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Antoni Obrador
(Contiroiació)

Fa molt poc s'ha fet una exposició a Madrid, dins la commemoració
del segon centenari de Caries III i la Illustració, sobre els llibres en cas-
tellà d'història natural dels segles XVIII i XIX. El ilibre traduït pel
metge Obrador hi figura. El Ministeri d'Educació n'ha publicat de ma-
nera exemplar el catàleg (8). Així hem pogut trobar que la fitxa 321 esta
dedicada a l'obra que comentam i es reprodueix com a figura la portada
del primer tom que n'ocupa tota la pagina 175. També a aquest catàleg
trobam la notícia que el llibre del metge Xamarri consta a l'inventari que
feren Maffei i Rua els anys 1871-2 dels llibres i altre material sobre les
riqueses minerals i les ciències auxiliars (9).

L'obra traduïda pel metge Xamarrí es venia per fascicles i es va co-
mençar a publicar l'any 1845, però el primer volum es va acabar l'any
1846, com figura a la portada. El tercer volum es va començar a publicar
l'any 1846 i es va acabar el 1847. D'aquesta manera es explicable la dife-
rencia d'anys que figura a la portada i a la tercera pagina dels volums
primer i tercer. Per això mateix, crec que són incorrectes les referencies
que hi ha fins ara de l'obra que indiquen com anys de publicació 1845-6
(3,8). De fet, els anys haurien d'esser 1845-1847, o 1846-1847.

A la contraportada dels volums 1 i 2 hi figuren les condicions de
subscripció (dos reals per cada fascicle a Madrid i dos i mig a les pro-
vincies). Cada volum tenia onze fascicles i els subscriptors només en pa-
gaven deu. Per fer la subscripció, a més de Madrid, s'indica,en el primer
volum, el nom de catorze llibreries de províncies i en el segon volum el
nom de quatre. A la ciutat de Mallorca el llibreter era en Guasp. Aquesta
disminució del nombre de llibreries possiblement fou deguda al fet de
que fora de Madrid els llibres només tenien sortida quan es venien com-
plets i no per fascicles. No sabem el tiratge que es féu de l'obra, per-6 la
propietat, com podem llegir en el primer volum, era del traductor.

El primer volum té un pròleg del traductor i el tercer volum una
advertencia d'aquest. En el primer tom el metge Xamarrí justifica el
canvi d'ordre dels volums en relació a l'original. L'original començava
per la zoologia i a la traducció aquesta matèria ocupa el volum segon.
També indica que l'obra traduïda no té les lamines de l'original i creu
que es millor així perquè aquesta es un «ciencia de demostración» i les
escoles de medicina han de «estar provistas de un número suficiente de
cuerpos de los tres reinos de la naturaleza». I, continua, es millor estu-
diar la realitat que no unes lamines «por perfectas que sean». Encara
que possiblement hi havia també raons comercials per fer una edició més
a l'abast. Diu que ha tengut esment per citar «los criaderos de minerales
y los parages donde se encuentran los vegetales en España» perquè així
l'estudi «reune lo útil á lo ameno». Finalment, el traductor indica que les
notes aniran en cursiva per distingir els afegitons que ell fa. En realitat,
això es així en el primer i segon volum, però no en el tercer.

(continuara)
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8. Gomis A., Josa J., Fernandez J., Pela:yo F. Historia Natural. Catálogo
Ilustrado, siglos XVIII y XIX Ministerio de Educación y Ciencia. Ma-
drid 1988.
(9) Maffei E., Rua Figueroa R. Apuntes para una Biblioteca Espa-

ñola de libros, folletos y artículos, impresos y manuscritos, relativos al
conocimiento y explotación de las riquezas minerales y a las ciencias
auxiliares. 2 vol. J.M. Lapuente. Madrid 1871-72. Citat a 8.
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-4 la rodeia

Dissabte passat fou oberta al pú-
blic a la Casa Municipal de Cultura,
l'exposició «Espais naturals i socie-
tat», una mostra que presenta el
GOB, juntament amb la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori.

Es tracta d'una exposició gráfica
que per una banda denuncia els es-
tralls produits en el paisatge i en el

medi ambient pel creixement urba-
nístic indiscriminat i incontrolat
que ha sofert la nostra terra els
darrers vint-i-cinc anys i per l'altra
explica la tasca de protecció inicia-
da fa uns pocs anys per la corpora-
ció autonómica.

No deixa de ser desconcertant la
contradicció que s'observa en el
comportament d'uns organismes

l'aigua i les urbanitzacions
Sense cap casta de dubte, la nota

més destacada de tot aquest hivern
es que no plou. Ja sabem que hi ha-
via el període anomenat de les «cal-
mes de gener», que de vegades arri-
baven al febrer. Enguany havíem
pensat que les dites calmes s'havien
anticipat al desembre. Ben mirat,
han durat tot l'hivern i duren en-
cara.

Es ver que, als països de clima
mediterrani, les pluges s'hi solen
produir a les primaveres; però si
tenim en compte que, a la de l'hi-
vern tampoc no va ploure, arriba-
rem a concloure que la situació es
preocupant de bon de veres.

L'aigua es un be escàs, i a una illa
cam Mallorca, amb pluges poc abun-
dants, hem recorregut a l'expedient
de les perforacions. Però alerta!,
l'aigua dels pous no es inesgotable,
i ara resulta que en molts de casos
de cada dia es va tomant més sa-
lada.

Aquestes coses tan elementals són
repetides una i altra vegada pels
ecologistes; però la gent no en fa
cas, i els politics, que solen preten-
dre tenir solucions per a tot i sovint
no en tenen per res, encara en fan
més poc cas.

La premsa ens ha informat darre-
rament d'una decisió salomònica
presa pel nostre ajuntament. Tot
quan no està urbanitzat a la penin-
sula de Sa Punta, sembla que ja té
via lliure perquè hi estigui ben
prest.

El senyor Sebastià Verd deia diu-
menge passat a un diari de Ciutat
que no haurien d'esser autoritzades
les urbanitzacions si no tenen asse-
gurada la provisió d'aigua propor-
cionada a la densitat de població
prevista. Doncs bé: les urbanitza-
cions 1 i 2 de Sa Punta, des dels
seus inicis, reben una aigua dolenta,
salabrosa i escassa. Deim que es do-
lenta perquè no serveix per a beure,

que alhora que permeten encara
ara i fins a uns limits de follia la
destrucció del paisatge, s'apliquin
també a preservar altres zonas d'a-
questa degradació.

Un visual que recolleix la trista
situació del nostre terme —realitzat
pel G. O. 13. de Felanitx—
completa aquesta mostra per moltes
raons interessant.

La mostra podrà ser visitada fins
dia 5 de marg.

ni cuinar, ni regar. Deim que es es-
cassa perquè l'entitat subministra-
dora fa pous sense cap resultat apre-
ciable. Ara, els residents han de pa-
gar l'aigua a 40 pessetes el metre
cúbic; però això no es lo més greu.
Els xalets de Sa Punta han de pagar
una quota mensual de 850 pessetes
només per la connexió amb la xarxa.
O isa: els xalets pagaran, sense con-
sumir una gota d'aigua, 10.200 pes-
setes cada any. Aquets preus han
estat autoritzats per una junta de
preus que funciona a Ciutat, i l'aug-
ment ha estat soHicitat per l'Ajunta-
ment de Felanitx, que va trobar la
decisió justa i raonable.

Els veïnats de Sa Punta se dema-
nen quins interessos defensa un
Ajuntament que prima els promo-
tors i castiga els particulars. Real-
ment, al Consistori de Felanitx, el
sentit comú no hi abunda. Tan poc
que, quan qualcú hi diu una cosa
raonable (recordin la intervenció
del senyor Mora al darrer ple), la
premsa se'n fa eco tot d'una.

