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Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» FELANITX    

L' iludMr.‘izi ha accerat 21 reciirG
sobresegut e cas del

proceszament th at 	tres
vaghlors de `11juritarnerit

Teatre a Son Negre

Dijous passat, a la sala segona de
l'Audiència provincial, es va cele-
brar la vista oral de l'apelació Con-
tra el processament del Batle de Fe-

lanitx Cosme Oliver i dels regidors
Pere J. Batle, Josep Bonet i Gabriel
Mora, arran d'una querella formu-
lada pels regidors socialistes A. Oli-
ver, F. Algaba i Pere Massutí i dels
de Coloms a la Sala B. Obrador i
M. Obrador.

Els acusats foren representats pel
lletrat Rafel Parera i l'acusació per
Jose Luis Martin Peregrín.

Rafel Parera qualifica de molt
greu la mesura adoptada pel Jutge
Antoni Oliver i volgué suposar que
no s'ajustava a dret i segons ell la
via Optima per a recôrrer contra la
decisió municipal es la contenciosa-
administrativa. També assenyala Pa-
rera la gran preocupació que ha
provocat a d'altres corporacions i
que la ressolució que dicti el tribu-
nal es esperada amb dessassosec i
inquietud expectant per moltes per-
sones que participen en la funció
pública.

Per la seva part l'advocat de l'acu-
sació J.L. Martin —que qualifica
l'Ajuntament de Felanitx de para-
digma de la desorganització admi-
nistrativa a Balears— considera que
el procedir dels inculpats suposava

una manipullació irresponsable de
la intervenció legal i demanà al tri-
bunal que mantingués el processa-
ment per tal de garantir l'escrupo-
lositat i la decencia en l'exercici de
Ia funció pública i titlla la qüestió
com una reiteració vergonyosa de la
concessió de llicencies illegalment a
la nostra illa. El Sr. Martín Peregrín
havia iniciat el seu informe diguent
que a un estat democratic les actua-
cions de tots els ciutadans i més
encara la dels que tenen responsabi-
IP ats públiques s'han d'ajustar inex-
cusablement a la legalitat.

Per la seva part, el fiscal va adme-
tre que a Balears s'estan tramitant
molts casos similars als de l'Ajun-
tament de Felanitx.

Tot just quan aquest número entra
a maquines ens arriba la informació
de que PAudiencia ha donat a  co-
nèixer la resolució entorn a aquest
assumpte, la qual es PanuLlació de
Ia sentencia del jutge de Manacor i
el sobreseiment del cas. Aquest tri-
bunal s'ha pronunciat a favor del
criteri de Padvocat dels acusats, en
sentit de que la via adequada per re-
córrer contra la decisió municipal
es la contenciosa-administrativa en
comptes de la penal.

El proper dia 22 d'abril, a les
10'30 del vespre, a l'antiga escola de
Son Negre, el grup «Picadís» estre-
narà l'obra d'En Martí Mayol «On
anam», una peça inédita ambienta-
da a l'any 1957 i que el seu títol ja
diu per eil totsol cap on va la co-
mèdia. Perquè es una comèdia!, en-
cara que en el fons es deixin veure
algunes conseqüencies del canvi de
temps i de les actituds del jovent,
que uns adults no han sabut (ni vol-
gut) acceptar. Però, sera millor que
siau voltros mateixos els que ho
descobrigueu.

Què qui són aquesta gent del grup
«Picadís»?

—En primer Hoc vos dire que
feim els assaigs a S'Arena- 1 de Lluc-
major, que la majoria són d'aila i
també que n'hi ha d'altres indrets

A finals de la setmana passada,
un equip de Televisió Espanyola,
dirigit per la periodista d'informa-
tius M.. Teresa Alvarez, prengué
nombroses seqüències del nostre
terme, destinades a una sèrie tele-
visiva que s'esta preparant i que es
començarà a emetre per la tardor.

Aquesta sèrie, sota el títol generic
de «Viaje en el tiempo», posara a
l'abast dels teleespectadors temes
diversos de caracter històric i con-
cretament esposara diferents teo-
ries entorn a la qüestió del bressol

de Mallorca, com es ara Palma,
Campos i Felanitx.

Per una altra banda voldríem
agrair la colaboració del cantautor
Joan Sureda, la d'En Manolo Eche-
varría de Radio Mallorca, la de «La
Cerámica» del carrer de la Mar de
Felanitx, la de la «Mibreria Fela-
nitx», la d'aquest setmanari i la de
Son Negre per la bona acollida que
ens han dispensat.

Per la comoditat de tots, agrai-
ríem que les entrades se compras-
sin amb antelació.

Les poden adquirir a l'Editorial
Ramon Llull, a «La Cerámica» del
carrer de la Mar i a Son Negre.

Recordam que la funció sera a les
10'30 del vespre de dia 22 d'abril.

Grup ,<Picadís»

del descobridor d'Amèrica.
El material recollit al nostre ter-

me sera per a ilustrar, natural-
ment, la tesi felanitxera i ha comp-
tat amb l'assesorament de Gobriel
Verd que es sens dubte el que més
luny ha arribat en les seves inves-
tigacions, i amb les quals ha acon-
seguit interessar centres i institu-
cions molt prestigioses d'arreu del
món.

Les cameres de TVE filmaren a
Son Ramonet, Sant Salvador, San-
tueri i Portocolom.

Un equip de TVE filk a Felanitx per mi pogrom
sobre En Colom

Camí d'ensomni
«BACH ÉS UN MIRACLE»

Pau Casals
Vaig resseguint d'En Bach sa ruta passa a passa
del brag de dos amics que em fan de guia i nord.
Fresant amb ells l'encís, em qued, ai Déu, absort
quan pel camí d'ensomni a cada indret que passa

gaudeixen els sentits i el cor que es descompassa
a dins el pit el sent amb un batec més fort.
És el camí complet: del bres fins a la mort...
Oh genis musicals, En Bach vos ultrapassa!

El vostre llibre amics, ressò té d'un oracle.
Mercès, mercès de cor pel lloc i la figura
que he coneguda a fons, ben neta i sens obstacle.

Es l'exponent sublim, la més excelsa i pura
imatge musical que aCreix i que perdura.
Molt més que genial, En Bach es un miracle!

Joan Mairnó
Març, 304 d. B.

•■• 	

Per dimecres d'aquesta setmana
estava convocada la plenaria ordina-
ria de l'Ajuntament corresponent al
període març-abril.

Destaquem de la minuta la con-
cessió de les platges,la remissió al
CIM de les obres per a incloure en
el pla d'obres i serveis per a 1989,
el nomenament de Director/a, del
Centre Cultural de Felanitx (es el
que en dèiem Patronat de la Casa
de Cultura), la possible solicitud
per part de l'Ajuntament per poder
emetre en freqüència modulada,
l'aprovació d'un projecte d'urbanit-
zació a les finques del Golf de Vall
d'Or, així com un decret entorn
a la delegació d'atribucions del
Batle.

de Migjorn
Pròximament sera presentat al

públic un llibre sobre bibliografia
dels pobles del migjorn de Mallor-
ca: Campos, Felanitx, Porreres, San-
tanyí i Ses Salines.

Han tengut cura de l'elaboració i
redacció membres de l'INSERSO i
ha estat editat a despeses de la
Conselleria de Cultura del Govern
Balear.

Aquesta aproximació a la biblio-
grafia dels pobles de la nostra con-
trada es fruit de la Mostra Biblio-
gráfica de la Comarca de Migjorn
que tingué Hoc a la nostra ciutat el
mes d'abril de l'any passat.

