
Dissabte 11 de febrer
de 1989

Preu: 65 Ptes.A
Sa Rua animà dissabte

passat la població

Rua per segon any consecutiu
va trescar els carrers i places de
Felanitx i, el que perventura té més
importancia, •va aglutinar per espai
d'uns dies, unes setmanes o, fins i
tot uns mesos, les illusions i les
tasque3 ecliectius.- de ciuta-
clans ;21..! , s'han aplicat a una activi-
ta

-

i cleikant cle ban-
da, e que. sia. per poc temps, la

eCaocla i pop estimulant
que caractoritza en general l'exis-

ncjn 	 Eent d'avui.

La participació engua -ly estat
més baixa que 1 ,any passat. terà els
concorrents sembla que han afinat
pas en el seu enginy. Denou car-
rose2s; una trentena dc comparses

un grapat d2 gruns menors i pa-
int.cF., -;-aren la comitiva que va

-recórrerl- ci--e-mateix itinerari que
l'any passat. La, compársa qúe gua-
nya cl primer premi era de. més de
cent persones i resulta vistossissi-
ma.•La carrossa classificada en pri-
mer Hoc era un portent de . bellesa

laboricsitat i d'altres grups que
no acenseguiren premi --«Esperam
que plogni» per exemple— cam
d'un bon gust i qualitat extraordi-
naris. «Mascares» ens recorda la
mar,nificencia dels carnavals vene-
cians, «Unicorni infernal» evidencia-
va una realització acuradíssima i la
carrossa «Tiovivo», tot un prodigi
d'enginy.

Tot I que alguns participants poi-,
taven música, aquesta resulta enca-
ra insuficient. La Banda de Fela-
nitx, amb indumentaria arabesca,
posa un punt positiu en aquest as-

pecte.
L'erganitzaci6, a càrrec de . La

P3rotectora. i la Llar de la Tercera•
Edat, fou molt bona. Gosaríem sug-

que es plantegi la possibili-
tat d'escurçar l'itinirerai, per tal de
Ceeter U. r cie

que E3 -p.a.;
ser'la.bo d Ou.=_: so .sei:u.fs

l'exemple d'uns velas det Passeig
d'Ernest Kestre, que animp.'cn' la
festa rnuntanf un nume -cet al da-
vant sen. dernicili. Tarnbe' cal-
dria•reconsiderar la qüestió de pre-
miar leS parelles...

Te,t seguit . oferim la relació dels
premiats:

lr. premi.'Núm. 19, «Es cuquets
i 503 cuques de Can Mola», 100.000
ptes. •
• 2n. 'pre -mi . Núm. 4, «Tiovivo»,
?0 ptes.
3r. premi: Núm. 16, «Primavera»,

25.000 ptes.
COMPARSES

premi: . Núm. 6, «Beies i
13:-.tio-,s», 75.000 ptes.

2n. prerni: Núm. 16, el'.12-rscares»,
30.000 rtes.

3r. prend: Núm. 21, «Unicorni in-
fernal», 15.000 ptes.

Es ecncedl un premi especial de
15.000 ptes. a la Banda de Música
cia Felanitx i l'altre destinat a pre-
miar un • cotxe antic fou declarat
desert.

La Comissió decidi concedir un
prerni especial de 15.000 ptes. a la
comparsa «Primer congrés d'ele-
fants aguts» de Portocolom.
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La solució is compartir
Com cada any, demà diumenge l'organització internacional «Mans Uni-

des» farà a les misses de totes les esglésies dels països rics una collecta
per ajudar els pobles del Tercer Món a resoldre els seus gravíssims pro-
blemes, tan greus que en moltes regions del planeta la fam, seguida de
mort i desolació espantosa, amenaça la supervivència de milions i milions
de persones que viven a nivells de qualitat de vida molt inferiors al bes-
tiar de lo que anomenam l'Hemisferi Nord.

No cal dir que des d'aquestes planes apellam al sentit de solidaritat
dels nostres lectors, creients o no creients, però que no estan mancats
del sentit de justicia que sol ser innat en tots els individus psicológica-
ment normals.

Com orientació, que pensam que serà útil a l'hora d'aportar el nos-
tre auxili a la demanda de «Mans Unides», presentam l'estadística que se-
gueix que es cent vegades més eloqüent que tot el que nosaltres podriem
dir:

Demogràficament el Tercer Món constitueix el 75 % de la població
mundial, però només disposa del 6'5 % dels ingressos mundials. Produeix
el 80 °A de les primeres matèries, però només consumeix el 7 % de la pro-
ducció mundial.

El deute dels països del Tercer Món es de 1.245.000.000.000 de Marrs.
La mitjana d'ingressos per habitant es 18 vegades inferior a la dels països
desenvolupats considerats en el seu conjunt.

Pena encara hi ha més. Les passades festes de Nadal, una família de
Felanitx va rebre una nota de felicitació d'una religiosa mallorquina que
missiona en el Perú i que es un testimoniatge directe i punyent sobre lo
que succeeix a America Llatina:

«Ara estam passant la crisi económica més gran que s'ha vist a la his-
tòria del país, els governants no saben com sortir de la deute externa i
pujen els productes inclús els basics d'una manera descontrolada, i es clar,
els més perjudicats com sempre, són els pobres, és horrorós, basta dir-vos
que hi ha allots de 13 i 14 anys que passen al «Sendero luminoso» perquè
diuen o menjarem o ens mataran i prefereixen morir d'una bala ràpida-
ment, ,a morir lentament de fam, ¡es ben trist això. ..! Be, nomes vos ho
dic perquè en aquestes festes tan entranyables tengueu una pregaria i un
record per noltres».

El paràgraf no es gens declamatori però es brutalment revelador. Re-
vela lo que tots sabem i que per desgracia n'hi ha que fingeixen ignorar,
embolicats com estan amb cis seus egoismes que atempten contra el pri-
mer i riles important dels drets humans: el dret a la vida, i a més, a una
vida digna, meta llunyana î alhora tasca urgent i inajornable en la qual
tots hi estam convidats.

Per als cristians de Felanitx death s'ens presenta l'avinentesa d'exer-
citar d'una manera especial la gran obra de misericórdia de donar men-
jar al qui té fam i de contribuir amb les nostres pregaries i els nostres
bens a actualitzar una solidaritat que faci possible el desenvolupament de
«tot l'home i de tots els homes» en les seves dimensions socials, econòmi-
ques, culturals i religioses que el Papa Pau VI demanava fa vint anys en
l'encíclica Populorun Progressio.

X. X.
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res en Felanitx, litoral, S'Horta. y
C'as Concos, gozarán de una reduc-
ción del 50 9.1) de la misma, siempre
y cuando se demuestre que en la
misma sólo habitan personas jul- ila-
das, que disponen de una sola vi-
vicncia y quo la renta total percibi-
da por el conjunto de personas que
conviven en dicho domicilio no ex-
ceda de 41.667 pesetas mensuales.

El plazo para presentar la justifi-
cación que da derecho a la reduc-
ción de la tasa finirá el 31 de marzo.

Felanitx, a 31 de enero de 1989.

El - Alcalde,

Cosme Oliver Monserrat

Pint:3;3[1ra dF3. relnnitx
ANUNCIO

RF,DUCCION ARBITRIO
RECCGIDA DE BASURAS

Sc recuerda al vecindario, que la
tarifa relativa a viviendas particula-

La concurrència de nobles - vei-
nats fou enguany molt reduïda
—una carrossa de Porreres—, per
tal vegada es degué a que la data
no va permetre d'aprofitar
téncia a successives desfilades.

Recordam que collaboraren en
aquesin festa la Banca March, la
Caixa de Pensions, Viatges Porto
Cari, «Sa Nostra» I la Caixa Rural.



FELANITX
Setmanari d'interessos locals

PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral: 1.625 ptes.
Semestral a fora: 1.775 ptes.

SANTORAL
Diu. 12 Sta. Eulàlia de

Barcelona
Dill. 13 Sta. Caterina de

Ricci
Dim. 14 Sts. Ciril i Metodi
Dim. 15 St. Faustí
Dij. 16 St. Onèssim
Div. 17 Sts. fund. dels

servites
Dis. 18 Sta. Bernadeta

Soubirous

LLUNA
Quart creixent dia 12

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

Jaume Rotger
Cat. Ticoulat
Francesc Pifia
Gayb.-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger

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

580448-581144
Ambulttncies

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

FELANITX

El primer dia	 1,7:rimera vevil hpssictis
d'un pare 4u2 do la seva 2a a esza;a

Després de llegir a aquestes pla-
nes l'opinió de na Miquela R., Na
Giielfa i el S. Crespo, crec que la
mewl opinió sobre el tema com a
pare ve expressada a aquest articlet
publicat a una revista de mestres.
Names mancara ara que algún mes-
tre hi digui la seva.