La urbanització de Sa Punta 1, fa
una pila d'anys, va començar a mar-
xar i no hi ha hagut manera que
l'Ajuntament s'hagi fet càrrec de
l'acceptació, a causa de les deficien-
cies existents. La urbanització pre-
senta tantes irregularitats que un
ajuntament que est à de part dels
constructors i urbaintzadors fins al
punt de merèixer la concessió del
premi «Ciment» no ha estat capaç
de fer-se'n càrrec.

La conclusió es que, si Sa Punta 1
es tan desastrosa que ni mereix es-
ser rebuda, la lógica conseqüència
seria que la Sala se mostras molt
mal disposada envers d'una reitera-
ció. Doncs be, així i tot dóna el be-
neplàcit perquè les urbanitzacions
arribin a la carretera de S'Algar.

I es que el nostre ajuntament es-
ta obsessionat pel negoci de la cons-
trucció, un negoci que produeix uns
ingressos considerables a les argues
municipals, de moment; però no té
en compte que cadascuna de les ur-
banitzacions crea un conjunt d'obli-
gacions i responsabilitats que un
dia o altre s'hauran d'arribar a as-
sumir. Aquestes coses no són males
d'entendre, per-6 l'esforç que han de
fer els qui comanden a la Sala per
entendre-les, se veu que es despro-
porcionat i no esta a l'abast del seu
coeficient intellectual. Aquesta és,
almanco, l'explicació més benèvola
que se'ns ocorr.

Pirotècnic



SANTORAL
Diu. 26 St. Nèstor
Dill. 27 St. Gabriel de la Dol.
Dim. 28 St. Teófil
Dim. 1 St. Rosend
Dij. 2 St. Simplici
Div. 3 SI. Emeteri
Dis. 4 St. Casimir

LLUNA

Quart minvent dia 28

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 Pests-
dó: 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.

Portocolom • 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
GayA-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Cat. Ticoulat
Francesc

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

580448-581144
Ambulàncies

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

Taller NAUTICO MONSERRAT
Plaça Conmerç, 4 - Tel. 575414 - PORTO-COLOM  

SE NECESITAN DOS PERSONAS
para atender COCINA y BAR de
empresa. Meses de verano.
Informes, Tel. 581266      

Sérvicios oficiales: VETUS y YAMAHA
VENTA DE: Embarcaciones nuevas

Radioteléfonos VHF
Sondas y todo tipo de MATERIAL
ELECTRONIC° para navegación.

Mercado de ocasión en motores fuera borda y Diesel.  

EN CALA FERRERA SE ALQUILA
0 TRASPASA BAR, totalmente
instalado. Se puede vivir en él.
Informes, Tel. 643177 (noches)  

INGLESA con nacionalidad espa-
ñola BUSCA TRABAJO

para temporada verano 1989.
Mucha experiencia en turismo.

Apartado 104 - Felanitx   ARTS RAVAL
C. Mar, 3 - FELANITX

EXPOSICIO DE PINTURA    

SE OFRECE SEÑORA para hacer
arreglos de ropa en general.
Informes, C/. Rocaberti, 7

LI. BURGOS      ALQUILO LOCAL COMERCIAL en
calle Mayor.
Informes, Tel. 581854Del 3 al 19 de març       

Joan Martorett Mahn()

va morir a Felanitx, dia 12 de febrer de 1989, a l'edat de 61 anys,
havent rebut els sants sagraments i la Benedicció Apostólica.

Al eel sia

La seva esposa Miquela Barceló; . filla Maria; fill politic Antoni Oliver; nets, Antènia i Sebas-
tià; pares politics, Miguel Barceló i Margalida Maim6; germans, gcrmans politics, nebots, eosins i
els altres parents, vos demanen que el tengueu present en les vostres pregaries.

Casa mortuòria: C. Santueri, 76

FELANITX

ATLETISME (Ve de la pág. 7)

Campionat Balear individual de CrossFELANITX

44-07
PREU DE SUBSCRIPCIO

Semestral: 1.625 ptes.
Semestral a fora: 1.775 ptes.

Diumenge dia 12, a la Porciúncu-
la com altres vegades, es desenvolu-
pà aquesta cursa. El públic assis-
tent fou nombrós.

A la categoria júnior hem de dir
que el felanitxer Antoni Peña, degut
a uns problemes al turmell, va ha-
ver d'abandonar la prova quan no-
més li mancava una volta, anant
sempre al capdavant.

A la cursa de seniors i amb un re-
corregut de 13.460 metres, fou guaK...
nyador el corredor del club Hermes
Mateu Dominguez, amb un temps
de 44'06".

Els atletes felanitxers quedaren
classificats de la manera següent:
31 F. Algaba - Opel Felanitx, 52'41"
35 F. Páramo - Joan Capó, 	 53'11
48 V. Martinez-Opel Felanitx, 56'23"
51 M. Nadal - Opel Felanitx, 58'27"

A la categoria de veterans, en una
distancia de 5.900 metres, en Sebas-
tia. Adrover (Opel Felanitx) arriba
en cinquena posició.

- CAMPIONAT DE BALEARS
DE CROSS PER CLUBS

El passat 5 de febrer, va tenir hoc
a la ciutat de Pollença aquest cam-

pionat, amb nombrosa participació
i excellent nivell competitiu.

A la categoria júnior —distancia
7.670 m,— va guanyar l'equip de
Pollença, que compta dins les seves
files amb el nostre paisà Antoni Fe-
ria qui, una vegada més arribava
primer a meta. N'Antoni Feria aeon-
segui un temps de 26'26".

Ja dins la categoria senior, on es
trobava present l'equip Opel Fela-
nitx —que queda en dotzena

féu primer l'equip Costa de
Calvià.

Els temps d'arribada dels nostres
corredors foren:

F. Algaba, 	 48'05"
M. Céspedes, 	 48'19"
S. Adrover, 	 49'36"
M. Nadal, 	 50'53"

52'24"V. Martinez,
La distancia per aquesta categoria

fou de 12.285 m.
(Retirat de l'edició anterior)

SE ALQUILA PISO en Felanitx y
LOCAL para negocio u oficina, de
unos 40 m2, céntrico.
Informes en esta Administración.

il graiment
La familia Martorell-Barce-

ló, davant les nombroses
nifestacions de condol rebu-
des amb motiu de la mort de
Joan Martorell Maimó i en la
imposibilitat de correspondre-
les a totes personalment, ho
vol fer per mitjà d'aquesta
nota.

A tots, moltes gracies.

SE NECESITA INTERNA, todo el
ario. Sueldo y condiciones a con-
venir.
Informes, Tel. 551099 (de 5 a 8)

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

NECESITO MUCHACHO con car-
net de conducir.
Informes, C/. Zavellá, 7

SE VENDE Furgón Ebro F-350
3.500 Kg. a toda prueba.
Inf.: Tel. 575113
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OPINIÓ SOBRE EL COMUNICAT
DEL PARTIT POPULAR

Com a simple lector del FELA-
NITX, em sent un dels destinataris
del «Comunicat del PP». Per tant,
voldria fer uns comentaris que, for-
çosament, hauran de ser més curts
del que voldria. Amb aquesta finali-
tat, seguiré un sistema basat en les
afirmacions del PP i la conseqüent
resposta per part meva:

— Comunicat del PP (a partir
d'ara CPP): a la discusió entre Bar-
tomeu Obrador i Bartolomé Teje-
dor a la plenaria de dia 1 de febrer,
B. Tejedor no féu referencia a una
«cosa privada» de B. Obrador.

Resposta: Sí que era privada, per-
que féu referencia a l'activitat de
B. Obrador com a arquitecte i no
com a regidor. Caldria que tothom
sabés distingir les diferents activi-
tats que una persona pot desenvolu-
par dins la societat. Aquí la qüestió
es molt llenegadissa, perquè B.
Obrador, corn a arquitecte, es veu
obligat a presentar projectes seus a
l'Ajuntament, l'aprovació o no dels
quals correspon a òrgans controlats
pel PP. Trob que s'hi escau allà de
«no basta ser honrat sinó que cal
semblar-ho» i les declaracions de
B. Tejedor no ajuden gens ni mica
en aquest sentit. No els estic acu-
sant de fer parts i quarts (prevari-
cació); només dic que tais declara-
cions poden motivar qualsevol tipus
d'especulacions. Per altra part, con-
sider I'« explicació» del PP completa-
ment insatisfactbria.