Plegria (rdinkia	 Bibqografia dels pobles
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wow
PREU DE SUBSCRIPCIO

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

SANTORAL

Diu. 9 S.a M.' Cleofas
Dill. 10 St. Ezequiel
Dim. 11 St. Estanislau
Dim. 12 St. Zenó
Dij. 13 St. Martí, papa
Div. 14 St. Tiburci
Dis. 15 St. Telm

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 Vesta-
chi: 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 Piña
Gaya-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Cat. Ticoulat
Francesc Pifia

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

580448-581144
Ambulàncies

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

14 marzo 1989
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SIRER
Fotografía - Perfumería

CONCESIONARIO:
REVLON
BIOTEHRM
LANC6ME
LANCASTER

Al efectuar sus compras en nuestro establecimiento
tendremos un obsequio para Usted.

Miguel Odrover Borcloy

FELAN1TX

Sr. Director:
Le agradecería, la publicación de

Ia siguiente carta.
A la atención del Sr. Alcalde de

Felanitx:
Distinguido Señor:
Como ciudadano de Felanitx, que

pago mis impuestos, querría mani-
festarle mi profunda indignación
por el tema de la Recaudación de
Tributos, que el pasado año 1988,
corrió a cargo de la C.A.I.B.

Voy a exponerle varios casos que
han pasado a muchos contribuyen-
tes, y supongo que hay más casos
que yo no conozco, y que me gus-
taría, verlos publicados también,
para que Vd. se enterase de lo mal
que ha funcionado este invento.

La—Es inadmisible que se conce-
da la recaudación de los tributos lo-
cales a la C.A.I.B., habiendo amplia-
do la plantilla de funcionarios admi-
nistrativos de este Ayuntamiento, y
habiendo en Felanitx, empresas que
estarían interesadas en gestionar y
mejorar el servicio de cobro de re-
cibos.

2.°—Es inadmisible que una vez
transcurrido el plazo voluntario, se
tenga que acudir a Manacor, para
tratar de solucionar el pago de al-
gún recibo que haya pendiente, te-
niendo que abonar el 20 % de recar-
go, sin recibir a cambio ninguna
compensación económica, ya que si
mal no recuerdo Manacor no perte-
nece al término municipal de Fela-
nitx. (No me conteste que los lunes
vienen a la oficina que hay en la
C/. Mar, porque si hay que hacer
alguna comprobación o reclamación
no traen los listados pertinentes; y
las semanas hasta hoy tienen mar-
tes, miércoles, jueves y viernes).

3..—Es inadmisible que hasta el
año 1987, recibos que venían adeu-
dados por I3anco o Caja de Ahorro,
a partir de 1988, muchos no hayan
venido, según la recaudación de la
C.A.I.B., porque había gente que te-
nia varios recibos que pagar y sola-
mente tenían la domiciliación de al-
guno, o porque las órdenes de pa-

go no se entendían, y los sufridos
contribuyentes, tengan que abonar
el 20 % de recargo y las costas co-
rrespondientes.

4.°—Es inadmisible que se pro-
duzcan errores en la expedición de
recibos por parte del Ayuntamiento,
se devuelva lo cobrado indebida-
mente (sin devolver intereses), y
posteriormente, por parte de Ia
C.A.I.B. se reciba una carta, con to-
do tipo de amenazas de embargo,
sin recibir después ninguna discul-
pa, y teniéndose que desplazar nue-
vamente a Manacor, para las opor-
tunas comprobaciones, y de nuevo
sin cobrar dietas ni desplazamien-
tos. Además en estos avisos te re-
claman también el 20 % de recargo
y las costas, o sea que si estás de
viaje, cuando vuelves, igual te han
limpiado la cuenta bancaria.

5.0—Y para colmo es inadmisible,
que a algunos contribuyentes se les
devuelva el 20 % del recargo y Ias
costas y a otros no.

Yo creo que sería interesante, ya
para este ario 1989, cambiar et sis-
tema y que la recaudación de los
tributos locales se hiciera en el
Ayuntamiento, o si no se dispone de
personal para realizarlo, se hicieran
unas bases y se concediera Ia recau-
dación a una Empresa de Felanitx,
que estuviera abierta at público to-
do el ario de tunes a viernes, y me-
jorar el sistema.

Pasando a otro orden de cosas, le
ruego que informe públicamente al
pueblo del horario de los emplea-
dos, principalmente los administra-
tivos, que son los que trabajan de
cara al público, porque resulta, que
cada uno empieza a la hora que le
conviene.

Igualmente le agradecería que

limpiaran las carteleras públicas
donde se exhibe la información del
Ayuntamiento, por cierto con mu-
cho retraso, sería interesante que la
información estuviera a mano del
sufrido contribuyente con unos días
de adelanto, ya sean órdenes del
día, adquisiciones de bienes, subas-
tas de bares, explotaciones de pla-
yas etc., que no sea como hasta aho-
ra, que sólo se entera el recomenda-
do de turno.

Debo recordarle también que creo
que sería interesante la ampliación
de la plantilla de guardias, ya que a
la salida y entrada de las escuelas,
especialmente en el «Juan Capó», y
en el cruce Verónica-Caridad (don-
de no se puede aparcar y hay coches
de maestros todo el día y no se les
multa) casi nunca hay guardias para
dirigir al tráfico, podría ser una so-
lución poner semáforos? o poner
unas barreras que paren el' tráfico a
Ia entrada y salida de colegios. Po-
demos observar en Manacor cuando
vamos a solucionar los recibos de
Felanitx, que sienipie "hay guardias
delante de las escuelas.

Muchas gracias Señor Director
por la publicación de Ia carta y a
Vd. Sr. Alcalde, le- ruego una con-
testación pública a todo To expues-
to.

(In contribuyente
P.D. Para mayor I.N.R.I., respec-

to al tema de los recibos, resulta
que Manacor, no tiene concedida la
recaudación a la C.A.I.B., más iló-
gico resulta tener que ir a Manacor;
y debido a que hay que pagar para
aparcar, nunca sabes si al volver te
habrá caducado et tilet y te habrán
puesto una multa (sin derecho a de-
volución), después de esto podemos
pedir el Registro no les parece.

Al eel *hi

va morir a Felanitx, dia 5 de d'abril de 1989, a l'edat de 79 anys,
havent rebut els sants sagraments i la Benedicció Apostólica.

La seva esposa Maria Vadell Mesquida; germana Maria; fillola Apol.16nia Gelabert; cosins i
els altres parents, vos demanen que el tengueu present en les vostres )regaries.

Casa mortuòria: C. Major, 23 - lr. (Can Mai)



Restaurant BONO
C. Aigo, 10 - FELANITX - Tel. 580588

NOCES...
BATIAMENTS...

COMBREGARS...
oferim qualitat a preus d'acord
amb els vostres comptes.

Abans de decidir... convé
parlar amb noltros.

VOS RECOMANAM
VENIR ELS VESPRES...

Menjareu tan hé com els mig-
dies i a més Vos servirem mi-
llor que mai.

Obert tots els dies menys els
diumenges a la nil.

Restaurante
CUINA D'OR

Cala d'Or

Comunica que se halla de nuevo
abierto al público

C. Felanitx, s/n. Tel. 657509
	

CALA D'OR       

FELANITX   

Arts Hava!: e Li2revi Gurgus a Anders Nyborg
Quasi sense adonar-nos, ha sorgit

a Felanitx una nova galeria d'art,
anomenada Arts Raval, empresa
exultant i encara més lloable per-
què respon a una iniciativa particu-
lar, que no té el suport de cap enti-
tat bancaria o ajuntament. La seva
directora, Carme Fuster, persona jo-
ve i dinàmica, ha posat en aquest
projecte la seva maxima
«Sempre he estat una enamorada de
les Belles Arts; pint i dibuix des
de ben petita perquè en part, som
una artista frustrada. Aquesta gale-
ria em permet estar en contacte
amb pintors i escultors, gent que
pertany a aquest món que tant es-
tim».