Tenir un fill, o filla, es una aven-
tura en la qual cada dia apareixen
nous elements que fan sorgir pre-
guntes als pares, que poden tenir
respostes diferents segons sigui la
realitat més propera i com i qui les
faci. Dur un fill, o filla, a escola
suposa iniciar una nova etapa d'a-
questa aventura que es ser pare, o
mare, essent aquesta etapa de l'a-
ventura una pari que horn no sap
si val la pena o no, d'aquí ve el per-
què d'aquesta contarella.

Aquest començar a dur l'infant a
escoleta suposa primerament que es
posin en marxa els esquemes per-
sonals. El que horn ha viscut a es-
cola, un poc llunya però ben pre-
sent. El que sap de les escoles pú-
bliques o privades. El coneixement
de les o dels mestres. El que creu
que pot esser l'educació i el que no
pot esser. El grau de civilització
que es aconsellable tenir, si cal ser
incivilitzat, la societat, la vida so-
cial, la sociabilitat dels humans...
Tot plegat allò que conforma la cos-
movisió dels pares aplicable o no al
seu fill o a l'escola.

Després de decidir que sí, que cal
que l'infantó tracti amb els altres
humans i que l'escola, corn a lloc
on oficialment rebrà l'ensenyament,
pot servir, entre d'altres coses per
aquest fi, va venir la triadella. Quina
escola? A Felanitx hi ha escoles pú-
bliques i privades. La primera con-
dició a reunir, cap de les dues la
reunía, cap de les dues, ni de totes
les del terme es fa l'ensenyament en
català. Haver de demanar poder
parlar amb la pròpia llengua a ca
teva i que per rebre l'ensenyament
la teva filla s'hagi de canviar de
llengua i es torni bífida, dóna poc
coratge pel que pugui venir després.

Les i els mestres no en són cons-
cients? L'any 1988 esser una cosa
anormal el que es propi i de segles,
es per tirar-se al beure o a la llui-
ta armada. Vivim a un pais de bré-
tols? Els pares en sóm els culpa-
bles? Som civilitzats i això vol dir
alegres d'estar tan ben colonitzats?
Un doll de preguntes te venen al
cap, a la part de l'inconscient, per-
què la consciència i la consciencia-
ció no és qüestió de sermons ni d'e-
ducació, aquesta com a norma i col-
lecció de bones consturns. L'educa-
ció que pot esser? A aquesta pre-
gunta i vist els precedents propis i
Ia possibilitat que un fill teu en pu-
gui sortir mal parat fa ganes de re-
cular.

A l'escola, si aquesta no reconeix
Ia pròpia identitat a favor de qui
educa? Educa pets botxins i pel ge-
nocidi o educa perquè sigui un fet
normal viure a aquesta terra? Qui
mana que oblidem la nostra identi-
tat? Cal fer-ho? Es pot aconseguir
el desemvolupament integral d'una
persona i de la seva personalitat si
s'oblida la pròpia Ilengua o l'ha de
canviar per aconseguir-ho?

Hom no sap què pot esser l'edu-
cació, però ho entreveu. Entreveu
que educar es un art i també una
ciència i que qui es dedica a aquest
afer no pot esser un qualsevol, que
es necessita vocació i que moltes
vegades la seva feina no es valora i
que els pares massa vegades se'n
desentenen. Educar passa per molts
de llocs i etapes, passa per uns co-
neixements del que ens envolta i
passa per uns exercicis dels sentits
per apendre a distingir i discernir
la veritat de la propaganda i això

es un procés llarg i costós.
Són moltes les preguntes que sor-

geixen a l'hora d'entregar la teva
filla a l'escola i l'escold perfecte no
existeix, malgrat tot horn desitjaria,
si fa no fa, que reunís certes
condicions per què els pares no
semblàs que duen el seu fill a un
aparcament d'infants.

Bé, de tot el que he dit crec que
hi ha una mica de cert. Després,
posats a demanar, horn també de-
manaria que el lloc sigui agradable,
que l'infant no estigui apilotat, que
a l'hivern no faci fred a les classes,
que l'edifici no estigui ruïnós...

Al final varem decidir dur la nos-
tra filla a una escola, l'escola que
hi van els infants fills dels nostres
amics. L'escola esta a un Hoc molt
agradable, té un pati gran amb pins
grossos, hi pega el sol a l'hivern

El primer dia hi havia tot això
que revoltava per les nostres ments
i al cap d'avall també ens preocupa-
va com podria iniciar la nostra filla
aquest desterro, no sabiem si plora-
ria o no, era la primera vegada que
la deixariem a un lloc desconegut
amb gent que a la majoria desconei-
xia. El primer dia no va plorar, ho
va fer el tercer i va plorar fins el
dia que feia set. Després ja no ha
plorat més. Ara fa dos mesos que
la nostra filla va a l'escoleta, juga
amb un pilot de plastilina de tots
els colors mesclats i ja ha dit a
sa mare una partida de vegades
«mala». Bartomeu Obrador

VENDO CASA en calle Ernesto Mes-
tre, 9. Solar aproximado, 200 m2.
2 pl antas.
Informes, Tels. 291561 y 295632.

B. MMIIMSAINIMOMM.	

SE NECESITA AUXILIAR ADMI-
NISTRATIVO.
Informes Cristalería Felanitx, Tel.
581289.

Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente las 24 horas

C. Sa Llana, 15- Tel. 580448y 1". Volta, 167 -Te1.581144 FELANITX

Próxima
apertura

A\f:TJtLAc 	 TIT1:& FEL NI
Mecánica, accesorios, neumáticos, cambios de aceite,

limpieza, engrases



MUD EMS
C. Costs i Llobera 32-1r.-B - Tel. 582233

Felanitx
OCULISTA - Dra. Aibar

LUNES, DE 16 A 20 HORAS

DERMATOLOGIA - Dr. Escalas
LUNES, DE 17 A 20 HORAS

UROLOGIA - Dr. Pellols
JUEVES, DE 18 A 20 HORAS

REHABILITACION - L. Momtoya
MARTES Y JUEVES, DE 19 A 21 HORAS

OBESIDAD Y DIETETICA
DE LUNES A SABADOS, DE 9,30 A 13,30 HORAS

LASER Y ELECTROTERAPIA
DE LUNES A SABADOS, DE 9,30 A 13,30 HORAS

FELANITX

TomLat a la molsa
_	 ,_„ 	
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Llegesc una oferta per passar la Nit de Cap d'Any a una sala de fes-
tes: deu mil pessetes per persona. Quina barbaritat! Els meus amics em
comenten que es la normalitat dins de l'anormalitat. Hi estic d'acord.

Escolt per la radio que els Reis Mags arriben a Barcelona i son re-
buts pel batle de la ciutat. Es veu que Maragall no recorda tes qualitats
magiques dels seus hostes, que són capaços d'entendre qualsevol de les
llengües que es parlen en el món, perquè el batle es dirigeix als mags
d'Orient en espanyol. El bátle de la ciutat demana pau a la Mediterrània
a Ses Magestats, tot fent referencia als violents incidents entre avions li-
'bis i nordamericans. Els mags no contesten. La solució no esta, tanmateix,
en les seves mans. La solució la tenim, en part, nosaltres i, en gran part,
aquells dirigents de països poderosos del nostre planeta, que atavoreixen
els enfrontaments cercant el cairn de la força per resoldre els seus pro-
blemes, espantar els fantasmes casolans o distreure l'atenció dels conciuta-
dans.

En la proximitat del 31 de Desembre, Diada Nacional de les Illes, em
pos a la jaqueta, com cada any, un distintiu quatribarrat. És simplement
un acte simbòlic personal, per tal que el dia de sant Silvestre sigui alguna
cosa més que ei dia que es compra el raïm que es menjarà a la nit, al
ritme que marquin les campanes del rellotge de la Puerta del Sol.

Per cert, parlant del Sol, dia 31, de vespre, una vintena de joves, cara
*tapada amb passamuntanyes  i bufandes, eth.ibeix una pancarta que reivin-
dica l'espanyolitat de les Balears i canta el Cara al Sol. braç en alt, inten-
tant provocar els integrants d'una manifestació convocada per grups inde-
pendentistes dels PPCC en el passeig d'Es Born.

Un cop acabada la festa dels Reis solem considerar que el cicle na .
dalenc ja ha acabat. De fet així es. Passa que enguany la festa dels Reis
ha caigut en divendres i potser per això els comerços no han frissat massa
.de començar a llevar els seus ornaments nadalencs dels aparadors. Així
• i tot l'endemà mateix de l'últim dia de les festes nadalenques, ja podia
veure's com algunes botigues començaven a retirar les bolles de colors,
els estels i el paper de plata dels mostradors. Potser una de les escenes
més dramatiques es veure que els arbres de Nadal, petits avets o bran-
ques salvatgement tallades dels pins, acaben en els contenidors de ferns.

