta en Lloseta, un positivo con-
quistado merced a la ambición del
equipo del S'Horta, que puso toda
la carne en el asador. Como botón
de muestra hay que significar que
en el min. 96 el resultado le favore-
cía por (2-3). Al final el árbitro de-
cide lo del tiempo y ya se sabe...

Se adelantó el S'Horta rápidamen-
te en un contrataque de Dino que
culminó J. Ramón (0-1). Pero dos
jugadas desafortunadas daban al

traste con esta alegría inicial (2-1).
El descanso serenó a los visitantes.
Estos, bajo la batuta de Burguera
salieron en la segunda mitad a por
todas. Los frutos no tardaron en
llegar. Penalti claro a Dino que
transforma J. Ramón en el (2-2).
Poco después sería el goleador Ben-
násar que en jugada de toda la de-
lantera consigue perforar la porte-
ría local (2-3). Pero ... fuera de tiem-
po los locales conseguirían igualar
Ia contienda. El punto logrado sa-
be a poco pero es bien recibido.

Y el próximo partido, tela mari-
nera, rivalidad a tope: S'HORTA -
CAS CONCOS.

S'HORTA: Roig, Garcia, T. Pifia,
Guillem, J. Pifia, Tolo, Vacas, J. An-
tonio, Gaspar Muñoz, Dino (Benná-
sar), y J. Ramón.

J.
JUVENILES
PORTO CRISTO, 2 - FELANITX, 2

«PERDIERON LA CARTERA»
Alineación.—Paco, Andres, Javier,

David, Esteban, Frías, Manolo, Pa-
quito, Vidal, Miró y Valentin. Cam-
bios: Angel por Andres y Jose por
Paquito.

Los goles -del Felanitx fueron mar-
cados por Vidal y Paquito.

A pesar de regresar a Felanitx con
un empate, jugaron un buen partido
el pasado sábado en Porto Cristo.
Durante la primera mitad domina-
ron el partido. En el descanso, el re-
sultado era favorable al Felanitx
por (0-2), pero en el m. 5 de la se-
gunda parte los locales chutaron un
córner y marcaron y a los pocos mi-
nutos igualmente al sacar un córner
volvieron a marcar, quedando el de-
finitivo resultado de 2-2. Cabe desta-
car la labor realizada por el jugador
benjamín Tomeu Vidal.
INFANTILES
SANTA MARGARITA, 2 -

FELANITX, 6
Excelente el encuentro realizado

el pasado sábado en Santa Margari-
ta por los chavales dirigidos por
J. Adrover. Con este resultado, pa-
rece que estos chicos han vuelto a
la normalidad después de un bajón
de unas cuantas semanas, principal-
mente la pasada cuando perdieron

por 4-0, frente al Avance de Artá.
Esperemos que sigan ganando en-
cuentros con unos resultados simi-
lares al de hoy, que se sitúen en al-
tos lugares de la tabla y que bajo-
nes como los ocurridos en semanas
anteriores no vuelvan a ocurrir.
ALEVINES
JUV. SALLISTA DE INCA, 6 -

C.D. FELANITX,
Alineación. — Lupa, Nico, Risco,

Cerro, Perelló, Francis, Peti, Estre-
lla, Miguel Angel, Oscar y Carlos.

Durante los veinte primeros mina-
tos jugaron un excelente partido,
dominando incluso el encuentro, un
encuentro que se jugaba frente al
líder de la categoría, el Sallista de
Inca. Debido a dos fallos garrafales
de la defensa felanigense, en unos
pocos minutos el Sallista marcó los
dos primeros goles, y a partir de
este momento el juego felanigense
se desconcertó y el Sallista aprove-
chó para seguir metiendo goles has-
ta un total de seis.
BENJAMINES

INCA, 1 - FELANITX, 3
Parece que van por buen camino

y cli*ecto a ocupar altos lugares de
Ia Dabla clasificatoria con los resul-
tados que van obteniendo. El pasa-
do domingo se desplazaron hasta In-
ca para disputar el encuentro co-
rrespondiente a la jornada, y reali-
zando un buen juego ante un equi-
po que intentaba dominar el encuen-
tro, pudieron regresar a Felanitx
con un resultado muy favorable. Pa-
rece que el cambio de entrenador
que hubo semanas pasadas empieza
a dar el fruto de los duros entrena-
mientos que dicen sufrir algunos ju-
gadores.

GORI VICENS

SE NECESITA CHICA con nociones
Peluquería.
Inf.: Tel. 581257

PRECISAMOS JEFE CONTABILI-
DAD. Trabajo bien remunerado,
se valorará experiencia y conoci-
mientos.
Mandar curriculum al Apartado 37
de Felanitx. Máxima discreción.
Empresa líder en sector.