Arts Raval esta ubicada al carrer
de la Mar, ben aprop de la plaça del
mateix nom, a una casa habilitada
per a l'ocasió que ens recorda, sal-
vant les distancies, Sa Pleta Freda
de Son Servera; però ja sabem que
les instatlacions no compten si l'es-
perit es bo. El que importa es que
les obres estiguin correctament illu-
minades i les mostres siguin inte-
ressants.

De moment, es pot dir que el co-
mençament ha estat més que accep-
table. El pintor Lloren; Burgos, ma-
nacori, hi va exposar el passat mes
de març uns vint quadres, fets du-
rant aquests darrers mesos. Decan-
tat definitivament cap a la figura-
ció, Burgos pinta temes tradicionals
(natures mortes, paisatges amb fi-
gures), pet-6 tractats amb una certa
aspror quant a la materia, no en-
debades té al darrera tot un bagat-
ge de pintor abstracte i de quali-
tats, i una certa suavitat quant al
color. Ens agradaren especialment
uns acrílics de petit format, com-
posicions que representaven ciclis-
tes, banyistes, nins jugant..., immer-
sos dins una patina de blaus, ocres
i magentes. Són escenaris alegres i
desenfadats, que estan ben lluny de
les pintures conceptuals i dadaistes

CONSULTORIOS MED!COS
C/. COSTA I LLOBERA, 32-1r. B 	 TEL. 582233

FELANITX

OCULISTA - Dra. Albar
LUNES, DE 16 A 20 HORAS.

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

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

REHABILITACION - L. Montoya
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.

PSIQUIATRIA - Dra. Mas
MIERCOLES, DE 16 A 20 HORAS.

entro el carror
lia trona

Sant Salvador: ecologia i sar.tuari

No sé si sera vera tanta desgracia. A algun diari he llegit l'amenaça
d'obrir-nos les entranyes de la muntanya en un indret prop de Sant Sal-
vador, perquè des de la balconada del puig o del Picot o de Crist Rei, es
pugui contemplar —ja que ens falten motius per atreure turistes— una
nova decoració.

La nostra muntanya —santuari— es punt d'identificació popular i
religiosa. s quelcom de viu que cal tenir present en els plantejaments
socials i poltics. Ecologia i Santuari han d'anar de bracet en una simbio-
si carregada de salvació per els felanitxers actuals i futurs. No podem
jugar-nos Sant Salvador i el seu entorn per quatre monedes.

Estam ferits i reduits, empetitits i retellats! L'home necessita una
«casa» (ecologia) habitable, espaiosa, vital, sense renous, fums, contami-
nacions de qualsevol tipus... tots tenim un encàrrec, que es alhora tasca
divina: siguem «senyors» de la creació. No podem ser dominadors acla-
paradors ni negadors de les coses. Siguem «senyors» recreadors de l'Uni-
vers.

Necessitam un complement ecològic per viure, per sobreviure. Es de-
manà fa uns anys, un suplement d'ànima; avui ens urgeix un suplement
ecològic per reanimar-nos. L'home de la màquina rígida, freda i frené-
tica necessita la muntanya, els arbres, les fondalades i les serralades pal-
pades, odorades, sentides. Que no se'ns privi de respirar salut ni d'inspi-
rar-nos. Que se'ns deixi obrir bé els ulls sense vergonyes de nafres noves.
Respectem el dret de les generacions futures a trobar un Sant Salvador,
net i bell.

Un tret essencial del Santuari consisteix en desvetllar i facilitar el
sentit i l'emoció de l'home davant la creació. El contacte amb el bosc
—encaí a desgraciadament danyat pel foc— els arbres i el cel poden ser
un inici i un retrobament amb un mateix i amb els altres, més humans,
més germans.

Amb tot i això ens arriben als cristians esquitxos d'acusació de menys-
preu a la natura, en especial per la complicitat en la degradació i explo-
tació de la natura per haver sacralitzar i divinitzar la propietat privada
que ha donat peu i suport a que l'home faci del que diu «seu» el que
vulgui. Amb tot l'home bíblic es aquell que té a les mans el destí de la
natura, que l'administra, la gestiona, la respecta, la frueix; no aquell que
l'ocupa, la domina, explota, conquista, usa i abusa.

Salvem Sant Salvador! Que Sant Salvador ens salvi Felanitx, net,
sa, bell.

Bartomeu Bennassar

que va presentar fa uns anys al des-
aparegut Certamen de Dibuix i Pin-
tura damunt paper de Felanitx i que
al 1985 obtingué el Primer Premi.

Burgos ha estat seleccionat dues
vegades als Premis de Pintura «Ciu-
tat de Palma» i la seva darrera ex-
posició individual fou a la Torre de
Ses Puntes de Manacor. Creim que
es un pintor conseqüent amb el que
pensa, que té com a meta no aflui-
xar mai de cara a un públic que de-
mana concessions a allò més fàcil i
comercial; darrerament, la seva
obra ha guanyat en serenitat i fer-
mesa, senyal que s'acosta a una for-
ma personal d'expresar-se.

Al mes d'abril hi exposa a Arts
Raval el pintor danès Anders Ny-
borg. Artista desconegut a Mallor-
ca, es la seva primera exposició a
les tiles. Dotat de mestria en el di-
buix i cercada estridència en el co-
lor, el resultat es una explosió de
valentia i atreviment, que esdevé en
pintures de gran personalitat, i que
és dificil trobar en el temps que
corren un pintor amb aquesta qua-
litat! La de Nyborg es una de les
millor exposicions que hem pogut
veure a Felanitx durant aquesta
temporada, que ha estat bastant
magra per cert.

Esperam que Carme Fuster no es
cansi en l'arriscada tasca de dur
l'art al nostre poble, i ens reservi
bones sorpreses com les de Burgos
i Nyberg.

Miguel V. Sebastian

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

NECESITO ADMINISTRATIVA
de 16 a 19 años, para trabajo
en Felanitx.

INFORMES: EN ESTA ADMON



FELANITX

El ball dels Salers
Dentà diumenge, corn avançarem

a l'edició anterior, els Salers faran
un bail en el Parc, al qual i queda
convidat tothom que vulgui.

Començarà a les 7 del capvespre i
sera amenitzat pels inateixos salers
i S'Estol d'Es Picot.

Firms felanit;:aies a cAgroali-
mentAria 69»

Des d'ahir es troba oberta al re-
cinte firal d'IFEBAL del polígon de
Llevant de Ciutat, la Mostra Balear
d'Alimentació «Agroalimentaria 890.

Entre els expositors s'hi troben
les entitats felanitxeres «Ramaders
Agrupats» j «Fco. Tejedor, S.A.»,

Aquesta mostra restara oberta
fins demà diumenge.

Club Altura
Demà diumenge farem l'excursió

al Castell d'Alaró. La sortida sera a
les 8'30 del mati des de la plaça
d'Espanya i anirem en autocar fins
a Orient. La pujada a peu s'iniciarà
doncs a Orient i passarem pel Pouet.
En haver dinat baixarem pel camí
vell cap a Alaró.

Es prega puntualitat a l'hora de
sortida.