La gran festa anual del consum ja ha acabat un any més. En el cantó
un home segueix acaptant, com sempre, alié a les festes i les bolles de
colors.

RAMON TURMEDA

Viernes 10. sábado 11.9  noeho y d o mino 12 desde las 3
2 películas muy interesantes Y .de gran actualiflad en esta temporada

Ba;a blindada 	 WÍLL tfEIT
Viernes 17. sábado 18, 9 noche y domingot.194esde las 3

El héroe y el terror g' Arthur 2

entre el carrer
lia trona

«Entre el carrer i la trona» Os un espai d'opinió sobre qualsevol fet,
esCeveliment o paraula, que es produesqui en el carrer o en l'església,
en el món «profà» i en el món «religiós».

«Entre el carrer i la trona» es un espai d'opinió abeurada en els va-
lors que consideram més humans i socials, tais la llibertat, la justicia, la
pau, la convivencia, l'honestedat, la participació, etc. i inspirada en la fe-
esperança posades en Jesucrist.

«Erltre el carrer i la trona» es un espai d'opinió que, sense oblidar les
connexions Ines amples entre els carrers, autopistes j carrerons del món,
posa els ulls en cis carrer,s del poble, en els nostres carrers; i que, —en-
cara quo s'ofereixen altres vous i altres troncs— es fixara en el tornaveu
que l'església es posa a ella mateixa perque pogués ser identificada com
església de Jesucrist; hem referesc al Concili Vaticá II, llegit en sentit
obert, sense por al futur, en diàleg amb tota persona de bona voluntat,
cosa que se suposa, mentre no es demostri el contrari.

És clar que l'objectivitat informativa i formativa no es mai absolu-
ta, perquè cadascú reb la realitat exterior segons la capacitat del seu
cap i informa i forma des dels pressupostos propis -pod Hem dir,des del res-
pectiu <ideari de centre»— i sense caure —això no— en el relativisme
absolut del «tot es segons el color del cristall amb que es mira». La, di-
versitat de fonts valoratives —es l'intent d'aquest espai— ajuda el lector
a situar-se miilor; la confrontació d'idees i opinions prepara les persones

jutjar i a prende partit més encertadament, al menys més personal-
ment i Iliure.

Objectivitat i llibertat crítica són altament desitjables i també possi-
bles: possibles en la mesura en cue evitam l'extrem de cercar exactituds
matemàtiques en l'observació i eu la interpretació dels fets socials, com
també l'extrem de descuidar el rigor que cerca un minim coneixement
objectiu. Així decantam desenfocaments malaltissos i alhora exactituts
quasibe magiques.

No cal afegir que no s'intenta molestar ningú; simplement oferir
«materials» per a la reflexió, la discussió i el diàleg. No ens podem trac-
tar mútinment com allots que s'escandalitzen de no res o que són inca-
pages de comprendre les coses. A més informació i a major formació
s'esfumarà l'acusació de manipuladors que penjam sempre als altres,
puix moites vegades manipulació es sinònim de malinformació pròpia o
de deficient o nulla fermació.

Ja sé que fortnar o transmetre un rnissatge es molt més delicat que
informar simplement. Informar que el ple d'un ajuntament s'acaba a les
12 de la nit, tal com diu la llei o el reglament, es simple i ximple. Ara be
mostra ser un assumpte delicat i perillós quan es pregunta el perquè s'ha
arribat a la fi del temps —no us assusteu: ens referim a les 12 de la nit—
sense donar sortida als temes de l'ordre de la reunió. En aquest segon
cas es preten formar. Es un exemple d'allò que volia donar a entendre.

I, per afegitó, es digereix amb dificultat que persones cristianes —i
més si són capellans— escriouin als diaris o setmanaris i ho facin amb
independencia i llibertat. Quan un escriu en aquests mitjans ha de pen-
sar en un púbic heterogeni i variat i no sols format per creients. Més
encara, ho vull dir amb tota honestedat, estic pensant més en els no
creients i no practicants, puix els practicants tenen altres possibilitats de
formació i d'informació. De rail l hi seran ben presents. Recordem que
les idees i els sentiments religiosos de la clientela catòlica són variats
i que aquest setmanari, com qualsevol diari, farà be de tenir-los ben en
compte: uns i altres; tal volta més uns que els altres: si uns es senten
ferits per la programació de la película «Interiors d'un convent», a d'al-
tres els fereix «La senyora de Fatima».

Queda mínimament primfilat el tarannà i l'estil, el fons i la forma
d'aquest espai del Setmanari: «entre el carrer i la trona».

Bartomeu Bennassar

Se venden apartamentos en
PORTO-COLOM

en la urbanización SA BATERIA
INFORMES: Cándido Fernandez, C/ Plaza de Toros, 17

Tel. 580628 — FELANITX
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PARROQUIA DE SANT MIQUEL

Eis fruits de la Quaresma
L'exposició de Miguel Llodrà a
Manacor

El nostre paisà Miguel Llodrà.
BennAssar va inaugurar dissabte
passat una exposició de la seva dar-
rera obra pictòrica, a la sala de la
Banca March de Manacor.

Hi mostra una collecció molt
complida de teles a la que queda
ben pales l'esperit de recerca que
guia la seva activitat artística.

Són prou justificades les parau-
les de Josep Lluís Aguiló en el ca-
tàleg de la mostra: «La tan anome-
nada cita d'Heraclit «Tot flueix, res
queda» seria adequada per encapça-
lar qualsevol comentari sobre la se-
Ira obra: en el seu món res es repe-
teix, tot avança cap a una perfecció
encara major. Transforma la nos-
tra realitat gràcies al seu encertat
maneig del color en un nou univers
ple de riquesa cromàtica i ens obre
portes al desconegut on abans no-
més  hi havia dur mares. La seva
constant investigació ens ofereix ara
aquest quadres on hi roman la be-
llesa de la feina feta amb gust i sa-
ber, de l'inconformisme de l'home
que sap que no ha de demostrar res
ja que els seus anys de treball i es-
tudi l'avalen en cada pinzellada que
ha donat».

Aquesta mostra restara muntada
durant tot el mes de febrer.

Llorenç Fullana, nou interventor
de Banesto

Ha estat nomenat Interventor de
l'oficina de Felanitx del Banco Es-
pañol de Crédito, En Llorenç Fulla-
na Fons.

Li desitjam una eficaç gestió des
del seu nou càrrec.

tlar de la Tercera Edat - Inserso
SERVEI DE PODOLOGIA.

Aquest servei, que havia quedat
interromput, es torna posar en mar-
xa a partir d'aquest mes. Per a in-
formació, a la Llar.

CONFERENCIA. — Divendres dia
17 hi haurà una conferència entorn
al tema «La conquesta de Mallorca».
Serà a les 5 del capvespre i després
es podran formalitzar les inscrip-
cions per a l'excursió cultural al
municipi de Calvià prevista pel dia
23.

Club d'Esplai Albada
AGRAYMENT

Els nins i monitors del Club d'Es-
plai «Albada» volen agrair pública-
ment la collaboració rebuda de «Sa
Nostra» que els ha cedit una pres-
tatgeria-llibreria i d'Autocares Gri-
mait que, a més de les continues
atencions que té amb el Club, els ha
cedit unes taules i cadires pel local.
Per últim vol donar les gracies a
uns quants pares que han collabo-
rat econbmicament a la dotació de
les installacions.

Adoració Nocturna
El proper dijous dia 16, a les 9

del vespre, en el Convent de Sant
Agustí, hi haurà Vigília d'Adoració
Nocturna. Serà un sufragi de l'ado-
rador honorari mort recentment
Joaquim Nicolau Bordoy.

Curs Stvdia
Dimecres dia 15 el P. Antoni Oli-

ver explicarà la lliçó corresponent
del curs: «Els signes del temps: II,
Lo femeni: La dona i l'Església. Mu-
liens dignitatem».

Serà .a les 21'30 a Sant Alfons.

Secció Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL
CELEBRACIONS COMUNITARIES

DE LA PRIMERA COMUNIÓ
Els dies que ha previs aquesta

pan-toquia per a la celebració cornu-
nithria de la primera comunió son
els que s'indiquen tot seguit:
MES D'ABRIL:

Dia 9, a les 5 del capvespre.
Dies 16 i 30, a les 12 del mati.

MES DE MAIG:
Dia 1, a les 5 del capvespre.
Dies 7 i 21, a les 12 del mati.
Els dies i hores indicats, la par-

ròquia prepararà especialment les
celebracions, aixes no obstant les fa-
milies que vulguin que els seus fills
rebin l'Eucaristia en altres dates ho
poden fer, encara que es recomana
que sia dins el temps pasqual, o sia
entre la pasqua de ressurrecció i
pentecostés (pasqua granada).