Nuestro Mercado Nacional de
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.

OFERTA DE LA SEMANA

R 18 GTD Fam.
R 18 GTS
Ford Fiesta
Supercinco
Supercinco GTL
R 9 GTD
R 21 TXE
R 6 GT1,
Dyane 6
Seat Panda

PM-Z
PM-0
PM-V

PM-AT
PM-AF

PM-Z
PM-AN

PM-S
PM-K

PM-AB

F. MANRESA, S. A.
Concesio. Renault
C. de Campos, s-n.
Tel. 581984-85

FELANITX

Colon's a la Sala
NOTICIES

CONVIDADES. — Com sabeu, te-
nen el costum de convidar-nos a
actes religiosos. Remenant papers,
hem trobat una convidada als Regi-
dors, del Cap Militar del centre de
Reclutament, perquè assistíssim a
Ia jura de bandera dels joves fela-
nitxers. A nosaltres ens hagués agra-
dat assistir-hi i desaconsellar-los de
fer-se guerrers d'una guerra que no
en som res i ens hem assabentat que
a això també ens ho amaguen. D'Ob-
jecció i Drets Humans, en parlarem
un altre dia més. De moment sabem
que el grup d'APDP són militaristes,
justifiquen la guerra i sembla que
desconeixen que alguns humans te-
nim drets.

DENEGACIÓ. — Un felanitxer, va
demanar emprar el Parc Municipal,
per fer-hi un espectacle. Heu de sa-
ber que li varen denegar, perquè l'A-
juntament no deixa el Paw si s'ha
de cobrar entrada.

Volem recordar que l'Ajuntament
de Felanitx cobra entrada per fer les
berbenes, l'Ajuntament de Felanitx,
smbla que lloga a Espectáculos Vi-
cens el recinte del Parc per fer un
espectacle que cobrava entrada, sem-
bla que l'Ajuntament de Felanitx
deixa installar pistes de cotxets que
cobren per muntar-hi...

Quan es fan afirmacions, cal fer
memòria del que s'ha fet. Després
surten contradiccions.

LA JUNTA DE SEGURLDAD
CIUDADANA». — Fa un parell de
mesos que es va constituir la Junta,
varen trobar que nosaltres no hi
pintam res. És cert que ens fa por,
lluitar contra la delinqüència amb
pressumptes delinquents i creim
que val més aclarir això i quins són
els delinquents.

Volem fer públic que la primera
junta, es va suspendre perqu:t la
Guardia Civil no va poder assistir-
hi i el Governador Civil no es va
presentar.

LA PLUSVALUA. — L'impost per
laugment del valor de les finques
urbanes, entre el temps que ha pas-
sat de la darrera venda, la plusva.-
lua, ha pujat la seva base el 90%.
Be, el que volem fer públic són els
raonaments del grup d'APDP, per
«calcular» aquest 90%.

Es va fer una comissió informati-
va i es varen presentar diguent que
convenia pujar la base de tots el car-
rers del terme en un 10%. Va passar
un temps i es presentaren a una se-
gona comissió informativa que calia
pujar la base un 400% a primera lí-
nea de Portocolom i Cala Ferrera,
un 300% la segona linea i un 200%

Ia reste de carrers del Terme. Una
tercera comissió informativa, dugue-
ren que calia pujar un 90% tots els
carrers del terme.

Demanam, aquestes anades i ven-
gudes, tenen una base racional que
puguin entendre-la els humans?

EL PATRONAT. — Deu fer prop
de mil anys o més que el grup que
comanda i ha comandat sempre, diu
que farà un Patronat per la Casa de
Cultura. Definitivament aprovaren
les bases d'uns «estatuts», devia fer
cinc o sis quademets que presenta-
ven. Nosaltres sempre els hem dit
que el Patronat ha de ser totalment
autònom i deslligat del poder Muni-
cipal.

Sembla que preparen un altre
«projecte de bases per el Patronat»,
sera el darrer o encara hi haura la
figura de l'ajuntament com a vigi-
lant de la Cultura?

../—"%,„„
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mercado nacional de

ocasión

SE NECESITA OFICIAL 2.. carpin-
tería.
Informes: C/. Escorial, s/n. Tel.
650759 Campos.

SE NECESITA MATRIMONIO, en
Felanitx, para atender cocina y
bar de empresa. Meses junio, ju-
lio y agosto.
Informes: Tel. 581266.