Per a inscripcions i informació
podeu trucar al telèfon 580589.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
TEATRE.—Demà diumenge-, assis-

tència a la representació de l'obra
.Las damas del jueves» en el Teatre
Principal de Ciutat. La sortida sera
a les 15'30 del passeig d'Ernest Mes-
ire.

CURS DE MODELAT.—Sera im-
partit els dies 18, 21 i 25 del pre-
sent mes d'abril per l'escultora Re-
migia Caubet, sota el patrocini de
la Conselleria de Cultura del Go-
vern Balear.

Places limitades. Inscripcions a
partir d'avui dia 8.

Curset prematrimonial
El proper dia 18 d'abril, comen-

çaran a la parròquia unes trobades
o breu curset de preparació, per a
les parelles que pensen contreure
matrimoni canònic dins poc temps.

Aquestes tindran Hoc els dies 18,

20, 25 i 27 del present mes, a les
9,30 del vespre als locals de la Rec-
toria.

Per a informació i inscripcions es
poden dirigir a la Rectoria.

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

realitzat per la Caixa de Balears «Sa
Nostra», ha resultat agraciada amb
25.000 ptes., D.a Catalina Rotger Fe-
menia, del carrer de la Caritat, 17.

Adoració Nocturna
Diious dia 13, a les 9 del vespre,

en el Convent hi haurit Vigília
d'Adoració Nocturna.

Colegio de EBB, I. Joan Capó
Felanitx

Queda abierto el plazo de admi-
sión de solicitudes de matricula en
el centro de EGB, «I. Joan Capó»,
para el curso 1989-90. El plazo esta-
rà abierto del 1 al 30 de abril, los
días laborables, por Ia mañana.
Para mas información, en la direc-
ción del mismo.

Torneig de billar
La Llar de la Tercera Edat i La

Protectora tenen prevista la celebra-
ció d'un torneig de billar. Per a ins-
criure's hi ha fins dia 15 de termini.

Se necessita aprenent
DEPENDENT O DEPENDENTA

per ferreteria, de`16 a 18 anys
Informes: Tel. 580144

Video-Foto
RAFEL VADELL

Reportajes bautizos,

comuniones, bodas, etc.

C. Cristòfor Colom, 93
Porto-Colom
Tel. 580244

vida social
NAIXEMENT

Els esposos Antoni Obrador Ma-
teu i Mercè Garrido Torres, han
vista augmentada la seva llar amb
el naixement del seu primer fill,
una nina preciosa, que en el bap-
tisme rebrà el nom de Francisca.

Enviam la nostra més cordial fe-
licitació als novells pares.

BODA
Dissabte passat dematí, al santua-

ri de Sant Salvador, es varen unir
en matrimoni, el nostre collabora-
dor Guillem Monserrat Vidal i Bar-
bara Monserrat Nicolau. Beneí l'en-
llaç el rector de la parròquia Mn.
Miguel Serra.

El nuvi fou apadrinat per la seva
mare D.a Bonaventura Vidal Vda.
de Monserrat i pel seu germa Rafel.
La nuvia ho fou pels seus pares D.
Mateu Monserrat i D.a Maria Nico-
lau.

Després de la cerimónia, els con-
vidats se reuniren en un sopar que
fou servit en el restaurant «El Cru-
ce».

Enviam la nostra més cordial en-
horabona als novells esposos.

ES NECESSITA AL.LOTA, per ma-
nejar un ordenador i dur compta-
hi
lnf.: C. Santueri, 100 - Tel. 581120

SE NECESITA PERSONA, para
cuidar 2 niños en Porto-Colom.
Inf.: Tel. 575044

URGENTE NECESITO COCINE-
ROIA y ayudantes para Restau-
rante La Fe de Porto-Colom,
Intormes en el mismo.

SE VENDE FORD Escord (buen es-
ta(Io) PM.-0754 AK.
Inf.: Tels. 580316-580257

LICENCIADO da clases de alemán
y español.
Inf.: Tel. 581156

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

SE VENDE LLAUT madera, 25 pal-
mos, motor 9 HP, Solé Diesel.
Nuevo a estrenar. 600.000 ptas.
Informes: Restaurante Ses Porta-
dores, Tel. 575171

lare
El moix rovega crani de ratolí,
el vent gronxa la mimosa,
el pany clou la porta,
aquesta nit es música.

Toni Picamos ques
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VENDO FINCA (esquina), en zona
céntrica de Manacor, 35 m2 aprox.
Local comercial, sótano y 2 plan-
tas piso. 5.500.000 ptas.
Informes: Tel. 550347

SE NECESITAN OPERARIOS, se
valoraran cualidades. Carpintería
de PVC.

MARPU Bellpuig, 105
Tels. 581289 - 580560

W■INIMPINO,

SE NECESITA OFICIAL CARPIN-
TERIA, para trabajar en taller en
Felanitx.
Informes: Tels. 580196 y 580257

ALQUILO LOCAL COMERCIAL, de
unos 100 m2, en Vía Argentina.
Informes, C,/. de S'Aigo, 13 -
Tel. 580064

VENDO SOLAR 200 m2 aprox. con
más de 11 m. de fachada, en C.
Son Pinar. 2.500.000 ptas.
Informes: Tel. 580840

	■••••••••■

SE PRECISAN DEPENDIENTAS
en perfumería y supermercado.

Una carnicera y un chico con car-
net de conducir.
Informes: Tel. 657155. Cala d'Or

SE OFRECE SEÑORA para arre-
glos de ropa en general.
Informes: C. Rocabertí, 7.

VENDO ALTERNADORA 1800 wa-
tios y cochecito en muy buen es-
tado.
Informes: Tel. 581640
(de 19 a 21 h.)

SE VENDE CHALET en Porto Co-
lom.
Informes: Tel. 575163
(a partir de las 7 tarde)

VENDO CASA en es Collet, 3 habi-
taciones, agua y luz y terreno.
Informes: Tel. 581741
(a partir de las 12 h.)AUTOCARES J. CALDENTEY

Línea Felanitx-Porto Colom-Felanitx
Horario que regirà a partir del 17 de abril:

SALIDAS DE FELANITX DIAS LABORABLES:
A las 7, 9, 14,15 y 17 h.

SALIDAS DE PORTO-COLOM DIAS LABORABLES:
7,30, 9,30, 14,45 y 17,30 h.

SALIDAS DE FELANITX DOMINGOS Y FESTIVOS:
7, 9, 12,30 y 17 h.

SALIDAS DE PORTO-COLOM DOMINGOS Y FESTIVOS:
7,30, 9,30, 13 y 18,15 h.

LA EMPRESA

,0■4

VENDO CASA en Felanitx
BAJOS con dos dormitorios, comedor, cocina, bario y dos

coeherías.

PISO con tres dormitorios, bario, aseo, comedor-estar, coci-
na, trastero, terraza y lavandería.

Informas, Tel. 575310 (de 19 a 21 horas).
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B. PIZA - B. VAQUER — ECONOMISTES
C/. Sol, 17-2n 	 Tel. 58.29.98 	 FELANITX

ASSESSORAMENT FISCAL I COMPTABLE.
ASESSORAMENT I TRAMITS PER A CONSTITUCIONS
DE SOCIETAS I COMUNICATS DE BENS.
TRACTAMENT INFORMATIC DE LA COMTABILITAT.

NOU HORA RI: De 9 a 13 i de 	 a 20 h.

Restaurante SES PORTADORES
Ronda Crucero Baleares, s-n. PORTO-COLOM - Tel. 575171

Su cocina de confianza
Comunica que tendrá ABIERTO TODOS

LOS DIAS, a petición de sus clientes.