QUARESMA
Celebracions estacionalvt,Tots els

dilluns, dimarts j 'dijous dê quares-
ma, a les 2.45 del mati se celebra-
ran Laudes i Missa, als diferents
convents de la població, segons un
calendari previst.

Per a la propera setmana, els dies
13, 14 i 15, serà a la capella de la
Caritat.

Tots els dimecres, divendres i dis-
sabtes, a les 8 del vespre, a la parrò-
quia hi haurà Vespres i Missa.

RELIGIOSES TRINITÀR1ES
FEST A DE LA VERGE DE

LOURDES
Avui, a les 8 del 'esore, a la pa-

r16quia, hi haura missa solemne
concelebrada, amb motiu de la fes-
ta de la Mare de Déu de Lourdes.

Les lieligioses Trinithries convi-
den tots els fidels.

vida social
NAIXEMENTS

Els esposos Francesc Adrover
Rotger i Joana M.  Montes Garcia
han vista alegrada la seva llar amb
el naixement del seu primer fill, un
nin que rebrà el nom de Francesc.

Enhorabona als nous pares.

A Portocolom, els esposos Andreu

La quaresma és un temps de gracia, tot j que sempre és temps
de gracia. La quaresma és canvi cap a la Pasqua, encara que sem-
pre estam de camí cap a la Pasqua. La quaresma és pujar a la
muntanya o entrar en el desert, tot i que la muntanya i el desert
els portam sempre dins nosaltres. La quaresma és crida a la con-
versió, tot i que la conversió és quelcom de permanent.

Si. Sempre pot esser quaresma, però necessitam que ens ho
recordin en uns temps determinats. Passa cam a l'Advent. I aixi
com a l'Advent parlam de les seves flors, parlem ara dels fruits
de la quaresma. Cerquem els sis fruits millors d'aquest temps, per-
què la quaresma abasta sis setmanes. Tots junts donem un sol
fruit: conversió, o sia, mort i ressurrecció, home nou.

ORACIÓ

Es lo més característic d'aquest temps, dedicat especialment a con-
centrar-se, a entrar dins si mateix, a trobar Déu en la intimitat. Però orar
és quelcom més, és sortir de la superficialitat, mirar les coses amb pro-
funditat, les persones, la vida tota. I escoltar Déu en tot, escoltar la seva
paraula, descobrir la seva petjada, copsar el seu batec, trobar-se en la seva
presència.

Els grans protagonistes- de les quaresmes van per aqui. Moisés i Elies,
abans de trobar-se amb Déu a la muntanya, pregaren de  debò f s'esforça-
ren per interpretar els signes. Crist en el desert, plenitud d'oració, s'englo-
tia la paraula de Deli. Els Pares del desert pregaven sense interrupció.
L'Església tota, moguda per l'Esperit, no s'atura de pregar durant les se-
ves vigílies i quarentenes.

Entra tu també dins aquest corrent de l'Esperit, apren en l'escola dels
grans orants, unit a l'oració plena del Crist total per tal de que comenci
a ser dins tu quaresma.

APART-HOTEL
PARQUE M R

BANQUETES,

Bodas, Bautizos,

Comuniones.

Un marco incomparable
20.000 m2. zona verde
vista al mar.

RESERVAS E
INFORMACION:
Apart-Hotel

PARQUE MAR

CALA D'OR MALLORCA
Tel. 657136
Telex 69716

Gomila C,'aldentey i Margalida Gaya
Garcia, han vista alegrada la seva
llar amb el naixement del seu, pri-
mer fill, una nina preciosa, que en
el baptisme rebrà el nom de Fran-
cisca.

Felicitam els novells pares.
NECROLÓGICA

El passat dia 25 de gener, entrega
l'anima a Déu a Felanitx, a l'edat de
83 anys i després de veure's confor-
tat amb els sagraments, D. Baltasar
Nicolau Domenge, de Can Not. Al
cel sia.

Reiteram el nostre condol a la se-
va familia i d'una manera especial
als seus fills D.3 Francisca i D. Ra-
fel.

EN CALA FERRERA SE ALQUILA
SE OFRECE CHICA, 19 arios, para 	 BAR, totalmente instalado. Se

trabajar por horas. 	 puede vivir en él.
Informes: Tel. 581777 	 Informes, Tel. 643177 (noches).

SE OFRECE CHICA para trabajar
por horas en cuidado niños o lim-
pieza hogar.
Informes: C/. Verónica, 39 - 2.0

informació local

BUSCO EN ALQUILER PISO 0
PLANTA BAJA en Felanitx o alre-
dedores. Amueblado.
Informes, Tel. 583012

SE NECESITA JEFE COCINA. Tra-
bajo todo el año.
Informes, Tel. 575171

VENDO APARTAMENTO en Porto-
Colom. 3 dormitorios, 2 barios.
En parte Aduana.
Informes, Tel. 675352.

SE NECESITA INTERNA, todo el
ario. Sueldo y condiciones a con-
venir.
Informes, Tel. 551 099 (de 5 a 8)

SE VENDE Furgón Ebro F-350
3.500 Kg. a toda prueba.
Inf.: Tel. 575113



BASQUET

Mentre dis juvends aconsegueixen: el centenar
ELS SENIORS PERDEN DINS CAMPOS

DONA I "TOME

FELANITX

Les plenàries ordinàries  de l'Ajuntament se
celebraran cada dos mesas

Fou aprovat l'estatut del Centre Cultural de Felanitx i
Ia desviació del tràfic pel polígon 4

Amb la lógica disconformitat dels
grups de l'oposició, s'aprova amb
els vots del PP un nou regim de
sessions ordinaries de la plenaria, a
Ia sessió municipal celebrada el
passat dimecres dia 1. La nova re-
glamentació preveu que les plena-
ries ordinaries se celebrin cada dos
mesos, per tal d'evitar dscussions
—segons paraules del Batle— i amb

propòsit de que els assumptes es
debatin a les comissions informati-
ves i sols es duguin a plenaria per
a la seva aprovació.

L'oposició argumenta que es trac-
ta d'una maniobra per tal d'evitar

,els debats públics i les preguntes i
.que si amb el regim actual —men-
sual— no s'arriba mai al final de la
minuta, mal es podrà avançar, amb

règim bimensual. Aquest punt
fou aprovat naturalment, amb els

-vots del partit governant.
També s'aprova solicitar del Con-

sell de Govern de la Comunitat
Autònoma, la declaració d'urgància

l'ocupació dels terrenys afectats
per l'obertura d'un vial en el poll.
gon 4 per tal de desviar el transit
del carrer del Convent.

En la questió de la sollicitud
,d'autorització a la P- fectura de
Costes per a l'explotació dels ser-
veis de temporada de les platges,

,consensuada per tots els grups a la
comissió corresponent, el regidor
Pep Bonet proposava una gestió
.contraria a l'acord pres, la qual fou
posada a votació pel Batle i gracies
,a una intervenció de Gabriel Mora
tou interrompuda la votació reti-
rada la proposta. El Sr. Mora, re-
cordam que ha tengut algunes
altres intervencions similars, les
quals, tot i que no s'ajusten a la
disciplina de partit, ens fan pensar
•en una certa serietat, per desgracia
ausent de la majoria de sessions
municipals. Gabriel Mora es limita
a dir que si s'havia arribat a un
acord lo més lògic era mantenir-lo
i no intentar boicotejar-lo.
Cal que facem men ió de l'aprova-

,ció d'un plec de condicions per a la
contractació d'un equip per a redac-
tar les Normes Subsidiaries, tota
Negada que el primer intent resulta
fallit. S'aprovì amb els vots del PP
i del PSOE i l'abstenció dels «Co-
loms».

Quan tocaven les dotze es tracta-
va l'assumpte de l'aprovació de l'es-
tatut del futur «Centre Cultural de
Felanitx», que es el nom que s'ha
donat a l'ens que ha de regir la
Casa de Cultura. Els grups de l'opo-
sció abandonaren la sala seguint el
costum establert, però el Batle ex-
posà la urgencia d'aprovar aquests
estatuts i feu continuar la sessió
—només amb els regidors del PP—,
aprovant el document per unanimi-
tat dels presents. Els socialistes ha-
vien presentat un estatut alternatiu
que fou rebutjat.

En un moment determinat l'en-
frontament verbal entre Tomeu Te-
jedor i Tomeu Obrador prengué
caires molt poc ètics quan el pri-
mer aHudí a questions professio-
nals del segon. Aquest afer es re-
probable, de la mateixa manera que
ho es el que massa sovint membres
de la corporació d'altres partits
aHudeixin a la salut mental de qual-
sevol element de l'Ajuntament.

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

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

NECESSITAM UNA DONA per dur
la casa i cuidar nins, amb carnet
de conduir. Unes sis hores al dia.
Informació en aquesta Adminis-
tració.