— CPP: els Coloms presenten re-
cursos «sense cap ni peus».

Resposta: Què voleu dir amb
això? Els recursos, en via adminis-
trativa, els resol el Batle, la Plena-
ria o la Comissió de Govern, segons
els casos. Aquests tres òrgans estan
dominats pel PP. No heu de tenir
(ni teniu) por als recursos: els des-
estimau i ja esta. Si tan poc fona-
ment tenen, en recórrer la desesti-

Casa Municipal de Cultura
EXPOSICIÓ

ESPAIS NATURALS I SOCIETAT
CONSERVACIO DELS ECO-SISTEMES A LES BALEARS

I PITIUSSES
Projecció sobre la costa i la muntanya
del terme de Felanitx.

HORARI DE VISITES: Tots els dies de 17 a 20 h.
els diumenges també de 10 a 13 h.

Obert fins el proper diumenge 5 de marc

G.O.B. FELANITX

entre el carrer
lia trona

L'emoció de l'ideal I de la ràbia
Acabam de recordar els quaranta anys de la Declaració Universal dels

Drets Humans (1948-1988). Tot just entram en l'any de celebracions de
la Revolució Francesa (1789-1989). Les celebracions i els aniversaris poden
ser bons com a recordatoris d'allà que no feim i prometerem i declara-
,rem fer, com també d'alegrar-se de tot allò aconseguit des de la primera
passa donada. Ara bé, és ben vere que moltes celebracions poden matar
Vase. Poden aclaparar-nos sense que en treguem saba renovada per als
nostres dies.

Les declaracions dels Drets Humans i la proclamació de «la Ilibertat,
Ia igualtat i la fraternitat» continúen essent exigencies urgents per a la
vida i la convivencia de persones i pobles. ¿Només seran un text, un pro-
grama, un fet? ¿Passaríem l'examen amb bona qualificació? Sigui el que
sigui, hem de mántenir ben alta i encesa la flama i la senyera d'aquestes
declaracions i programes. Res del be i del bo que ha succeït podem Ilan-
çar-ho al poal del ferns de l'oblid o de la insignificança.

«Tots els éssers humans, pel fet de néixer, són lliures i iguals en dig-
nitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència i han d'actuar amb
esperit de fraternitat els uns envers els altres». Ja me direu si això no
és una proclamació sobre l'objectiu final del món, un anhel, un desig ben
arrelat endins de l'home, pert) no igualment encorat en la practica de l'e-
xistència ni en la practica de les administracions ni de la política. Per
desgracia!

Estam enfora de la meta. Per atansar-s'hi cal creure-hi i deixar-se
batiar en el bany utòpic de la construcció d'un món radicalment diferent
de l'actual. A l'anterior article demanava «entranyes» per conviure; avui
deman «emoció». Sense emoció no hi ha forts motius, ni mocions, ni mo-
tors ni mogudes. Com de bell podríem recrear el món! Quin abisme, qui-
na distancia entre la paraula proclamada i firmada i la realitat a tants
d'indrets! En aquestes situacions d'inhumanitat, tot esperit mínimament
sa capta l'existència de tota una colla de realitats inacceptables des de
cap punt de vista. Les capta i les pateix. Des de la contemplació de la
bellesa de l'esboç del quadro i les ombres omnipresents de la realitat en
neix l'emoció de l'ideal i de la rabia.

La societat de finals de segle no sembla portar germens de futur, el
manco a Europa. ¿Som yells i sols volem apadaçar els vestits? No sem-
blen esser objectius de cap política la llibertat, la igualtat i la fraternitat;
i 136 que ens n'omplim la boca Leis discursos. A nivell general i a nivell
de corporacions locals. Ens venem al pragmatisme, a la butxaca i a la
tecnocracia pura i dura. Quan algú pretén recordar-ho, al carrer o al pié
de l'ajuntament, en els diaris o en les conversacions casolanes, ¿és ben
rebut o tillat d'extravagant i mig loquenc?

Les veus del 14D, i el que això significa, poden aperèixer en la vida
social com a veus que recordin i desvetllin la consciència del valor d'a-
questes metes que celebram però no vivim: un replantejament de l'orga-
nització social, de la justicia.

L'església sembla més preocupada per assegurar impossibles cohe-
sions i uniformitats internes que per fer ressonar el projecte evangèlic,
encara que sigui afirmat en paraules civils: Drets Humans, llibertat, igual-
tat, fraternitat. Ja me direu si aquesta no és també la nostra revolució.

Bartomeu Benndssar

Comissió de Confraries de Satmana Santa
Convida a tots els membres de les confraries de Felanitx,

a la conferència que pronunciará el proper dijous dia 2 de març,
a les 9 del vespre, a la Parròquia Mn. MATEU GA LMES.

Esperam la vostra assistência.

SIRER
FOTOGRAFIA — PERFUMERIA

Les participa, que a partir del 1.° de marzo sus actividades
de fotografia y perfumería, serán atendidas conjuntamente en su
local de la C. Mayor, 28, en donde esperarnos recibir su agradable
visita.

mació davant el jutge, aquest també
cis desestimara. O es que no tenen
Ian poc fonament com deis? No ens
faccu riure: un recurs, per regla
ales que general, no atura mai l'exe-
cució • d'una actuació administrativa.
No enganeu, idà, la gent que desco-
neix la legislació dient que volen
obstaculitzar l'activitat de l'Ajunta-
ment posant recursos.

— CPP: «Es van ficar en coses
privades d'un ciutadà, ens referim a
les carregues de dita finca del polí-
gon industrial faltant a tota ètica i
als bons costums».

Resposta: aquesta sí que es bona!
Feis un plec de condicions en el
qual es diu que s'ha de comprar una
finca «libre de cargas y graváme-
nes» i justament vos disposau a
comprar-ne una que en té. Per que
feis plecs de condicions si vosaltres
mateixos els incompliu? A més, vos
avisen que la finca esta gravada
(com que el Registre de la Propie-
tat es públic, no hi ha tan de se-
cret); i en lloc d'agrair l'avis deis
que això es «faltar a tota ètica i als
bons costums». Seguint el vostre
exemple, si jo, interessat a comprar
una finca determinada, acudesc al
Registre per saber la seva situació i
l'encarregat em diu que està hipo-
tecada, Ilavors li hauré de dir, a
aquest encarregat, de part vostra,
que és un dolent perquè «falta a
l'ètica i als bons costums», encara
que complesqui la tasca que li enco-
mana la Llei Hipotecaria (article
221 i següents).

De tot el Comunicat del PP (ex-
UCDUFPDPDCAP), en deduesc que
no els agrada gens ni mica que els
Coloms, a part de la critica pública
que sempre s'havia fet, hagin posat
en practica controlar l'Ajuntament
amb els pocs instruments que l'or-
denament juridic posa a l'abast del
ciutadà, instruments que no tenen
altre suport que no sia el de les
Lleis que tota Administració té el
deure de respectar a fi que no es
trepitgin (massa) els drets dels ciu-
tadans.

Lo Xeremier del Torrentó

SE NECESSITA CUINER/A, de cui-
na mallorquina. A Cala d'Or.
Informació, Tel. 580667
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Eis fruits de la Quaresma
LLIBERTAT

El despreniment és un camí de llibertat, però no és l'únic. La lliber-
tat és el resultat de molts esforços. En el desert, Jesús no tan sols rebut-
ja la temptació del consum, sinó la de la glòria i del poder. Ser lliure és
no tenir cap casta de Iligarin ni a coses, ni a sentiments (afectes, desitjos,
pors), ni a persones, ni a un mateix. I ser lliure és quelcom més. Es no
errar el camí, és orientar totes les capacitats cap a una meta generosa,
és esforçar-se per cr:...ixer, és viure per al 136 i per l'amor.