Gracias

FELANITX

Ajuts per a l'ampliaciú d'estudis a l'estranger
La CAIXA DE BALEARS, SA

NOSTRA, davant el desafiament
plantejat per les innovacions cientí-
fiques i ternológiques del món ac-
tual, amb el desig d'aconseguir que
la societat balear pugui assolir els
niveils de progrés adequats, i per
contribuir al desenvolupament per-
sonal dels nostres universitaris, pro-
posa unes ajudes d'ampliació d'es-
tudis a l'estranger.
1.—PERSONES QUE

PODEN SOL.LICITAR AJUDA
Poden sollicitar els ajuts d'am-

pliació a l'estranger tots els llicen-
ciats que demostrin relació amb
qualque departament de la Univer-
sitat de les Ti les Balears i tenguin
com a maxim 30 anys d'edat.
2.—CARACTERÍSTIQUES

DE L'AJUDA
L'ajuda cobrira totes les necessi-

tats de la persona que en gaudesqui,
per tal que no tengui altres preocu-
pacions que l'estudi i la recerca, i
cobreix:
— bitllet d'anada i tornada, amb

avió;
— matricula a la Universitat que

hagi admès el becari;
— mensualitats de 1.200 $ USA fins

a una quantitat de 12.000 $ USA;
— 400 $ USA per a ajudar a la corn-

pra de llibres.
La comissió mixta sera facultada,

en cas d'igualtat entre els concur-
sant i que la disponibilitat económi-
ca no resulti suficient, per a fer-ne
una distribució proporcional entre
els sonicitants.
3.—CONDICIONS

3.1. Domini de l'idioma. Els solli-
citants de la beca hauran de demos-
trar de manera fefaent el domini de
l'idioma de la universitat on es rea-
litzin aquests estudis.

3.2. Documentació. Els sollicitants
de l'ajuda hauran de presentar la
següent documentació abans del 30
d'abril de 1989:
— El full de sollicitud emplenat.
— Fotocópia del D.N.I.
— Fotocópia de l'expedient acadè-

mic.

Fotocópia del títol de llicenciat
o doctor.
Curriculum vitae de l'activitat
acadèmica i investigadora duita a
terme.
Projecte de l'activitat que volen
realitzar a la universitat o centre
de recerca elegit.
Aval del projecte per part d'un
professor-tutor de la U.I.B.
Fotocópia de racceptació de la
universitat o centre de recerca
que ha d'acollir el sollicitant.

Tots els documents es presenta-
ran per duplicat.

4.—SELECCIO DE BECARIS
La selecció de becaris, la farà una

comissió mixta Caixa de Balears -
Universitat de les 111es Balears.
Aquesta comissió es podrà entrevis-
tar amb els sollicitants i tendra cu-
ra de comprovar totes les informa-
cions que aporti el sollicitant sobre
Ia seva personalitat cientifica. Així
mateix disposarà les proves que es-
timi convenients per comprovar el
domini de l'idioma usat a la univer-
sitat o centre de recerca que hagi
elegit i acceptat el sollicitant.

5.—OBLIGACIONS DELS BECARIS
El becaris assumeixen les se-

güents responsabilitats:
5.1. Elaborar un informe trimes-

tral sobre la marxa de les seves ac-
tivitats d'estudi o recerca, quan gau-
desqui d'una ajuda superior als sis
mesos de duració. Quan es tracti de
periodes inferiors als sis mesos, al
termini d'aquests.

5.2. El becari s'haurà de preocu-
par cie solucionar la seva situació
oficial.

5.3. Totes les publicacions que es
facin, a revistes cientifiques o lli-
bres, com a resultat dels treballs
duits a terme gaudint d'aquesta aju-
da hauran de fer constar el nom de
l'entitat patrocinadora de l'ajut:
Caixa de Balears, Sa Nostra.

5.4. Una vegada acabat el temps
de gaudi de l'ajut, la Caixa de Ba-
lears, Sa Nostra, podrà consultar els
ex-becaris sobre els temes dels es-
tudis realitzats en el temps de gau-

di de la beca.
5.5. L'últirn informe consistirà en

una memòria-resum de les activitats
duites a teime durant tot el temps
de duració de la beca. Es farà una
avaluació dels objectius que es pro-
posaven en el moment de començar
els treballs.

Tant els informes com la memò-
ria final hauran de dur els vist-i-
plau del professor-tutor de la Uni-
versitat de les Illes Balears.

6.—DURACIÓ DE L'AJUDA
La duració de l'ajut sera la que

fixi el sollicitant fins a un curs com
a maxim. El becari podrà sol-licitar
l'ampliació d'un altre curs. La co-
missió mixta sera l'encarregada d'es-
timar la conveniencia de l'amplia-
ció. En tot cas, aquesta es conside-
rara corn a extraordinaria i impror-
rogable a més de dos cursos.

En cas que el becari no comples-
qui les seves obligacions d'estudi i

treball, l'ajut li sera retirat.
L'Obra Social de Sa Nostra i el

Vice-rectorat d'Extensió Universita-
ria coordinaran la comissió mixta.

CAJA DE PENSIONES

Multimar Caixa
SEGUROS

REPRESENTANTE EN SU OFICI-
NA C. Mar, 15. Tel. 580066 - 97.
FELANITX.

UT LAVADO FELANITX
A. Maura, 8 - Tel 583385

Servi io !rid 1 Neumáticos Good Year
otras marcas, Michelin, Pirelli, Uni Royal, Firestone,

Kleber, Continental y Dunlop

Aceites y lubricantes. 	 Taller abanderado por CEPSA



un recorregut de 18.300 m.	 Diumenge dia 19 de març, a les
Hi hagué molta participació i el 9 del mati, comença la carrera, a la

guanyador fou el bomber valencia qual hi bagué poca participació, la
Eduard Alcaina, que va fer la dis- majoria dels atletes foren extran-
tancia amb un temps de 58'20". gers.

La participació i classificació dels
atletes felanitxers fou la següent:
Lloc:

23 Sebastià Adrover, l-08'48" Opel rar-se.
(Fou el ler. classificat a la cate-
goria de Veterans)

36 Victoria Martínez, 1-10'59" Opel
37 Francesc, Paramo, 1-11'05" Joan

Capó
59 Francesc Algaba, 1-14'21" Opel
64 Miguel Nadal, 1-14'41" Opel

115 Margalida Adrover, 1-27'42" Joan
Capó

(Fou la 2.a classificada en la Ca-
tegoria de Fémines)

140 Pere Vera, 1-44'39" Independent
145 Artur Agra, 	 1-55'46" Opel

SE VENDEN

Apartamentos eni. Porte-Colom
(Parte Capilla)

a partir de 6.500.000 ptas.
Inf.: Tel. 581115

COMFAKIIA DE SEGUROS
líder en el mercado
PRECISA:

-Para ampliación de la Red Comercial
Agentes de Seguros.

-Personas que quieran labrar una ca-
rrera en el campo de la venta de segu-
ros, cuyo objetivo es hacerse con una
sólida cartera de asegurados.
Con don de gentes y capacidad de re-
lacionarse. Con horas libres para dedi-
carse a este trabajo.
OFRECEMOS:

FORMACION A CARGO DE LA EMPRESA
(con lo cual no l'ace falla se haya dedicado antes a seguro)

Trabajo en equipo con inspectores de la empresa
Comisiones interesantes
Incentivos según producción
Interesados lamar al Tel. 721994
Secretaria comercial de 8 a 15 horas.

La carrera va esser molt dura de-
gut a la forta ventada que en oca-
sions obligava als corredors a atu-

El guanyador de la prova, cobrí
els 42,195 Km. amb un temps de
2'48 h.