SE NECESITA Auxiliar Adminis-
trativo.
In f.: Tel. 657388

VENDO CICLOMOTOR YAMAHA
49 cc. en buen estado. Precio in-
t eresante.
Informes, Tel. 581577.

SE VENDE Furgoneta R-4 F-6
acristalada, 1 .)M-V
Inf.: Tel. 657218

RESULTATS
Juvenils masculins:
J. CAPCVAUTOC. GRIMALT,
CAMPANET,

Júniors masculins:
J. CAPCi/AUTOC. GRIMALT,
MARRATX1,

Sèniors masculins:
CAMPOS, 	 70
J. CAPCs/AUTOC. GRIMALT, 	 68

Juvenils femenines:
PUIGPUNYENT - 	 supès
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT

Sèniors 'femenines:
XALOC, 	 37
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 61

COMENTARI
Interessant cap de setmana amb

partits per a tots els gusts; des del
tempteig escandalós lograt per l'e-
quip juvenil masc. fins a la suspen-
sió del de les juvenils, passant per
Ia còmoda victòria de les seniors o
els trepidants partits dels júniors i
seniors masculins.

Hagueren de tornar de Puigpu-
nyent sense jugar les JUVENILS
per mor de les inclemències meteo-
rològiques. El dimarts havien jugat
un encontre aplacat des d'abans de
Nadal; era a la pista del líder de
la categoria, el Jovent - Sant Josep,
on hi perderen per 63-17.

Els JUVENILS MASCULINS des-
carregaren la tensió acumulada en
els darrers partits i la víctima fou
el Campanet, que s'endugué el sac
ben ple. El clar 45-20 del descans
dona pas a un més rentable segon
temps, que, amb el parcial 59-10 ja
podem imaginar • com va ser. • A
l'hora del recompte de punts, talla-
da grossa per Tomeu Maimó (34) i
P. J. Fullana (29).

El partit dels JUNIORS necessi-
tà, a més dels 40 minuts, dues pròr-
rogues per donar el feliç desenllaç.
L'equilibri entre els dos equips fou
total en quasi be tot moment. Així-
mateix el Joan Capó dugué la da-
vantera la major part del temps i
en una ocasió arriba als 10 punts
d'avantatge, però l'empat a 59, al fi-
nal dels 40 minuts donà pas a una
prórroga que encara no bast a.

No defrauda els aficionats, que hi
acudiren en gran nombre, el partit
dels SENIORS que tingué tots els
ingredients: emoció, qualitat, nirvis,
punts, moltes faltes, duresa, un ar-
bitre protagonista i... més emoció.
Durant tot el partit, alternatives
constants en el marcador; en un
tres i no res es capgirava la truita
en favc* d'un o l'altre. La 1.1 part
va ser de molt més qualitat. Al Sr.
Herren!, encarr2gat de dirigir el
partit, 4i va venir molt gros, i els
seus eriors originaren interrupcions,
discussions, malestar i perjudicis.
El millor del Joan Capó fou Tomeu
Oliver, anotador de 18 punts, amb
una estadística impecable ja que
convertí 8 dels 9 tirs Ilançats (dos
d'ells triples). Guillem Amengual va
estar molt encertat i també anota
18 punts entre els que destaquen la
seva serie de 8 tirs lliures, 4
dels quals en els darrers 40 segons
de partit que quasi donen un altre
tomb en el marcador.

En un partit que no decidia res
(han quedat en el tercer lloc del
grup, lloc assegurat abans del pare
tit) les SENIORS deixaren firmes
el )(aloe, l'equip mês fluixet. El co-
mençament havia estat favorable a
l'equip local, 13-4 (m. 8), però a par-
tir d'aquí Cati López (32 punts)
tota sola basta per fer-les veure
que el miracle no era possible.

Aquesta jornada
Després d'acabar la 1.a fase, no

jugaran ni els júniors, ni les seniors
femenines.

Les juvenils tenen partit a Fela-
nitx contra el Perlas Manacor, els
juvenils masculins es desplaçaran a
Porreres i el diumenge els seniors
rebran el colista Santanyí.

A l'hora de redactar aquesta in-
formació no sabem amb quin equip
s'enfrontaran els cadets que avui co-
mencen la fase dels llocs ler. al 4rt.

LARRY CISTELLES

(67-67) i fins que s'hagueren jugat
5 minuts més no hi va haver un ven-

104 cedor que, a més, supera el bàsquet-
30 average entre els dos equips. Des-

taquem a Tomeu Salva (15 punts)
molt recuperat, a Miguel S. Perelló

82 (22) i a Guillem Amengual amb una
infinitat de rebots i 16 punts. Es
tractà d'un partit molt entretengut.

RESTAURANTE

Sa Simla
PORTO-COLOM

comunica a sus clientes y público en ge-
neral su REAPERTURA a partir ciel pró-
ximo jueves dia 16.

C. Pescadores 	 Tel. 575323



lutocpres

kieftka

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Tras conocer el GRAN RE-
SULTADO conseguido por el C.D.
FELANITX en su desplazamiento a
IBIZA, donde venció a domicilio por
CERO a DOS, tuvimos el gran dis.
gusto de conocer la GRAVE LE
SION que sufrió MARTIN RIAL, el
médico-jugador que ha dado tardes
gloriosas al club felanitxer. Fue a
consecuencia de una dura .:entrada
de un contrario, que ni siquiera vio
tarjeta alguna por la terrible ac-
cien... Una lesión que puede signi-
ficar el fin de su carrera deportiva.
Una pena.

• La noticia agradable -por
'otra parte- fue el RETORNO del
jugador JULI 	 tras varios meses
de ausencia en los campos de fut-
bol, volvió a vestir la elástica blan-
ca. Todavía no se halla del todo 're-.. .
cUperado de su lesión, pero todo se
andará ya que el chaval está pletó-
rico de juventud, fuerza y ganas.
Fue junto al resultado la nota posi-
tiva de este encuentro.

• El próximo domiiigo en «Es
Torrente», un GRAN PARTIDO so-
bre el papel: C.D. FELANITX - C.D.
ALAIOR. Los visitantes son serios
aspirantes al ascenso a 2.a división
B. Un rival de cuidado que vendrá
aquí a por el total del botín en jue-
go. El árbitro designado es SASTRE
AMENGUAL, que reparta justicia
deseamos.

• El pasado sábado fuimos testi-
gos del éxito de la pintura del fela-
nitxer MIQUEL LLODRA. Apenas
inaugurada su última exposición en
MANACOR en la Sala de la «Banca
March» la gente se agolpó para con-
templar las obras, muchos entendi-
dos no tardaron en agenciarse algu-
nas de las telas que se venden a pre-
cios nada despreciables. LLODRA, a
Ia chita callando, se ha hecho un
nombre en el difícil mundo de la
pintura. Cosa que nos congratula
enormemente por la amistad que
nos une.

• También allí nos dimos un
garbeo por «Sa Torre de Ses Pun-
tes» para ver la cerámica de SE-
BASTIANA MUNAR. Nuestra sor-
presa fue poder comprobar que ha-
bía vendido el total de las piezas
expuestas. Por cierto la MUNAR fue
alumna -si no me equivoco- de la
artista felanitxera MARIA RAMIS.

• Y seguimos con la pintura.
Nuestra paisana ESPERANZA MES-
TRE es una de las tres mujeres que
EXPONE estos días en .«S'ESTA-
CIO» de SINEU. Este centro cultu-
ral tiene a KLAUS DROBING como
director/gerente.

• y pasó «SA RUA 89». ¡Y que
quieren que les diga! A mi juicio

FELANITX     

muy inferior al ario pasado, en todo.
La imaginación no fue lo más desco-
Ilante. No hubo ni siotti.f ,71 en rica-
turas a nuestros politicos ... Nada,
mucha rutina con algunas contadas
y honrosas excepciones. El itinera-
rio, estilo «prosessó» tampoco ayu-
da a animar el desfile. Más conve-
niente sería crear, situar el ambien-
te, dentro un circuito cerrado donde
las comparsas y las carrozas po-
drían ser vistas una y otra vez por
el público sin tener que correr para
verlos pasar a la otra esquina del
pueblo. La animación de esta guisa
sería -a mi modesto juicio- ma-
yor. Pero doctores tiene...
a En el «CINE PRINCIPAL»,

una película del director/guionista
OLIVER STONE que ganaría el
«Oscar» al mejor director por «Pla-
toón», se trata de «WALL STREET».
La famosa calle neorquina del mun-
do de las finanzas, el mundo de la
bolsa mundial, donde cada sueño
tiene un precio... Protagonizada por
MICHAEL DOUGLAS (nominado
para el «oscar»), CHARLIE SHEEN,
DARYL HANNAH, HAL HOL-
BROOK y TERENCE STAMP. Una
película sin duda interesante.