Crist fou Inure, ja ho hem dit, però d'una manera misteriosa. La seva
llibertat el porta a l'entrega més gran, a la dependência més forta, al lli-
gament sagnant a la creu. La seva llibertat el porta a viure enterament
i radical «per als altres». Fou la pura llibertat de l'amor.

En la quaresma, esforça't per a ser més lliure. Es un llarg camí que
sempre acaba en la Pasqua. Examina les teves inclinacions i lligadures.
Mira com i per quê vius. Te n'adonaràs de que arribar a la llibertat no
és molt senzill; que tindràs necessitat de l'empenta i del foc de l'Esperit.

cine princip d 
Viernes 24, sábado 25, 9 noche y domingo 26 desde las 3

Si ha visto Cortocircuito no deje de ver la 2•a parte, le cautivará

Cortocircuito 2 	 EL ESLABON DEL NIAGARA
Viernes 3, sábado 4, 9 noche y domingo 5 desde las 3

Arma Joven y El Misterio de la Pirámide de Oro
PROXIMOS ESTRENOS: Noche de Miedo 2-- Quien engañó a Roger Rabbit

—Harri el Sucio en la lista negra.

Se necesita AUXILIAR ADMINITRATIUO
Informes: Tel. 657388

FELAN1TX

Miguel Maimó primer classificat
al Trofeu President

El passat cap de setmana, en
aigües del Club Nàutic Portitxol, se
celebra el Trofeu President, en el
qual hi participa el jove regatista
felanitxer Miguel Maimó. Hem de
constatar amb satisfacció l'excellent
paper realitzat per M. Maimó que es
classifica en primer Hoc a les dues
proves —el dissabte i el diumenge—
de la classe «Europa».

Ambdues proves es dugueren a
terme amb molt poc vent.

Es evident la bona forma en que
es troba Miguel Maimó, ja que en
els trofeus que ha assistit en-
guany ha aconseguit dos tercers
Hoes i un primer.

'Judo
El passat cap de setmana, un grup

d'alumnes de la Sala de Judo Fela-
nitx, es desplaçaren amb el seu pro-
fessor i alguns familiars a Menorca
per tal de participar en el Trofeu
«Ciutat de Maó».

L'equip felanitxer estava format
pels nins següents: José Carlos Re-
verte, Francesc Mas, Pere Cler, Pere
Vera, Antoni Martorell Capó, Antoni
Obrador Garcias, Pere Antoni San-
só, Joan Pau Martí Lliteras, Pere
Bennasar, Antoni Obrador Mas, An-
toni Torres Collado, Bernat Benna-
sar i José Miguel López.

Els resultats de la competició fo-
ren excellents, aconseguint dues
medalles d'or, dues d'argent i tres
de bronze, lo que palesa la bona
preparació de tots. També cal desta-
car la deportivitat que mostraren
tots en tot moment.

Els expedicionaris, aprofitaren el
desplaçament per fer una excursió
per l'illa.
Gabriel Mestre Oliver exposa a la
galeria (Bennissar» de Pollença

Dernà inaugura una mostra de
pintura, a la prestigiosa galeria
«Bennassar» de Pollença, el nostre
paisà Gabriel Mestre Oliver.

En Gabriel Mestre, que des del 79
no ha exposat a Felanitx, desplega
una gran activitat i lluny d'estancar-
se en una determinada forma ex-
pressiva, renova continuament el
seu llenguatge pictòric dins les coor-
denades d'una personalitat molt
acusada.

Li desitjam èxit en aquesta mos-
tra de Pollença.

Exposici6 de Llorenç Burgos a
<Arts Raval»

A «Arts Raval», del carrer de la
Mar, 3, obri una mostra de pintura
el proper divendres dia 3, el pintor
Llorenç Burgos.

Aquest artista és present a les ga-
lenes de l'illa des de fa deu anys.
Ha exposat molt sovint a Manacor i
la seva obra ha estat seleccionada
per a la I Bienal de Pintura de les
Tiles Balears celebrada el 1986 a Sa
Llotja i pels premis «Ciutat de Pal-
ma» 1987. L'any 1985 obtingué el
premi de pintura damunt paper

«Ciutat de Felanitx».
La mostra restara muntada fins

dia 19 i podrà ser visitada els dime-
cres, dijous i divendres de 17'30 a
20 h. i els dissabtes i diumenges de
10'30 a 13.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
PROJECCIÓ. — Dimarts dia 28, d

les 18 h. projecció de la pellícula
«El color púrpura», sota el patroci-
ni de la Caixa de Pensions «la Cai-
xa».

CONFERÊNCIA.-- Dia 3, a les 5
del capvespre, a carrec de la Dra.
Paula Grau: «Característiques psico-
tisiològiques de la Tercera Edat».

CASINO DE MALLORCA. — El
dissabte dia 11, assistência al sopar
i espectacle al Casino de Mallorca.
Preu de tot, viatgeinclõs, 2.600 ptes.
La sortida sera a les 6 del capves-
pre. Per a inscripcions, a partir del
dia 1.

Curs Stvdia
El proper dimarts dia 28, el P. Jor-

di Llompart explicarà la lliçó cor-
responent del curs: «L'home i els
seus recursos*.

PP. Teatins
CoLlectatMans Unides»

A la collecta realitzada en favor
de «Mans unides» el passat dia 12
se recolliren les següents quanti-
tats:

Església de Sant Alfons, 35.250
CoHegi de Sant Alfons,	 33.400

Total: 	 68.650

vida social
NAIXEMENT

Els esposos Bartomeu Mesquida
Barceló i Emilia Sevilla Escalante,
han vista augmentada la seva llar
amb el naixement del seu primer
fill, un nin, que en el baptisme re-
brá el nom de Joan.

Enhorabona als nous pares.
NECROLOGIQUES

Dia 12 de febrer deixa d'existir a
Felanitx, a l'edat de 61 anys, des-
prés de veure's confortat amb els
sagraments, D. Joan Martorell Mai-
mó. A.c.s.

Reiteram la nostra condolência a
la seva esposa D.a Miquela Barceló,
filla D.a Maria, fill politic D. Antoni
Oliver i els altres familiars.

o 
El passat dia 13, descansa en la

pau de Déu a Felanitx, a l'edat de
87 anys, i després de rebre els sa-
graments, D. Rafel Nicolau Gomila.
D.E.P.

Enviam el nostre condol a la seva
família i d'una manera especial als
seus fills D. Jaume, D.a Maria i D.
Joan.

SE NECESITA MUJER, para trabajo
Restaurante. Horario a convenir.
Informes: Tel. 580008.

PARROQUIA DE SANT MIQUEL

Secció Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL
QUARESMA

Dilluns, dimarts i dijous, a les
7'45 del mati, Laudes i Missa a la
capella de La Providência.

Dimecres, divendres i dissabte, a
les 8 del vespre, Vespres i Missa a
la parròquia.
CONFERENCIES QUARESMALS

A SON PROHENS
Dijous dia 2, divendres dia 3 i dis-

sabte dia 4, a les 9 del vespre es do-
naran unes conferències a la barria-

da de Son Prohens.
PRIMERES COMUNIONS

Dilluns dia 27, a les 9 del vespre
a la Rectoría, reunió pels pares dels
nins que han de rebre la primera
Comunió.

Perfums SIRER, S. A.
PRECISA DEPENDIENTA para su
perfumería de Cala Ferrera. Se valo-
rará conocimiento de idiomas.

Informes: Sr. Manuel Siren, Telé-
fono 580539 (noches de 10 a 10'30)



Nueva Dirección

Bodas, Banquetes
Comuniones y

fies tas en general
PARA RESERVAS, llamar a los Tels. 658033 y 575602

Escola de Ball Amable
L'Escola de Ball de Saló convida ALS ALUMNES a un •

ball, demà diumenge, al local del Gurugú, a partir de les 7
del capvespre.