El corredors de Felanitx queda-
ren classificats en els llocs se-
güents:
23 Miguel Nadal 	 2'55
25 Sebastià Adrover	 2'57
31 Victoria Martínez 	 3'03
42 Francesc Algaba 	 3'16

Tots quatre del Club Opel.
LLAMPET

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• La pasada semana, el jueves,
estuvimos en MANACOR invitados a
la «RODA DE PRENSA» que dio la
dirección de la «TORRE DE SES
PUNTES». Un centro cultural que
marcha viento en popa, gracias a los
esfuerzos de • JOAN CARLES GO-
MIS. El arte en muchas de4 tus fa-
cetas tiene allí un importarte san-
tuario. Se habló de los tres 'arios y
pico de beneficiosa existencia y del
futuro, que no tiene por que ser
mejor, sino una continuidad. Estu-
vieron presentes al acto del Conse-
ller de Cultura y amigo, ALFONSO
SALGADO, el también Conseller AN-
DREU MESQUIDA, el alcalde PE-
DRO LULL y ...más tarde se unió al
grupo el Presidente del CIM, JOAN
VERGER que tuvo obligada visita
de protocolo al Ajuntament mana-
corí. Al final hubo un provechoso
intercambio de impresiones durante
un espléndido almuerzo en 'el res-
taurante «Molí den Sopa».

• Hoy viernes en PALMA, en las
galerías de arte «HORRACH-MOYA»
la artista felanitxera FRANCESCA
ADROVER presenta UN LIBRO DE
IMAGENES POETICAS titulado
«AL SON DEL VIENTO». Artista
polifacética donde las haya, poeta,
pintora, dibujante...

• Me pasó por alto comentar el
apoteósico final de «LAS FESTES
DE LA RADIO» en el «GURUGU»
con la actuación de «LA GRANJA»,
con el local lleno a rebosar. Espera-
mos que se haya dado un paso im-
portante de ca ra a conseguir el de-
recho a emitir.

• El maestro/pintor ANDREU
MAIMO me envió un folleto de pre-
sentación, estupendo por cierto, de
Ia magnífica EXPOSICION que ha
montado desde el pasado jueves
hasta el 29 de abril en el local de
la «BANCA MARCH» de PALMA. Ya
saben en el carrer Nureddttna
Un artista que no necesita ningún
tipo de presentación ya que su pin-
tura se cotiza.

• VIDEOCLUB. — «ATRACCION
FATAL». Director: Adrian Lyne. In-
térpretes: Michael Douglas, Glenn
Close, Anne Archer. Productora:
CIC Video. Duración: 113 minutos.
Género: Thriller. SINOPSIS: Dan
Galleher tiene una vida perfecta
hasta que conoce a Alex, una atrac-
tiva ejecutiva, y lo arriesga todo:
su esposa e hijo van a pasar el fin
de semana fuera y Dan pasa su fin
de semana loco y apasionado con
Alex. Pero lo que empieza como un
simple pasatiempo termina como
una pesadilla de engaño y violencia
cuando Alex rehusa terminar la re-
lación. COMENTARIO: Historia de
amor y de odio que consigttió más

por la fidelidad de los maridos de
todo el mundo que miles de sermo-
nes o arengas. Protagonizada de for-
ma carismática por el trío protago-
nista, transmite al espectador un
suspense angustioso insólito.

• Más de 40 felanitxers presen-
ciaron en directo el «macht» BAR-
ÇA - MADRIZ en el «NOU CAMP».
Goles no vieron, pero se lo pasaron
fetén.

• El C. D. FELANITX aumentó
en ALARO su cuenta positiva. Son
CUATRO ya los POSITIVOS en su
haber. El empate, que es un buen
resultado, supo poco a los aficiona-
dos más exigentes. Hubo cosas ne-
gativas como la tarjeta a LULL que
será baja por acumulación de amo-
nestaciones, igual —imagino— que
AGUSTIN por la expulsión sufrida
durante el partido frente al ARE-
NAL. Pero hay buenas noticias,
GALMES vuelve al equipo tras un
larguísimo período de inactividad,
también JAVI GIRO se recupera de
Ia gripe y JULI de un golpe recibido
en el partido contra el MALLOR-
CA...

• El domingo otro partido de
fútbol en «ES TORRENTO», en esta
ocasión nos visita el SOLLER que
anda de capa caída y precisa de
puntos para salvarse del descenso.
Arbitrará el partido FERRIOL CA
PO, un señor que recibe malas crí-
ticas, ya veremos que tal se porta.

• En las TERTULIAS del «BAR
GtIELL», el pasado martes, estaba
previsto hablar sobre un tema ya
muy manido pero siempre intere-
sante «CRISTOBAL COLOM J'ELA-
NITXER?».

• En el «CINE PRINCIPAL» po-
dremos ver este fin de semana «EL
PRINCIPE DE LAS TINIEBLAS»
(Prince of darkness) de JHON CAR-
PENTER con DONALD PLEASEN-
CE, LISA BLOUNT, VICTOR
WONG y JAMESON PARKER. Se
trata de* una historia de terror. Un
extraño objeto aparece en los só-
tanos de una iglesia. Unos estudian-
tes investigan y descubren que el
objeto contiene una esencia capaz
de traer a Satan a nuestro mundo,
casi ná. El argumento parece nada
original pero Carpenter es un hábil
director. De complemento «BIG»
una divertida comedia con TOM
HAWS, que fue nominado este año
al «Oscar» como actor principal por
esta magnífica interpretación.

JORDI GAVINA

SE NECESITAN DEPENDIENTAS,
con nociones de inglés, para tra-
bajos en Cala d'Or.
Informes: Tel. 657388

SE VENDE PISO con porche, te-
rraza y almacén, en C. Costa i
Llobera, 33.
Informes: Tels. 582475 y 583338

COMPARTIRIA SOLAR en campo-
santo, para construcción tumba.
Informes en esta Admón.

SE VENDE APARTAMENTO dú-
plex en Porto Colom: 1.a planta,
2 hab., baño, salón-comedor, coci-
na y espléndida terraza. 2.a plan-
ta: salón, aseo-ducha, 2 habitacio-
nes y terraza con excelente vista
al puertp.
Informes: Tel. 580776

ATLETISME

III Cern dels Comb2rs
La carrera fou el diumenge dia 12

de març, a les 10'30 h. i es féu pels
voltants del Polígon de Llevant, amb

X Marathó Internacional
«Playa de Palma»



Se necesita AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Informes: Tel. 657388

cine principa 1
Viernes 7, sábado 8, 930 noche y domingo 9 desde las 3

Una de las mejores y más alegres películas del ario.

BIG y El Principe de las Tinieblas
El miedo está servido; degústelo a placer...

Viernes 14, sábado 15, 9'30 noche y domingo 16 desde las 3

5 nominaciones de Oscar. La crítica dijo si a esta gran película.
No te la pierdas, no saldrás defraudado.

Gorilas en la Niebla y El vuelo de la paloma
Próximos estrenos:

«HARRI EL SUCIO EN LA LISTA NEGRA» y «COCKTAIL»

FELANITX

FUTBOL goUFTc .,

FELANITX: Parera (3), M. Riera
(2), R. Juan (2), Valentin (3), M. A.
Llu11 (2), Juli (2), X. Riera (2), Fe-
lipe (2), Mut (2), Teruel (1) y Sa-
grera (2). Sustituciones de Gallardo
(2) por Teruel en el m. 69 y de Gal-
Ines (1) por Sagrera en el rn. 76.