De complemento «BALA BLIN-
DADA» una cinta policíaca con mu-
cha acción, interpretada por SCOTT
GLENN. El título original es «Man
on fire» y está dirigida por ELIO
CHOURAQUI. Se trata del mundo
del terrorismo y los secuestros. Un
ex-agente de la CIA deberá evitar
que una banda de asesinos que han
secuestrado una niña le hagan daño.

• El fotógrafo y ocasional juga-
dor de fútbol SANTI MONSERRAT
hoy enrolado en las filas del C.D.
SANTANY1 también deberá pasar
por el quirófano por una molesta
lesión de menisco. Sera el próximo
día 24. Le deseamos un pronto y to-
tal restablecimiento.

JORDI GAVINA

Molta participació i excellent am-
bient en el Camp Municipal d'Es-
ports de Felanitx amb motiu de la
Final Comarcal de Cross Escolar
que organitzava el Club Joan Capó.

S'enregistra la participació pre-
vista dels atletes de Llucmajor (Ço1-
legis N.' S.' de Gràcia i Rei Jaume
III), del Club Migjorn (que engloba
corredors de Campos, Porreres,
Montuïri i Sant Joan) i dels felanit-
xers del Joan Capó i de Sant Alfons.

Es disputaren 10 proves i una de
les finalitats de les mateixes era la
selecció dels qui aniran a disputar
la Fase Final de Mallorca o de Ba-
lears a Son Ferriol dia 18 de febrer.

Entre els resultats destaquen els
obtinguts per atletes del Joan Capó
que fou l'entitat amb major partici-
pació (cinc primers Hoes i el domi-
ni quasi absolut en algunes catego-
ries tais com iniciació masc., aleví
masc. i aleví fern.). Aquí teniu una
relació dels cinc primers classificats
de cada categoria:
INICIACIO MASCULf
1. Andreu Vicens Oliver (J. Capó)
2. Miguel Angel Fontanet (J. Capó)
3. David Maimó 	 (J. Capó)
4. Juan Ramon Sanchez (J. Capó)
5. Carlos Valverde	 (J. Capó)
INICIACIO FEMEN1
1. M., Antònia Soler	 (J. Capó)
2. Maria del Mar Vadell (J. Capó)
3. Margalida Cantallops

(N.a S.a de Gracia)
4. Antònia Oliver

(N.a S.a de Gracia)
5. Verónica Sarmiento (Jaume III)
BENJAM1 MASCUL1
1. Llorenç Páramo 	 (J. Capó)

2. Miguel Mesquida
(Esc. Nova Porreres)

3. Jaume Quetglas 	 (Jaume III)
4. Andreu Main-16
	

(J. Capó)
5. Jaume Cantallops (Jaume III)

BENJAM1 FEMEN1
•1 Carme Barceló

(Esc. Nova Porreres)
2. Catalina Oliver

(N.a S.a de Gracia)
3. Silvia Guerrero

(Esc. Nova Porreres)
4. Mari C. Valverde 	 (J. Capó)
5. Maria Isabel Rigo

(Esc. Nova Porreres)

ALEV1 MASCUL1
1. Andreu Páramo Andr. (J. Capó)
2. Joan V. Maties 	 (J. Capó)
3. Fco. Javier Martinez (J. Capó)
4. Julia Vadell
	

(J. Capó)
5. Joan Ramon Vidal

	
(J. Capó)

ALEV1 FEMEN1
• . Pilar Mas	 (Migjorn-Campos)
2. Azucena Sanchez Ben. (J. Capó)
3. M.a Carmen Adrover (J. Capó)
4. Pilar Perales 	 (J. Capó)
5. Isabel Collado 	 (J. Capó)

INFANTIL MASCUL1
1. Raul Ferrer	 (J. Capó)
2. Xisco Monserrat 	 (J. Capó)
3. Andreu Páramo Nico. (J. Capó)
4. Antoni Sanchez

( Migjorn-Campos)
5. Miguel A. Moll

(Esc. Nova Porreres)

INFANTIL FEMEN1
1. Margalida Vidal

(Esc. Nova Porreres)
2. Catalina Capella

(Esc. Nova Porreres)
3. Catalina Karmany

(Migjorn-Sant Joan)
4. Teresa Sanchez 	 (J. Capó)
5. Maria Jimenez 	 (J. Capó)

CADET MASCUL1
1. Antoni Mesquida

(Migjorn-Porreres)
2. Joan Barceló

(Migjorn-Montu'iri)
3 Tomas Sanchez 	 (J. Capó)
4. Ismael Ferrer 	 (J. Capó)
5. Antoni Obrador

(Migjorn-Campos )

CADET FEMENf
1 Isabel Duran (Migjorn-Campos)
2. Maria Ant. Crucera 	 (J. Capó)
3. Catalina Bauzà

(Migjorn-Montuïri)
4. Fatima Barceló

(Migjorn-Campos)
5. Ceferina Garcia

(Migjorn-Campos)

Pe u petits

SE TRASPASA

/NFORMES EN EL MISMO

C. Agua, 3-Tel. 581225

ATLETISME

EWA ClazirLa] tie Crois Esalar

Plazas limitadas disponibles para ini-
ciados adultos:

ENGLISH SCHOOL 	 Los martes y viernes,
Teléfono 582668
	

de 17 a 18 horas.
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Excelente partido
Sta. Eulalia, —Felanitx, 2
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fiestas en general
PARA RESERVAS, llamar a los Tels. 658033 y 575602

FELANITX 	 7
—m.o.... • . -,AsTafflearmanem.,sz.,_

Alineación.—Parera (3), M. Riera
(2), R. Juan (3), Valentin (3), M. A.
Llull (3), Gallardo (2), X. Riera (2),
Felipe (2), Mut (3), Martin Rial (2)
y Pont (3). Sustituciones de Juli por
Martin Rial y Sagrera por Gallardo,
ambos lesionados.

GOLES.—(0-1) m. 58, remate
cabeza de Pent; (0-2) min. 80, Mut
de penalty.

ARBITRO.—Roig Miralies. Regu-
lar. Tarjeta roja a Avila del Santa
Eulàlia y amarillas para Abascal del
Sta. Eulàlia y Juli y Pont del Fela-
nitx.

COMENTARIO.—Un gran partido
el jugado el pasado doimngo en Sta.
EulAna de Ibiza, con el campo em-
barrado y un fuerte viento que im-
pedía el buen desarrollo del encuen-
tro. El Felanitx empezó dominando
al completo el encuentro. El resul-
tado hubiera podido ser más abul-
tado si el campo y la suerte hubie-
ran acompañado al equipo, ya que
el Felanitx tuvo muchas ocasiones
de marcar. También otra nota ne-
gativa fue que el partido se jugaba
con mucha dureza, y el árbitro no
supo imponerse, y a pesar de ense-
ñar una tarjeta roja directa a un ju-
gador del Sta. Etilalia, no sirvió pa-
ra evitar que el Felanitx regresara
con dos jugadores lesionados. Los
goles del partido no vendrían hasta
el segundo tiempo, en que Pont, de
un buen remate de cabeza, perfora-
ría la portería defendida por Ortiz
y en el minuto 80, Mut sentenciaría
el partido con un gol de penalty. Se-
gún hemos podido saber a última
hora, la lesión sufrida por el juga-
dor Martin Rial, tuvo que ser aten-
dida por el facultativo de guardia.
Esperemos que no sea nada y que
prc;nto vuelva a estar en el terreno
de juego.

Para mariana domingo, el Felanitx
juega en el campo de Es Torrentó
centra el Alayor de Menorca. Un
partido con mucha rivalidad, es lo
que se espera.

Tià Puput y Gori Vicens

2.° REGIONAL
CA'S CONCOS, 2 - PLA

NA TESA, 2
CA'S CONCOS.— Huguet, J. Julia,

B. Adrover, Risco, Uguet, Rosselló,
Mayoral (Zamorano), Obrador, N.
Julia (Fio!), Barceló i Llull.

ARBITRE.— Rubert Maura. De-
sastrosa, la seva actuació. Mostra
targeta groga a Risco i vermella a
J. Julià i Fio!.

GOLS.— Min. 2: Jugada per l'es-
querra, toquen Mayoral i Barceló i
Llu11 remata impecablement. (1-0).
Min. 9: Nou atac dels concarrins i
rematada de Mayoral que rebutja
la defensa, pert) B. Adrover, molt
atent, aprofita per marcar, de tir
creuat. (2-0). Min. 38: Contraatac vi-
sitant amb tir que Huguet rebutja
molt be pet-6 la rematada posterior
entra dins la xarxa. (2-1). Min. 99:
L'arbitre s'inventa una falta al late-

ral de l'Area i els visitants treuen
directament. La pilota, empesa pel
vent, fa un estrany i entra per l'es-
caire sense que Huguet hi pugui fer
res.