També es convida a totes les persones interessades en
aprendre a ballar. Aquest dia es donarà informació dels
cursets de ball que començaran de bell nou.

Organitza: RAFEL MIRALLES MAS
Col.labora: AJUNTAMENT DE FELANITX

Racons de Déu (II)

¿Com esser cristiii en eo temps dinclemincia?
Inclemencia no vol dir sols marginació. Ni pobresa. Ni la situació

d'esqueix provocada pels múltiples conflictes que produim o que sofrim.
Ni sofriment, derivat de les ambigiietats de la vida. És veritat que el qui
sofreix sense motiu, pot pensar que ha estat abandonat de Deu. Pot pen-
sar també que almanco Déu s'ha rec lòs en un silenci indiferent.

No es aquesta la vertadera inclemencia. El qui sofreix, pot clamar a
Déu. El qui sofreix i protesta, mostra encara interès per la vida i per la
capacitat d'estimar. El Rui sofreix té sempre el recurs d'assemblar-se a
Jesús en la seva tensió de permanèixer en l'amor, malgrat els desengan ys
i el dolor. No es en el sofriment, on s'hi troba la inclemencia dura.

Més be la dificultat de ser cristià se troba en la inclemencia blana.
Per expressar l'abast d'aquesta nova inclemência ha sorgit un vocabulari
novell: yuppi, cultura-body, begudes i menjar «light», «vagabundeo incier-
to», economia com a principal centre productor de relacions socials, poli-
teisme de valors. Tot això vol dir que dins la vida moderna se donen dues
tendencies basiques: Primera, que la tensió generalitzada dels esforços
se dirigeix a conseguir una vida «estètica»: millor casa, millor menjar,
millor piscina, millor beguda, millor dos-litres. Segona, que en lloc de
lluitar per un projecte collectiu, s'ha dissolt l'actor social. Ens trobam en
una segona revolució individualista. Ens trobam que l'ensopiment del ben-
estar tranquillitzant s'ha convertit en la vertadera inclemència que qües-
tiona seriosament la capacitat de ser cristià.

La Quaresma és un crit. Es un camí. Es també una aventura. Ens
mostra la necessitat d'una reconversió. És una escola per aprendre on se
troben els racons de Déu.

L'home que en la gracia i en la desgracia s'atreveix a confiar en l'a-
mor de Déu, i que accepta esser acceptat.

L'home que ha rebut la llibertat nova, i és capaç de superar l'auto.
aïllament.

L'home de cor inquiet, que és conscient de no ser lo que tocaria ser,
i és conscient també que el seu coratge no esta a l'altura del seu saber.

A aquest home se li presenta la tasca de trobar els racons de Déu:
preocupació social, pregaria, treball, assistència al proïsme, lluita contra
tota casta d'ídols. L'home que vol viure així, no assolirà mai la vida sense
ambigiietats, pet-6 generarà un moviment cap a la maduresa, encara que
en un estat fragmentari. Manuel Baugd

APART-HOTEL
PARQUE M

BANQUETES,
no 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

FELANITX 	 5
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RESULTATS
Cadets masculins:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 61
SANT JOSEP «A»,	 91
Juvenils masculins:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT,	 91
CAMPOS,	 33
Júniors masculins:
COSTA CALVIN, 	 74
J. CARVAUTOC. GRIMALT, 	 64
.Sèniors masculins:
SANIMETAL ARTA, 	 40
J. CAPÓ/AUTOC. GRIMALT, 	 44
Sèniors femenines:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 50
SANTA MARIA, 	 38

COMENTARI
La jornada comença amb l'actua-

ció dels CADETS que es trobaren
un equip d'una envergadura enor-
me. Hem de donar mèrit als 61
punts que anotaren i a la reacció
que tingueren ja que els permeté de
passar de 14-36 (m. 16) a 41-51 (m.
28). Després els ciutadans posaren
la directa i aixemplaren la diferèn-
cia fins als 30 punts definitius.
Anotadors destacats foren Damià
Amengual (22) i Aleix (17).

A continuació els JUVENILS der-
rotaren de forma contundent el
cl Campos i això que en els primers
10 minuts el marcador era advers
als locals (14-17). Però en els 30 mi-
nuts restants hi va haver un escan-
dalós parcial de 77 a 16, amb no-
més 4 cistelles en joc dels campa-
ners. Tomeu Maim& el jugador més
en forma, fou també el millor encis-
tellador amb 27 punts.

La derrota per 10 punts dels JU-
NIORS fou excessiva perquè es la
maxima diferència desfavorable que
es produí i perquè a falta d'un poc
més de dos minuts els felanitxers
anaven per davant. El partit havia
començat força bé (10-21, minut 13)
pert, els locals abans del descans re-
trobaren el camí de la cistella i al
mig temps el marcador era favora-
ble seu (34-26). El domini del Joan
Capó en el segon temps permeté
neutralitzar les distances i fins i tot
posar-se per davant de 6 punts. El
final ja l'hem contat. Tres anota-
dors per damunt dels altres: Amen-

gual (19), Perelló (16) i Salva (15).
A destacar la bona 2.a part de Ber-
nardi.

Pintaven bastos en el partit de
SENIORS MASCULINS quan en el
minut 10 s'enregistrava un clar i ra-
quític 14-3. Una diferència conside-
rable a la pista del Sanimetal Arta,
equip situat solament a un punt per
darrera dels de Felanitx i que no
sabia quin gust tenia perdre a ca
seva. Lleugera reacció fins al des-
cans on s'arriba amb un altre ra-
quític 24-17. El bon paper que feren
Serra i Salva, especialment al co-
mençament de la 2.a meitat féu que
el marcador es capgiràs ben prest
(28-29, minut 6). D'aquí al final de
l'encontre no es va perdre la davan-
tera, encara que les diferències fo-
ren curtes. La clau de la victòria fou
Ia magnífca actuació defensiva. Di-
guem, de pas, que la defensa del
Joan Capó és la que menys punts ha
rebut de tota la lliga. Ara, a falta
d'una jornada, es pot aconseguir
el títol de campió de grup si es
guanya el diumenge al sempre difí-
cil Porreres.

Les SENIORS debutaren amb
èxit a la 2.a fase de la competició
Fou un triomf que no perillà en cap
moment i una diferència aconsegui-
da en el primer temps (25-14) que
s'amplia fins a 22 punts (47-25) però
que després d'un darrer esforç del
Santa Maria, queda amb un discret,
per5 clar, 50-38. Cati López, sens
dubte, és la figura de l'equip i amb
els 23 punts anotats ho tornà a de-
mostrar.

AQUESTA JORNADA
Els cadets visitaran el Syrius Pa-

tronat i els júniors aniran a Lluc-
maj or.

A Felanitx, el dissabte jugaran les
juvenils contra el Bons Aires. Pre-
cisament l'equip juvenil també ha-
via de jugar els partits que té apla-
çats a Puigpunyent i a Pollença.

Els sèniors masculins, el diumen-
ge, reben el Porreres en el darrer
partit de la lliga.

Desconeixem quin sera el rival de
les sèniors i on jugaran, com tam-
poc sabem, a hores d'ara, si els ju-
venils començaran la 2.a fase.

LARRY CISTELLES

Bespres de guanyar a Artà i a falta d'una jornada

Els sèniors, líders
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Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• El C.D. FELANITX perdió por
la minima DOS a UNO en su com-
promiso menorquín frente al ISLE-

¿Qué hubiera pasado si MUT
no FALLA un PENALTY? Lo cierto
es que el equipo de PEREZ DEL
CID falló goles cantados, jugó na-
da bien, ante un rival que no es
nada del otro jueves ... ¡Otra vez
será!

• El PATRO «ESTEVE» cum-
plió la semana pasada la friolera de
CIENTO CUATRO AÑOS. Cantidad
de años que no se ven por ninguna
parte si te lo topas por la calle ...
¡Parece un chaval!