ARBITRO.—Sr. Carrió Mas. Regu-
lar. Mostró tarjetas amarillas a los
jugadores Guasp, Isern, Marcos y
Garcia por el Alaró y a M. A. Llull
del Felanitx.

COMENTARIO.—Un entretenido
encuentro el que se pudo presenciar
el pasado domingo en el municipal
de Alaró, donde ambos equipos se
emplearon a fondo, gozando de mu-
chas oportunidades para marcar,
principalmente el Felanitx, pero al
llegar frente al marco contrario no
sabían trasformar.

Cabe lamentar un grave incidente,
pero gracias a Dios, sin males mayo-
res, ya que cuando transcurría el
minuto 72 fue lanzado desde las gra-
das un objeto contundente en el te-
rreno de juego, sin que alcanzara a
ningún jugador, pero el juego tuvo
que ser suspendido durante unos
minutos y tuvo que intervenir ta
fuerza del Orden Público.

Para mariana domingo, se espera
un interesante encuentro en ES TO-
RRENTO, entre los equipos del FE-
LANITX y SOLLER, a partir de la
5 de la tarde.

TIA PUPUT Y GORI VICENS
2! REGIONAL

BUGER, 4 - S'HORTA,
Dos equipos que andan por aguas

tranquilas en 2.a regional, casi pare-
jos, sin negativos ni positivos. Pero
las muchas bajas que presentaron
los visitantes se dejaron notar en
demasía, de ahí ese resultado tan
abultado.
JUVENILES
FELANITX, 1
RTVO. LA VICTORIA, 1

A pesar de jugar un gran encuen-
tro, sólo consiguieron hacerse con
un punto de los dos que había en
juego. El partido fue de claro domi-
nio local, quizás uno de los mejo-
res de los disputados por los fela-
ningenses, y gozaron de muchas
oportunidades, pero de todas ellas
selo se aprovechó una, y fue el ju-
gador Antoni Sufier de una gran ju-
gada quien engañaría al portero vi-
sitante y marcaría el único gol del
Felanitx.
INF ANTI LES
CARDASSAR, 1
FELANITX,

No tuvieron demasiada suerte el
pasado sábado por la tarde en Sant

Llorenç a pesar de jugar un exce-
lente encuentro, pero con un prota-
gonista en el campo: el colegiado
de turno, que tuvo muchos errores
y dejó de señalar un claro penalty
al jugador Basilio por derribo en
el área.
ALEVINES
SA POBLA, 5
FELANITX, 1

Alineación.—Lupa, Perelló, Risco,
Miguel Angel, Uguet, Francis, Peti,
Estrella, Nico, Carlos y Oscar. Sus-
tituciones de Esteban por Estrella,
Angel por Nico, Cerro por Uguet y
Dani por Oscar.

El gol merengue fue marcado de
penalty por el jugador Francis.

En este encuentro se siguió la tó-
nica de los encuentros jugados en
otras jornadas anteriores, regalando
los goles y una vez más se hizo no-
tar la «inocencia» de todos los ju-
gadores. Cabe destacar la labor Ile-
vada a cabo por Carlos.
BENJAMINES
BARRACAR, 1
FELANITX, 2

Un partido de guante blanco, el
que se presenció el pasado sábado
en Manacor, anotándose una nueva
victoria, sin muchas dificultades, ya
que se dominó durante todo el en-
cuentro. Con esta nue a victoria se
situan en altos lugares de la tabla
clasificatoria, a falta tan sólo de dos
jornadas para finalizar el campeo-
nato.

Los goles felanitxers fueron mar-
cados por Paco y Miró.
FUTBITO

El pasado sábado tuvo lugar en
el Campo Municipal de Deportes
«SA MOLA» la segunda jornada del
TORNEO DE FUTBITO 1989, cate-
goría BENJAMINETES, que se vie-
ne disputando desde las pasadas
fiestas de Pascua. Los resultados de
esta jornada fueron:
CAFETERIA LLEVANT, 4
RESTA. «SOL NAIXENT», 1

CONSTRUCCIONES MARIN,
VIAJES AURORA, 9

Para hoy sábado día 8, habrá tres
partidos correspondientes a la 3."
jornada y son a las 16'30, 17'30 y
18'30 horas respectivamente.

La clasificación está encabezada
por el equipo CAFETERIA LLE-
VANT, seguido de VIAJES AURO-
RA.

GORI VICENS

VENDO COMEDOR en buen estado.
Informes: Tel. 580761

RESULTATS
Juvenils masculins:
LLUCMAJOR, 60
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 64
Uniors masculins:

MARRATXI, 61
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 56
Sèniors masculins:
SA POBLA, 	 57
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 58
Sèniors femenines:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 38
JUV. MARIANA, 	 53

COMENTARI
El partit de SENIORS masculins

que es disputava a Sa Pobla entre
els locals i el Joan Capó/Autoc. Gri-
malt, fou suspès a manca de 46 se-
gons del final, a causa d'una alar-
mant agressió d'un jugador pobler
a l'arbitre, Sr. Avalos, després d'ha-
ver-li assenyalat la cinquena falta
personal. El partit no havia tingut
incidències de cap classe i sí un
gran equilibri en el marcador, per?)
en quasi be tot moment dominava
el J. Capó, llevat dels començaments
de cada part. A l'instant de la sus-
pensió el resultat era favorable als
felanitxers 57-58. A destacar, per
part del Joan Capó, l'extraordinari
encert en els llançaments de tirs
lliures. A l'hora de redactar aquesta
informació, es desconeix l'acord del
Comité de Competició, però tot in-
dica que el partit es donara per
acabat. Aix!) voldria dir que els de
Felanitx ja estan classificats per a
les semifinals i més aprop de l'as-
cens de categoria.

Els JUVENILS han agafat un
aran ritme de resultats i tornaren
veneer a camp contrari, a Llucma-
jor. El partit fou ben interessant i
sense diferencies (5 punts a favor
del Llucmajor i 4 a favor del Joan

Capó, foren les majors). Els anota-
dors varen ser P. J. Fuilana (21,
amb dos triples), Mateu Julia (17),
Tomeu Maimó (13), Damia Amen-
gual (9) i Gaspar Noguera (14).

Acabaren la lliga els JUNIORS
aconseguint, de forma definitiva, el
6è lloc de Mallorca. D'haver gua-
nyat a Marratxí haurien repetit la
classificació de l'any passat (56).
Com els dos partits anteriors que
hem comentat, gran anivellament
entre els dos equips. La clau de la
derrota fou l'adormissament a la 2.a

part, especialment en atac, entre els
minuts 6 (37-44) i 17 (61-50).

L'equip SENIOR femení, que pas-
sa una mala ratxa, torna a ensope-
gar. El resultat, 38-53, es ben clar i
reflexa el mal joc que va fer. En
aquesta fase, dels 6 partits jugats,
només n'han guanyat dos. De totes
formes ara ha de començar una no-
va fase i encara aspiren a qualsevol
lloc dels que van del primer al vui-
té.

AQUESTA JORNADA
Els juvenils masculins jugaran a

Felanitx contra el líder Gesa-Alcúdia
el dissabte i, probablement, els se-
niors el diumenge jugaran a Fela-
nitx contra Gesa-Alcúdia o Campos.

Hi ha una setmana de descans
per les seniors i tampoc no iugaran
els júniors, en espera del comença-
ment ciel «Jorge Juan».