COMENTARI.— Solament la par-
cialíssima actuació de l'arbitre va
poder fer que el Ca's Concos no s'ad-
judicAs els dos punts en joc. Ell
mateix reconeixia, a la fi del partit,
que «s'havia passat...» I tant!

Va començar molt be el conjunt
concarrí que, als nou minuts ja gua-
nyava per dos gols de Llull i Adro-
ver; pert', a partir del minut 15, el
collegiat ja mostra indicis de les se-
ves intencions de fer-se el protago-
nista del partit. Per començar, ex-
pulsa J. Julia (min. 29) per una
simple falta —i així ho posa a l'ac-
ta—. L'equip de Vilar s'arreplega
per tal d'acabar el primer temps
amb l'avantatge de dos gols, però,
els visitants, que havien cobrat molt
de coratge, escurçaren distancies. La
segona part fou de més domini vi-
sitant, amb un vent favorable que
reforçava cada cop més, penò la de-
fensa c'oncarrina resolia sense pro-
blemes. Els criteris diferents que
l'Arbitre aplicava segons qui fes les
faltes va encendre encara més els
ànims del públic i, des de les ban-
des, plovien «ofertes» per al de ne-
gre, el qual, per acabar d'encrespar-
lo, va ordenar al delegat que dues
persones que seien sobre la paret
del camp, botassin a l'altra banda.
El joc resta parat dos minuts per.
al rellotge de l'Arbitre, es converti-
ren en nou, que haurien estat més
en cas que els visitants no hagues-
sin marcat l'empat al minut 99, de
llançament directe d'una falta ine-
xistent de B. Adrover al costat
l'àrea. Acte seguit, el Sr. Rubert
prengué túnel j, pel delegat del Pla
de Na Tesa, comunicava a uns i al-
tres la fi del partit. Senzillament, la-
mentable. Per...!

Entre sancions i lesions, diumen-
ge visitarem el PUIGPUNYENT
amb cis ustets.

G.

ROTLET-MOLINAR, 2 - S'HORTA, 1

EL 4CTUAL LÍDER
LAS PASO MORADAS

A punto estuvo el S'Horta de sor-
prender al máximo goleador de la
categoria, y que ocupa actualmente
el liderazgo de la 2.a regional —con
un partido más que el Binissalem—.
Hubiera sido un espléndido resulta-
do poder haber arañado un punto
ante tan dificil desplazamiento, pe-
ro la suerte estuvo del lado de los
campeones.

La 1 . a parte fue de dominio local,
que perforaron la meta visitante en
dos ocasiones (2-0).

En la continuación el conjunto fe-
lanitxer salió con más ambición ata-
cante. Fruto de esa reacción llegó el
gol que acortaba distanicas (2-1).
Un pase de J. Piña lo remató a las
mallas Pau. Entonces cundió el pá-
nico en les filas locales que vieron

como los visitantes creaban ocasio-
:1 es el particle. Pero la
«Diosa Fortuna» no quiso premiar
cl esfuerzo (cl S'Horta, que tuvo
que conformarse con esa minima,
pero honrosa, derrota.

S'HORTA.—R. Roig, Guiem, Ma-
nolo, T. Piña, J. Pifia, J. Toni, M.
Roig, Dino, Pau, J. Ramón y Benná-
sar. Vacas salió por Bennásar y To-
lo por M. Roig.

La próxima semana en el campo
«Sa Lleona» otro partido interesan-
te: S'HORTA - SOLLER.

J.
JUVENILES

FELANITX, 1 - CIDE «B», 1
Un buen partido y un gran resul-

tado el conseguido el pasado domin-
go en el campo de Es Torrentó por
los pupilos de Xisco Juan, ante un
equipo que salió dominando el en-
cuentro, y en el que a los pocos mi-
nutos el Felanitx pudo coger las
riendas. Pero no pudo evitar que los
de Palma marcaran un gol.
INFANTI LES

COLONIA, 1 - FELANITX,
No tuvieron demasiada suerte el

pasado sábado los chicos de J. Adro-
ver, ante uno de los equipos mejor-
citos de la competición. A pesar de
que los felanigenses jugaron bastan-
te bien, la suerte no los acompañó y
tuvieron que regresar a Felanitx con
un resultado negativo. Esperemos
que la próxima semana el resultado
sea favorable, para que así se vuel-
van a situar en altos lugares de la
tabla clasificatoria.
ALEVINES

FELANITX, 2 - SAN JAIME, 3
Alineación. — Lupa, Esteban, Ris-

co, Perelló, Porras, Marcos, Peti, Es-

Partido de poder a poder el ju-
gado cl pasado sAbaclo ca cl Campo
dc Es Torrentó, en el que los fela-
nigenscs merecieron ganar el en-
cuentro, ya que los jugadores pusie-
ron todo el empeño y cuanto pudie-
ron para intentarlo. Dos genialida-
des de Oscar, dieron los dos goles
al Felanitx.

Esperemos que sigan jugando así
de bien y ganen algún partido.

BENJAMINES
FELANITX, 1 - CARDASSAR,
Buen partido el realizado el pasa-

do sábado por la mariana en el cam-
po del Torrentó, anotándose una
victoria más los pupilos de P.J. Va-
guer, con un gol marcado por cl jo-
vencito jugador Miró.
DEPORTE ESCOLAR
FUTBITO INFANTIL
SAN ALFONSO, 4 -

REI JAIME III, 0
Alineación. — David, P.J. Garrido,

Cano, Fuster y Caria.
Partido de poder a poder con

gran acierto por parte de los fe-
lanigenses de cara el gol. Recorde-
mos que la pasada semana perdie-
ron por un gol a cero con este mis-
mo equipo.

Tiet Puput y Gori Vicens
MI!	

VENDO SEAT 132 Diesel, 5 veloci-
dades.

Informes: Tel. 581404 (horas de
olicina) y 582540 (noches).

■■•1111■V	

VENDO RENAULT 5 GT. Copa
Turbo con 13.000 Km. PM-AJ.
In formes: Tel. 57;i012.

treila, Nico, Carlos y Oscar. 	 SE NECESITA REPRESENTANTE.
Los goles del Felanitx fueron mar- 	 Informes Cristalería Felanitx, Tel.

cados por Oscar. 	 581289.
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GARANTIA NACIONAL
SUpercinco 	 PM-AT'
SUpercincO GTL 	PM-AF

• Eord Fiesta	 PM-V

FELANITX

Agrupació Socialista de
Felanitx
Sessions plenàries cada dos
mesos i la Casa de Cultura

A la Plenaria del passat dia 1 de
febrer el grup majoritari, a partir
d'ara PP, ens va voler sorprendre
amb un canvi de les sessions plena-
ries que fins ara es realitzaven cada
mes. I no saben que ja no ens ve
de nou res del que puguin fer.

El que sí haurien de recordar
tots els felanitxers es que abans
d'estar al poder, el grup AP defen-
sava la senyera de la democràcia i
demanava una plenaria ordinaria
cada mes. Ara que ja s'han canviat
el nom j els components no ho re-
corden.

Es de suposar que els ex-(UCD-
UF-PDP-DC), entre ells el Sr. Batle,
han conveeut els ex-AP de com ho
passaven en temps del regnat de
Pere Mesquida. Una Plenaria cada
tres mesos i el .poble que s'informi
si pot, i encara millor si les xafar-
deries que amollen ells mateixos
pel arrer volin per tot arreu.

Ho defensen dient que altres ho
fan o que la Hei ho permet. I es clar
que ho permet la Hei, peó es en
l'actuació de cadascú que es demos-
tra si es vol ser demòcrata o no.

Fins ara l'actuació del grup go-
yernant ha seguit les mateixes pas-
Šš qua els més de 8 anys de govern
del mateix «pupurri», si no ha em-
pitjorat, quant a participació ciuta-
dana o donar informació al poble
de Felanitx. '

I els felanitxers tenen dret a fer
propostes i preguntes a través dels
grups de l'oposició. Amb plenàries
cada dos mesos aquest dret, a la
practica, ens Phan robat., Amb la
mania absurda que al tocar les 12
campanades la plenria s'aixeca amb
una plenaria cada mes no hi arribà
vem mai què ha de fer ara!