• Muy animado, de veras, anda
el CAMPEONATO de «TRUC» del
«BAR CRISTAL». Hasta contabiliza-
mos, el pasado martes, cinco mesas
dedicadas a este pasatiempo que re-
quiere inteligencia, habilidad, suer-
te y dotes psicológicas 	 ¡Mecas
mail

• Menos mal que se repone el
cámara de T.V.F. del percance que
sufrió el otro día. Pasó que en un
afán de celo profesional, para gra-
bar mejor un reportaje de fauna y
flora se subió a un arbolito y claro
perdió el equilibrio ... Total una
costilla lesionada y unos dolores te-
rribles. Esperamos que se reponga
de ello rápidamente para bien suyo
y de la «nostra televisió».

• Lo cierto es que dicho cámara

y el «director» de TELEVISIÓ FE-
LANITXERA estuvieron el pasado
martes en el «BAR S'ABEURA-
DOR» en una CENA organizada por
los responsables de «SA CARROS-
SA» titulada, si no me equivoco,
«SA CLINICA D'URGENCIES SA
DESGRACIA». Era viernes de cua-
resma, pero los responsables de la
fiesta tenían bula, natural. Pero el
«Jefe» de T.V.F. es muy riguroso
con las trapliciones. Así que el cáma-
ra y él se lo montaron a base de
una comida frugal, respetando reli-
giosamente ese período de absti-
nencia. La cosa fue estupendamente,
algunos salieron algo mareadillos,
lo que toca ... Y al final Bernat se
fumó un colosal puro, como siem-
pre. Una cosa es comer carne y la
otra es privarse de fumar un buen
habano, a ver.

• Hoy sábado, a las 11 de la ma-
ñana, en «ES TORRENTO» un IN-
TERESANTE PARTIDO de BENJA-
MINES, los del FELANITX se mi-
den con una SELECCION BALEAR.
Allí habrá algunos técnicos para ver
a tres jugadores felanitxers que son
auténticas promesas del deporte ba-
Iompédico.

• Sigue la polémica en torno de
TONI PERA. El domingo también
tuvo que retirarse de la prueba atlé-
tica de SEGOVIA por molestias. TE-
LEVISIÓ FELANITXERA se ocupó
de ello, largo y tendido, bajo la ba-
tuta de MIQUEL JULIA.

• Siguen las FESTES DE LA RA-
DIO felanitxera. Los sábados en el
local del «GURUGIJ» hay baile y
programa en directo. Se busca la
legalización del medio.

• El domingo viene a «ES TOR-
RENTO» ni más ni menos que el
legendario equipo del C.D. CONS-
TANCIA. En Inca perdimos por 3-2
cuando merecimos mejor suerte.
Aquí podemos ganar si el colegiado
SANCHEZ ORFILA hace un arbitra-
je parecido al de Pascual Segura,
pero imagino que no caerá esta
breva ...

• Muy interesante la EXPOSI-
CIO organizada por el «GOB» en la
«CASA DE CULTURA» titulada «ES-
PAIS NATURALS I SOCIETAT».
Toda una reflexión. La necesidad ur-
gente de tomar medidas drásticas
para conservar los eco-sistemas de
Ias 11les Balears.

• Me entero por «BALEARES»
de que el «CELLER SA SINIA» ha
vuelto a abrir sus puertas a su en-
tendida clientela. PABLO LULL no
repara en elogios en su «TERTULIA
EN LA PLAZA MAYOR», por otra
parte más que merecidos. Además
EN TONI ha encargado una nueva
carta, cuya decoración corre a cargo
de MIQUEL BARCELO. Lujos que
él sólo se puede permitir.

• No se quien sera el desgracia-
do/a(s) que arranca los PASQUI-
NES del «CINE PRINCIPAL». No
falla en su empeño, cada semana se
«carga» a base de tirones el cartel
situado entre «Sa Recreativa» y
«Muebles l'Arc». Ya no es una sim-
ple estupidez sino una manía para
estudiar los psiquiatras.

• Se casó en la parroquia de
Sant Miguel JOAN SUNYER de
«S'AUBA» con APOLLONIA, el pa-
sado día 18 de febrero. El restau-
rante «PENSION CESAR» se llenó
de (Tom en gom». Fue una fiesta
magnífica. La feliz pareja a estas
horas estará en TENERIFE disfru-
tando del sol o ... ¡De las lluvias!
De todas formas una próspera felici-
dad es la que le deseamos todos sus
compañeros y mejores amigos.

• Así de repente, de improviso
se nos fue PEDRO CANET ESPI-
GAS. Un hombre amable y jovial, al
que conocí siempre con esa insólita
calva ... Era joven todavía pero el
destino ... Que tenga ahora esa paz
que a lo mejor no tuvo en esta vida
cruel a la que damos mucha impor-
tancia y es siempre muy corta.

• El pasado martes en el «BAR
GIJELL» de Palma, el amigo JOAN
PLA, que organiza un ciclo de «TER-
TULIAS» semanales, tenía como in-

vitados a AMENGUAL, SEGUI y
GUILLEM TIMONER, todos gran-
des campeones en su especialidad.
Esperamos que hubiera más fortu-
na que en la semana anterior, que
durante el coloquio un «chorizo»
pasó por el almacén y la caja, se
llevó dinero en metálico y varias ca-
jas de licor. ¡Los «cacos» aprove-
chan toda ocasión!

• En el «CINE PRINCIPAL» te-
nemos de complemento una pelícu-
la interesante, estrenada en nuestro
país tardíamente «EL ESLABON
DEL NIAGARA» («Last embrace»)
con ROY SCHNEIDER y JANET
MARGOLIN. Un agente de la CIA
se encuentra sin trabajo tras e lgol-
pe sufrido por la muerte de su es-
posa. Su investigación particular le
involucra en varios crímenes. Como
plato fuerte «CORTOCIRCUITO-2»
que gustó en su presentación en el
pasado «Festival de Sages».

JORDI GAVINA

PRECISAM
Auxiliar administratiu i
Aprenent o oficial mecànic

Informació Taller CITROEN
Tel. 582862

SE VENDE APARTAMENTO dú-
plex en Porto-Colom: 1.a planta, 2
habitaciones, baño, salón-come-
dor, cocina y espléndida terraza.
2.a planta, salón, aseo-ducha, 2 ha-
bitaciones y terraza con excelen-
te vista del puerto.
Informes, Tel. 581257.

SE NECESITA OPERARIO para
cristalería y taller carpintería PVC
Informes Cristalería Felanitx, Tel.
581289.

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

AUTOLAVADO FELANITX
Calle Antonio Maura, 8 - Tel. 583385 	 FELANITX

Se complace en invitarles a su APERTURA, mañana
domingo día 26, a partir de las 16 horas.

Confiando vernos honrados con su asistencia, les
saludamos cordialmente.



FUTBOL
3.a DI VISION

Resultado negativo
Isleño, 2 - Felanitx, 1

ATLETISME

Campionats Insular i Territorial de Cross Escolar

MESON — OLE
PORTO - COLOM

Comunica al público que a partir
del día 10 de mayo,

estará nuevamente abierto

C. Hermanos Pinzón. 	 Tel. 575668 	 GRACIAS
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ALINEACION: Parera (3), M. Rie-
ra (2), Agustin (2), Valentin (3),
M.A. Llull (2), Felipe (3), X. Riera
(2), Gallardo (2), Mut (2), Teruel (2)
y Pont (2). Sustituciones de Juli (2)
por Pont y de Sagrera (2) por Feli-
pe, lesionado.

ARBITRO: Sr. Garcia Carrasco.
Bien. Tarjetas amarillas a Toyo,
Tiago y Quique del Isleño y Gallar-
do del Felanitx.

GOLES: (1-0) m. 3, córner que ca-
becea Ignacio; (2-0) m. 75, saque de
esquina que bota Odeón y Santi em-
puja a la red; (2-1) m. 85, gran ju-
gada de Gallardo, el balón rebota
en un jugador del Isleño, Mut reco-
ge y de un fuerte disparo consigue
el gol merengue.