LARRY CISTELLES

VENDO CASA en calle Ernesto Mes-
tre, 9. Solar aprox. 200 m2. 2 plan-
tas.
Informes: Tels. 291561 y 295632

SE VENDE RENAULT 4 TL. PM-P.
Buen estado. 200.000 ptas.
Informes: Tel. 575941 (entre 1 y 2)

3.a DIVISION

Entretenitin encuentro en Alaró
/Mart), O - Felanitx,

jugakr de Sa Pobla agradeix hrhitre
en el partit dels seniors

Se necesita PLANCHISTA y MECANICO
Inf.: Tels. 581984 y 581985



SI

8	 FELANITX

Coins a la Said
COSES QUE SEGUEIXEN

PASSANT

Dimecres hi va haver una sessió
Plenaria, la primera ordinaria que
es fa després de l'acord que pren-
gueren de fer les sessions cada dos
messo. Creureu que en dos mesos
han hagut de convocar les sessions
informatives totes el mateix dia,
cinc comissions, amb un total de
vint punts a informar, dels quals al-
guns requerien un estudi molt se-
riós i com sempre, quasi tots els
membres de les comissions ignora-
ven el que s'havia d'informar, fins i
tot després d'haver votat. Aquesta
es la trista realitat de Felanitx.

Una cosa curiosa es la sollicitud
feta el mes de febrer passat per
Prebetong Balear per installar a Fe-
lanitx una pedrera. Prebeffing té
una pedrera a Establiments amb
una ordre de tancament. Prébetong
va provar d'instatlar la pedrera a
Bunyola i es va denegar el permís.
On podia anar a parar Prebetong?
On es que tothom fa el que vol i
l'Ajuntament no vetlla pel compli-
ment de la legalitat? Prebetong ha
encertat el Hoc ideal, Felanitx era la
solució i sembla que estigui pactada
la seva concessió entre Prebetong i
aquest personatges que manegen els
fils de l'Ajuntament i no tenen cap
responsabilitat ni una. Llàstima que
no hagin sospesat la realitat i no ha-
gin reparat que a Felanitx no hi ha
cap necessitat de pedreres, tot i que
cap de les que hi ha té Ilicencia,
però sembla que per part de la gent
que sí té responsabilitat a l'Ajunta-
ment, se n'han temut que pot esser
cert el que deia la premsa de Ciutat
la setmana passada i comenci a ser
hora que Felanitx no siguesqui es-
sent la paradigma dels desastres
administratius.

Fins ara es tramitaven les instal-
lacions d'indústries en s61 rústic i
les Hicencies d'activitats sense la
preceptiva declaració d'interès so-
cial. Ara sembla que es revisaran to-
tes aquestes actuacions i es faran
les coses així com toca. La installa-
ció de la pedrera al Puig d'En Bos-
sa no pot prosperar. El Pla General
vigent no permet aquest tipus d'ac-
tivitat en seil rústic, l'Ajuntament ha
de declarar l'interès social i la Co-
missió Provincial d'Urbanisme no
autoritza pedreres fins que es re-
dacti i s'aprovi el Pla Director de
pedreres. Felanitx té una trista tra-
dició de pedreres, del Puig dels Mo-
lins només en queda mig, també a
Poe a poc es van menjant Sant Sal-
vador, Can Sentes, Ca N'Alou i l'A-
juntament, que tocaria exigir un pla

de rehabilitació de les mateixes,
després de la corresponent llicencia,
consent que el paisatge de Felanitx
vagi degradant-se dia a dia. Per tot
areru apareixen extraccions de ter-
res, que després queden abandona-
des i queda el clot perillós i impac-
tant tot i que moltes vegades tam-
poc tenen la corresponent
A vegades, en comptes de clots apa-
reixen muntanyes, també sense cap
casta de permis. Creim que a una
societat hi ha d'haver unes regles o
si no parlam de Felanitx.

S'ha de dir que tot es podria fer.
Unes extraccions podrien anar Higa-
des amb uns abocaments i al final
tot quedaria com estava. Per exem-
ple si el Puig Sense Nom que ha
sortit a S'Horta, hi hagués hagut un
Ajuntament conscient i vigilant del
compliment de les normes, aquest
Puig no hauria sortit, tots els en-
derrocs i runes que el conformen
haurien servit per reblir un clot del
qual s'hagués extret terra o grava i
que s'hauria hagut de rehabilitar i
s'haurien hagut de mester aquests
materials que ara conformen aquest
Puig o el de l'entrada de Portoco-
lom. D'aquesta manera podríem dir
que Felanitx no es un poble salvat-
ge i que els felanitxers tenim un dit
de seny.

Esperam que l'Ajuntament actui
en aquest sentit.
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RENAULT
GARANTIA

R 21 TXE A.A.
R-9 (IT!)
Supercinco
11-5 GTL 5p.
Opel Corsa
Ford Fiesta
Ford Fiesta
Citroen LNA

Ocasión

NACIONAL
I'M-A M

PM-Z
PM-AT

PM-I
PM-AP
PM-AH

PM-N
PM-AH  

Francisco Manresa S.A.
CONCESIONARIO RENAULT

FELANITX-CALONGE
Tels. 581984-85 y 657393       

MN,   

PASSERELL A.C.  
Moixets siamesos 

Per P. Xamena
1906

Uns gitanos vinguts de Barcelona deixaren abandonada a Felanitx una
nina anomenada Sofia, filla de Consuelo Cubills.

Desembre, 3.—L'Ajuntament aprova l'enderrocament d'una casa per
unir el carrer d'es Frare amb el d'es Call.

Desembre, 6.—Foren instaHats uns cavallets «Tio Vivo» a la plaça de
Pax.

Desembre.—Posaren damunt el portal de N'Alou de l'Església parro-
quial una estatua de la Mare de Déu la qual estava abans damunt el por-
tal d'una casa del carrer d'es Frare.

Desembre, 6-8.—Quaranta Hores de la Puríssima a la  parròquia; fes-
tes extraordinàries per a commemorar el 50 ainversari de la definició dog-
màtica de la Immaculada, L'orquestina dirigida per D. Bartomeu Vich in-
terpretà la Salve de Mariani, una missa d'Eslava i el trisagi del mestre
Sancho.

Des2mbre.—Se replanta molta vinya damunt peu americà.
El iornal de mestre picapedrer era de dues pessetes.
Desembre, 15.—Dimití el president del govern D. Antoni Maura i en-

trà el govern del general Azcárraga (Conservador).
Desembre, 27.—Començà la predicació de la Missió a Cas Concos.
Mcviment parroquial: Batiaments 279. Casaments 73. Morts albats 43.

Morts adults 138. Total 181.
Registre Civil: Naixements 291 Matrimonis 90. Morts 194.
Bibliografía: Almanaque de El Felanigense para 1904, (Impremta de

B. Reus).
Mn. Miguel Gaya, Flors d'un dia, (B. Reus, 1904).
Sor Angela M.a dela Concepció, Riego Espiritual para nuevas plantas

(B. Reus, 1904).
Ildefonso Rullán - Antoni	 Penya, Filologia de Calendario 2.a parte

(B. Reus, 1904).
Memoria del Banco de Felanitx (B. Reus, 1904).

Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente las 24 horas

C. Sa Llana, 15- Tel. 580448 y la. Volta, 167 - Te1.581144 FELANITX
...11■Mr.■

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

Opel Corsa PM-AJ
Opel Corsa PM-AL
Opel Ccrsa TR 1.2 PM-AH
Renault R-5 Turbo PM-AG

R-5 GTL PM-0
Ford Fiesta PM-0
Renault R-4 TL PM-AK
o R-4 TL PM-AD
o R-5 GTL PM-W

Compruébelo.

Julia AUTOMOVILES
•	 e \

Passeig Ramon Llull, 12
FELANITXCarrer de Campos, 51 - Tel. 581521

OPEL (4
Meswrs pi w expenerwut

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).