Precisament en quasi el temps
que duraven les 12 campanades el
passat dia 1 varen voler aprovar, a
la fi!, els estatuts de la Casa de
Cultura; a partir d'ara CENTRE
CULTURAL DE FELANITX. El nos-
tre grup, havia prescntat una alter-.
nativa d'estatuts. Amb les absurdes
manies del Sr. Batle no varem po-
der defensar la nostra proposta,
cosa que volem fer amb aquest es-
crit.
- Abans voliern fer una petita his-
tbriá • de com han sortit els dos es-
tatuts. No cregueu que només han
estat dos, ' ales' nostres- mans
en tenim 6 que s'han discutits o vo-
tats a la Comissió de Cultura. Tot
va començar fa un any i mig quan
la Presidenta de La Comissió de
Cultura ens va - presentar els pri-
m-Is. Creim recordar que el senyor
Batle ens va anunciar que ell ho
havia intenat 8 anys i no ho havia
aconseguit, per tant esperava que
nosaltres tampoc. Els pronòstics,
pel que es veu, no són la seva espe- •
cialitat.

Cada vegada que Se reunia la Co-
missió.de Cultura la Presidenta en
presentava tins altres totalment dis-
tints. Fa uns 9 mesos el nostreprup
va fer una proposta, que és . la ma-
teixa que hem presentada a la Ple-
fihria. La Comissió no en va parlar
fins el desembre passat que la Pre-

sidenta va presentar uns altres es-
tatuts impresentables, fins i tot els
votaren els representants del PP.

La sorpresa, que ja no ens sor-
prèn res, va ser que el passat gener
abandonaren els que havien votat i
en presenten uns altres totalment
distints i els tornen votar. No ho
deuen tenir gens clar aquesta gent!

Els que finalment es presentaren
a la Plenaria de dia 1 de febrer pro-
posen que el Centre sigui un orga-
nisme autònom, pràcticament tenen
la mateixa finalitat però són molt
distints quan a democracia interna
i amb donar suport a la participaió
ciutadana.

Els estatuts que proposa el Grup
Governant es poden resumir en que
la Plenaria anomena un Director i
aquest, tret que ha de presentar
una programació d'activitats anuals
amb la resta té plens poders per
fer el que trobi. El Director anome-
na un Consell Assessor i n dóna
més possibilitat de participació dels
grups culturals que hi ha a Fela-
nitx.

Nosaltres proposam la creació
d'una Assemblea de totes les Insti-
tucionsi grups de caracter cultural
que hi ha a Felanitx o que es pu-
guin crear. Aquesta idea està prin-
cipalment pensada pels grups de
joves que es puguin formar en cada
moment.

Aquesta assemblea seria la que
proposaria les activitats que s'han
de fer en el Centre.

Tarnbé proposam l'existència de
un Conseil pet-6 elegit el 50% entre
membres de l'Assemblea i l'altra
50% elegit per l'Ajuntament i el
presideix el President de la Comis-
sió de Cultura de l'Ajuntament.

A la nostra proposta el Director
existeix, per?) es una persona con-
tractada pel Conseil del Centre Cul-
tural i que fa les funcions de Ge-
rent i Monitor Cultural. ,

No hi ha dubte que la nostra
proposta d'estatuts dóna possibili-
tats a tots els Felanitxers. perquè_
donin les seves initiatives culturais
a través de l'Assemblea.

Aquesta Proposta nostra ni tan
sols va ser escoltada, suposam que
el Grup Governant la va desestimar,
perquz va voter rompre la seva pro-
pia «mania» votant després de la
primera campanado.. Nosaltres ens
aixecarem i ens anàrem.

7 de febrer de 1989.

SE VENDE APARTAMENTO dú-
plex en Porto-Colom: 1.a planta, 2
habit(vdones, „sa1óp7póxne,
dor, cocina y esplendida terraia.
2.a planta, salón, aseo-ducha, 2 ha-
bitaciones y terraza con excelen-
te vista del puerto.
Informes, Tel. 5.1'02"

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

:,SE,NECESITAN.:,OFICIALES y
APRENDICES PINTORES
Inf.: C. Sant Agusti, 19 Tel. 582302

NECESITO OFICIAL CARPIETE-
RO, con camel conducir.
Informes: Talles Torneados P. Al-
bons, C. Rocabertí, 90 - Tel. 581086

Coloms a la Sala
LA PLENARIA DE DIMECRES
Podeu creure i pensar que ho va-

rem endevinari Idõ sí, es va apro-
var fer les Sessions Plenàries cada
dos mesos. Ho varen votar tots ple-
gadets i ho dugueren el punt segons
.de l'ordre del dia. L'ordre del dia
demostra els temes que preocupen
al grup governant i la prioritat que
tenen aquests. Per això el primer
punt de la sessió que comentam, va
ser el delegar les funcions del Ple
a la Comissió de Govern, en el no-
menament de misser per presentar-
se als Plets que les posen. La sego-
na cosa més important per les
PePes va ser el fer les plenàries
cada dos mesos, els grans temes
pendents i pudents de Felanitx, com
poden esser el sanejament del ter-
me, el Polígon Industrial, la Sanitat,
l'Urbanisme, els esports,... tot això
és menys important que el fer les
sessions cada dos mesos. No ente-
nem com no les cau la cara de ver-
gonya i encara van pels carrers, així
i tot, el Sr. Barceló va manifestar
a la Plenaria que ells en tenien poca
de vergonya i els Socialistes molta.
Bé, va reconeixer la realitat.

La Plenària va transcórrer poc
més poc manco com totes. Els ex-
pedients que necessitaven de dota-
ció pressupostaria no en tenien i un
acord d'una Comissió Informativa,
el Sr. Bonet, va anar a Ciutat i el
va canviar, perquè va parlar amb
un senyor i li va dir que a Cala Mit-
jana l'Ajuntament de Felanitx havia
de solicitar un casinet, otomanes,
para-sols i papereres, en comptes
del que haviem decidit a la Comis-

PM-AD

sió de només solicitar un casinet.
El Sr. Oliver, batle de Felanitx, pas-
sa a votació l'acord d'un senyor de
Ciutat i el Sr. Mora, interrompé la
votació, per dir que les Comissions
Informatives havien de ser creibles
i que ell votava l'acord de la Co-
missió, el Batle canvià de cantet i
es va fer així com toca. Coloms a
la Sala aplaudeix el gest del Sr.
Mora i espera que això no sigui l'ex-
cepció que confirma la regla.

Però el que va ser més allucinant,
va ser la intervenció del Sr. Teje-
dor, per acusar al nostre portaveu
de falsificació de documents, sor-
tint-se de l'ordre del dia amb acu-
sacions difamatòries, amb el consen-
timent i complicitat del Batle. Se-
nyor Tejedor, si un ciutadà sollici-
ta una llicència, i detectau errors o
irregularitats, a Pexpedient que fir-
ma el nostre portaveu i que sembla,
que ha après afecció a mirar, heu
de comunicar l'emper6 al sollici-
tant perquè l'esmeni, no heu de
prendre la Plenaria, com a tribuna
pública per treure coses d'un ciuta-
dà que no són públiques. A la Re-
creativa podeu fer el que volgueu,
però no faceu la Plenaria un casino ,.
i sobretot, no faceu propaganda dels
espectacles que muntau i que són
indignes de qualsevol persona que
pretengui esser representant d'una
part del poble. No creim que ningú
pugui aplaudir el suposat descrèdit
que intentau fer de la feina perso-
nal del nostre portaveu. Coloms a
la Sala, no ha intentat calumniar, ni
murmurar res de la feina de ningú.
Heu confôs la política amb el dir
mal d'algú, cercant de fer mal a la
seva reputació i el seu bon nom. Si
sou una mica honrat dimitiu, Fela-
nitx no pot tenir representants que'
són capaços d'aprofitar el càrrec
per desprestigiar de la feina d'un
Regidor, que no té res a veure amb.
la• vida pública del poble.

' SE . NECESITA DEPENDIENTA con
e-.perienria pflrn fifsrtla
regalo en Cala d'Or, con nociones
de inglés y alenuVo.
Informes: Tels. - 80`201 y 6:770i4.
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VENDO. CARCASAS ANUNCIOS
LUMINOSOS, ESTANTERIAS Y
MOSTRADOR y géneros de souve-
nirs. •R-25 GTX

R-21 wrs
R 21 TXE A.A.
Seat Panda

Francisco-iviafiresa
CONCESIONARIO RENAULT

FELANITX-CALONGE
Tels. 58I984-S5 y 657393 •

PM-AJ 	 Informes, Tel. 573203.
p m_Am 	 mererwramscorremasnosos.

VENC COTXE FORD Fiesta X R2.
PM-All 	PM - AN.

Informes, Tel. 580323

SE NECESITAN EN PORTO-CO-
LOM 2 CAMAREROS, de 18 a 20
ailos, para servicio de-, comedor,.
en restaurante.
Informes, Tel. 575174.

- Cosiiaa de _GNOME
Dr. Arturo • bu l Bretones

Col. 1902

Revisiones glneceEduicas - Conirel de emhraio
- Planifización familiar y Ecografia

C. •Cali, 17 Tel. 555981 (mariana) y 583441 (tardes)
Lunes y viernes a partir de !as 16 h.
(consulta previa cita).