COMENTARIO: En un partido
matinal, jugado a las 12, y con un
brillante sol, el Felanitx no pudo re-
gresar de tierras menorquinas con
los dos puntos que había en juego.

El partido empezó con dominio
local y ya a los tres mnutos de jue-
go, el Isleño abriría el marcador a
su favor al sacar un córner.

El Felanitx tuvo muchas oportu-
nidades, pero al llegar frente al
marco contrario se desaprovecha-
ban todas. Ya en los últimos minu-
tos de juego, el marcador hubiera
podido «sufrir» un ligero cambio a
favor del Felanitx, si en el m. 80
Mut hubiera batido al portero lo-
cal, de penalty, sobre el jugador me-
rengue Teruel, que fue objeto de un
derribo en el área. Y ya a los cinco
minutos últimos de juego, el gol
conseguido por Mut, huberan hecho
que el Felanitx regresara a su ciu-
dad mallorquina con un empate, al
haber remontado el 2-0, cosa que no
pudo ser al fallar el penalty.

Mañana DOMINGO, 26, un impor-
tante encuentro en ES TORRENTO,

,entre los equipos del FELANITX y
CONSTANCIA.

net Puput i Gori Vicens
JUVENILES

FELANITX, O - BADIA, 1
A pesar del buen ecnuentro, con

un juego aceptable, nada pudieron
hacer para dominar la contineda y
hacerse con los dos puntos que ha-
bía en juego. El equipo felanigense
salió bastante nervioso desde el
principio y los de Cala Millor apro-
vecharon para dominar y Ilevarse
los dos puntos.
INFANTI LES
FELANITX, 9 - CA'N PICAFORT,

Explendido partido, con un reci-
tal de goles, el que se pudo presen-
ciar el pasado sábado en el campo
de Es Torrentó, goles de todo tipo
y color, en el que el poco público
que había en las gradas pudo dis-
frutar de este festival de goles.
ALEVINES

FELANITX, O - ESCOLAR, 6
Alineación: Lupa, Esteban, Risco,

Miguel Angel, Dani, Francis, Peti,
Estrella, Nico, Carlos y Oscar. Sus-
tituciones de Perelló por Esteban y
Caña por Perelló.

Si los infantiles dieron un recital
de goles, a los alevines se lo dieron
a ellos, ya que el equipo de Capde-
pera introdujo seis goles en la por-
teria defendida por Lupa. No obs-
tante, cabe mencionar que la labor
efectuada por el portero local fue
sobresaliente, pero la defensa local
no pudo parar a los visitantes.
BENJAMINES

FELANITX, 2 - PETRA, 1
Los goles del Felanitx fueron

marcados por el jugador Miró.
Un buen encuentro el realizado el

pasado sábado por la mariana en el
Torrentó, un partido de claro domi-
nio local que hizo que el Felanitx se
impusiera fácilmente a un Petra
que también luchaba para intentar
conseguir la victoria. Pero afortuna-
damente los dos puntos quedaron
en Felanitx.

Tia Puput i Gori Vicens

SE NECESITA DEPENDIENTA con
experiencia para tienda artículos
regalo en Cala d'Or, con nociones
de inglés y alemAn.
Informes: Tels. 580201 y 65705-1.

ELS EQUIPS DEL JOAN CAP()
EN LLOCS DESTACATS

El dissabte, a Son Ferriol, es fe-
ren les finals de Mallorca (categoria
Iniciació, Benjamí i Aleví) i de Ba-
lears (Infantil i Cadet) de Cross Es-
colar.

En el circuit, molt pla, ample i en
bones condicions, es reuniren abso-
lutament tots els millors atletes de
les Tiles. Les proves foren totes d'un
gran nivell i la participació extensa.
Aconseguir un lloc dins els 10-15 pri-
mers era per privilegiats. Quedà ben
demostrat la manera que ha pujat
la qualitat dels atletes dins les cate-
gories de base, darrerament.

L'actuació felanitxera es reduïa a
atletes del Collegi/Club Joan Capó i
destaca a les classificacions per
equips essent l'entitat mes guardo-
nada. De les 8 categories en les que
s'establia classificació per equips,
feu primer a tres, segon a una, ter-
cer a una altra i quart a altres dues.
Diguem que moltes comarques com-
petien com a selecció. El Joan Capó
fou el millor equip de collegi a 5
proves.
Iniciació

Excellent M.a Antònia Soler (3.a ) i
també M.a del Mar Vadell (5.a). Les
altres dues, Apollònia M.a Albons i
Maria Sánchez obtingueren un lloc
'al voltant dels 206. L'equip del Joan
Capó fou el millor.

Els d'iniciació masculí quedaren
tercers, Hoc que s'hauria superat de
no haver tingut baixes i d'haver ren-
dit tots al seu nivell. Joan Ramon
Sánchez (14) i Marcos Díaz (16) fo-
ren els dos que aconseguiren millor
classificació. També puntuaren per
l'equip Andreu Vicens i Llorenç
Obrador.
Benjarni

Llorenç Páramo, amb el 2on. Hoc,
fou el millor classificat individual.
El seguiren Miguel A. Sánchez (14)
i Andreu Maimó (17), puntuant tam-
be Antoni Sannicolas. Primer lloc
per l'equip.

La millor fèmina fou Mari C. Val-
verde ( 12.a) i per equips es classifi-
caren quartes.
Alevi

Malgrat l'actuació, molt destaca-
da, i la classificació de cinc atletes

dins els 16 primers, foren superats
pel CoHegi Públic de S'Arenal. An-
dreu Páramo (5e) i Joan V. Maties
(7e) sempre lluitaren pels llocs de
("avant. Julia Vadell (1 le), Joan R.
Vidal (14e) i Laureano Barbero (160
obtingueren classificacions impor-
tants.

En canvi les nines, amb pitjors
llocs, guanyaren per equips, amb
mes de 20 punts de diferencia. A la
classificació individual Mari C. Adro-
ver (8.a), Isabel Collado (17), Pilar
Perales (19) i Azucena Sánchez (20).
Infantils

Preciosa cursa, amb vencedor
inesperat, un eivissenc que havia
observat les maniobres del que que-
dà 2on (un atleta del Fidípides)
de Xisco Monserrat que finalment
fou tercer, després de la gran lluita.
Raul Ferrer queda 56 i també sem-
pre fou dels de davant. El Fidípides
i les seleccions d'Eivissa i de Menor-
ca superaren els nostres represen-
tants que, a pesar de tot, foren el
primer equip de collegi.

Les nines foren el conjunt mes
discret i únicament el 136 Hoc de
Teresa Sánchez es de mencionar.
Cadets

La iHusió de quedar entre els 8
primers i formar part de les selec-
&ions autonòmiques que han d'anar
al Compionat d'Espanya, no pogué
convertir-se en realitat pels dos
únics felanitxers amb possibilitats,
M.a Antònia Crucera i Tomás Sán-
chez.
LLÀTZER SANCHEZ,
ALTRA VEGADA

El marxador júnior del Joan Ca-
pó, el diumenge, obtingué el sub-
campionat de Balears de Manta en
ruta i novament retallà el seu regis-
tre personal dels 10 Qm. emprant
51'30". Aquest cap de setmana ankh
a Múrcia al Campionat d'Espanya
de Marxa en Ruta com a integrant
del combinat júnior de Balears.

Enhorabona!
(Pasa a la página 2)

NECESITO CHOFER con carnet de
1.a, para reparto bebidas y comes-
tibles.
Informes: Distribuciones A. Obra-
dor, Cala Murada, Tels. 833041
(marianas) y 573285 (noches)

Se alquila Restaurante

MAR BLAU
Inf.: Tels. 553920 - 552877

(horario comercial)



Estas son nuestras
ofertas de la semana
en Vehículos de Ocasión.

Opel Corsa 1.0 3 p.