RESULTATS
Cadets masculins:
CIDE «A»,	 74
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 76
Juvenils masculins:
PLA DE NA TESA, 	 73
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 67
Júniors masculins:
SPORT INCA, 	 26
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT,	 90
Sèniors masculins:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT,	 51
CAMPANET, 	 40
Sèniors femenines:
JOVENT «B» ,	 67
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 53

COMENTARI
Les notes destacades de la jorna-

da són el gran triomf dels cadets en
el camp del Cide, la contundent vic-
tbria dels júniors a Inca i el desgra-
ciat encontre de les seniors que aca-
baren amb dues jugadores a la Poli-
clínica, per una lesió que es produï-
ren elles mateixes de manera for-
tuita.

Així, doncs, protagonitzaren un al-
tre miracle els CADETS amb aquest-
ta victòria, a Ciutat, després de
prórroga. Certament hi va haver
més emoció que qualitat i l'anive-
llació de forces fou constant (40-37
en el descans i empat a 68 al final
dels 40 minuts). Damia Amengual, a
més d'una excepcional labor defen-
siva, anotà 34 punts, seguit d'Anto-
ni Sierra amb 17 i Aleix amb 11.

Els JUVENILS, en un partit que
podia haver guanyat qualsevol, su-
cumbircn finalment per mor d'una
esperonejada final de 8-2 dels locals
que seguí a un empat a 65. Si be l'e-
quilibri fou la cosa dominant del
partit, tingué lloc al llarg de l'en-
contre una capgirada continua del
marcador: de 6-12 a 24-16, o de 55-46
a 55-57, per exemple. Al final, els
sis punts de diferencia empaten el
bàsquet-average de la 1.a Vlota. En
el capitol d'anotadors hi tenim To-
meu Maimó (24), P.J. Fullana (16) i
Mateu Julia (13).

Els JUNIORS tingueren un dis-
sabte molt relaxat, però no desapro-
fitaren l'ocasió per anotar-se un re-
sultat favorable de 64 punts que no
necessita comentaris. El que sí hem
de comentar es l'extraordinari par-
tit de Bernardi Monserrat el qual es

destapà amb una feinada en tots els
aspectes (16 rebots i 22 punts). Tots
els jugadors encistellaren i el maxim
anotador fou Amengual amb 24. Fi-
nalment, diguem que els jugadors
locals feren aigua per tots els cos-
tats i ens recordarem d'allò que ells
eren abans: nedadors.

Els SENIORS dominaren per on-
ze punts l'equip del Campanet, en
un partit que passara a la histèria
no per la qualitat del mateix, sinó
perquè Tófol Ballester reaparegué i
jugà els seus primers minuts de la
temporada, notant-se positivament
la presencia d'aquest conegut juga-
dor, el més carismàtic del club. Tia
Serra es deixondí, i a més de ser el
millor rebotejador, anota la poc ha-
bitual xifra, per ell, d'onze punts_
Toni Oliver, amb 8 de 10 tirs lliu-
res fou el maxim exponent de l'ex-
cellent encert en aquest apartat.
L'arbitre, Sr. Oron, aconseguí ser
protagonista pitant, entre altres co-
ses, una tècnica a la banqueta local
per unes paraules d'un espectador
situat a la grada.

A l'hora de fer aquesta crónica no
sabíem gaire coses del partit de les
SENIORS, però la derrota per 14

, punts, supera els dotze que hi ha-
gué en el partit de Felanitx i això
complica la classificació de les fe-
lanitxeres per a la fase final.

AQUESTA JORNADA
El dissabte hi ha prevists tres

atractius partits a la pista de Sa
Mola. Els cadets es juguen el segon
lloc del grup contra el Ramon Llull.
Els juvenils reben la visita del San-
tanyí, un partit entre dos equips
capdavanters. Els júniors s'enfron-
taran a l'imbatud Syrius Patronat.

Paperetes força complicades pels
altres tres equips que ho tindran
molt difícil per no tornar de buit.
Les juvenils visiten la pista del Pe-
nya Mallorca, les seniors la dels
Bons Aires i els «grans» van a Po-
llença.

LARRY CISTELLES

SE ALQUILA LOCAL en Porto-Co-
lom, de 150 m2. y 200 m2. de te-
rraza, en pleno centro comercial.
Apto para cualquier negocio.
Inf.: Tel. 581065

Consulta de GINECOLOGIA
Dr. Arturo Gil Bretones

Col. 1902

Revisiones ginecológicas - Control de embarazo
- Planificación familiar y Ecografia

C. Call, 17 Tel. 555981 (mañana) y 583441 (tardes)
Lunes, miércoles y viernes a partir de las 16 h.
(consulta previa cita).

BASQUET

Els Cadets, geniais 

REBAIXES
en tota la

MODA

de la

TEMPORADA
C. de Sa Plaça, 12
Tel. 581821    