Peugeot 205
Renault 4 TL

» 	 R-5 Turbo
» 	 18	 »
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Ford Fiesta L

PM-AG
PM-AJ
PM-AD
PM-14J
PM-AG
PM-AD
PM-W
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•Julia AUTOMOVILES
Passeig Ramon Llull, 12
Carrer de Campos, 51 - Tel. 581521 FELANITX
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Mejorvs por experwnera

FELANITX

LUIS a la Sala
EL COMUNICAT DEL PARTIDO
POPLAR, ARA PUTPURRI
D'UCD, UM, UF, PDP, DC I AP

El comunicat dels que s'anome-
nen «partido popular» i es una reu-
nió de gent que té per denominador
comú la seva facilitat de canviar de
camisa, o sigui, portadors d'una
ideologia que es pot definir com la
ideologia de la comandera sense es-
crúpols, ens ha donat una alegria
grossa. En poc redol, són capaços
de mostrar els peus seguit seguit,
perquè de tot en tenim documents
que demostren la realitat i no les in-
venicons que pretenen fer creure i
que no podran demostrar mai i que
pel be de tothom demanam pública-
ment que abandonin la tàctica ma-
fiosa de la difamació que han em-
près darrerament.

Respecte a l'expedient que ocupa
la meitat del comunicat, hem de dir
que nosaltrcs sempre havíem cregut
que l'Ajuntament tramitava els ex-
pedients de sollicitud de . llicencia
d'obra dels particulars, seguint el
procediment administratiu i si tro-
bava deficiencies les comunicava al
que sollicitava la llicencia i aquest
les esmenava. També, pel que sa-
bem de dret administratiu, els expe-
dients urbanístics són d'ordre pú-
blic i si el redactor del projecte de-
mana la paralització de l'expedient,
com s'ha fet, per esmenar el que pot
esser una manca d'informació, l'Ad-
ministració que actua amb normai-
tat i igual per a tots, atura l'expe-
dient esperant l'aportació dels" nous
documents. En el cas de l'Ajunta-
ment de Felanitx, es diferent, quan
el sollicitant es el nostre portaveu,
s'accelera el procés i es desestima la
petició, per un únic fi, el despresti-
gi personal. S'aportaren les escrip-
tures dels terrenys, no hi ha cap
falsificació, com vol suposar el PP.
Però el que no han dit mai, ni han
tret a cap Plenaria es el boicot sis-
temàtic del grup que maneja el po-
der de l'Ajuntament. Saben les res-
ponsabilitats personals que es po-
den demanar per aquesta actuació
partidista i discriminatòria? Amb
quin dret parlen al seu comunicat
d'ètica i bons costums? Creuen que
algú es pot creure que es va dene-
gar una llicència per no estar asfal-
tat ni tenir acera el carrer de Sant
Agustí i que tots els membres de la
Comissió de Govern ignoraven que
aquest carrer esta asfaltat i té acera
de fa més de déu anys? La casuali-
tat d'estar redactat per un tècnic
del grup de COLOMS, no es pot
excusar amb ignorancia.

El fet que el Sr. Tejedor tregués
a una Plenaria aquest tema, és de
jutjat de guardia. Estava a l'ordre
del dia? El Batle, es un cèmplice
des del moment que va consentir el
retret i acusació d'illegalitat del Sr.
Tejedor i l'excusa de que es va treu-
re aquest tema per la insistencia del
nostre portaveu, no la creu ningú, el
Sr. Tejedor va Hangar l'acusació i
va perbocar tota la seva diatriba
que no tenia res a veure amb el
punt de l'ordre del dia que es discu-
tia i la Plenaria no és lloc de dis-
cutir expedients de particulars a
això ho tocaria saber el Sr. Teje-
dor.

Ens acusen de difondre que l'A-
junjament va comprar una finca per
fer un Polígon Industrial. Nosaltres
varem difondre la informació que
l'Ajuntament havia acordat comprar
uns terrenys per fer-hi un Polígon
Industrial, i els pepes ho deuen sa-
ber perquè tots varen votar amb la
típica capadeta i el recurs que pre-
sentarem té cap i peus i es una acu-
sació formal de falsetat del Batle
així ho demostra l'acta de la sessió
de dia 2 de novembre de 1988, quan
diu que el Batle afirma que l'ofer-
ta presentada complia amb el Plec
de Condicions. No estam en contra
del Polígon, estam en contra de te-
nir un grup de Govern que diu mén-
tides i ja es la segona vegada que
tenim proves amb documents es-
crits. El Batle diu mentides i no es
creible per nosaltres un President
d'una Corporació que no vol reco-
néixer els propis errors i sobretot
la realitat. Qui pot estar satisfet o
creure un Batle que no diu la veri-
tat?

Ms endavant, reconeixen que el
senyor Tejedor es va aficar amb co-

ses privades del nostre portaveu i
s'excusen diguen que nosaltres ens
varem aficar amb un ciutadà que
tenia una finca amb carregues i es
va presentar a un concurs que no
en podia tenir. Deuen saber els pe-
pes que l'expedient de compra dels
terrenys era iniciat per l'Ajunta-
ment i no per un ciutadà de Fela-
nitx i que el Registre de la propietat
es de domini públic? No deuen re-
parar cap diferència entre una peti-
ció d'un ciutadà o un concurs públic
que s'ha de complir un Plec de Con-
dicions fet pel grup que maneja el
poder a Felanitx? Deuen saber quê
cosa es ètica?
I per acabar, l'acusació de PRE-

SUMPTES delinqüents als pepes es-
ta demostrada. Si no la tenen les
podem fer arribar una còpia de l'au-
to de processament de dia cinc de
desembre de 1988 del Jutjat de Ma-
nacor, pel qual el Jutge afirma que
hi ha indicis racionals de criminali-
tat de quatre membres d'aquest
grup i decreta el processament per
prevaricació i la seva llibertat pro-
visional. Què més volen? Encara no

ho han entès? Es el Jutge qui ho ha
dit. No creim que sigui hora que el
nostre portaveu hagi de dimtir. El
que es hora d'acabar es aquesta
campanya que, algú que no té nom,
vil i menyspreable, ha iniciat amb
una finalitat que no creim que pu-
gui servir per tirar endavant Fela-
nitx, l'única finalitat que té es la de
cercar una víctima i com podeu su-
posar, el nostre grup no ho consen-
tira i usant mètodes formals i hon-
rats lluitarà fins al final. Aquest
Ajuntament que fa poc deien que
eren cristians i que encara disfru-
ten de presidir actes religiosos, els
ccnvendria més dedicar algún es-
forç a tirar endavant els greus pro-
blemes que té plantejats Felanitx i
no dedicar-se a cagar al portaveu de
COLOMS A LA SALA, no creim que
cap persona racional pugui justifi-
car aquesta actuació de tant baixa
condició.

NOTA: El congrès, es avui dissab-
te 25. Havíem errat el dia.
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RENAULT Ocasión

GARANTIA NACIONAL      
S perc inco
Su percinco GTL
Ford Fiest:i
11-25 GTX
11-21 ciTs
R 21 TXE A.A.
Seat Panda

PM-AT
PM-AF

PM-V
PM-AD
PM-A,1

PM-AM
PM-AB   

Francisco Manresa S.A.
CONCESIONARIO RENAULT

FELANITX-CALONGE
Tels. 581984-85 y 657393               

CAJA DE PENSIONES        

Multimar Caixa
SEGUROS

VENDO PISO en FELANITX, 3 hab.
sala-comedor, cocina, despensa,
lavandería y terraza grande.
Informes, Tel. 581272

VENDO APARTAMENTO EN POR-
TO-COLOM. 2 habitaciones. Muy
buena vista.
Informes, Tel. 296310

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL
de 45 m2 y sótano de 375 m2, en
Cala d'Or.
Informes, Tel. 657042        

Comprudbelo. 	  

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 y viernes a partir de las 16 h.
(consulta previa cita).




