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Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» FELANITX

°   

Del* Fieneïdes de S
. 

ant Antonil
A Son Vans 	

d	 la
Sota l'organització del Centre Cul-

tural i el patrocini de l'Ajuntament,
a Son Valls faran les beneïdes de
Sant Antoni demà diumenge dematí.

Avui però, a les 8 del vespre s'en-
cendra un fogueró on tothom po-
drà torrar. El pa sera de franc i el
vi també, donat per Vins Bernat.
També se rifara porcella. S'Estol
des Picot i el Grup de S'Alqueria
amenitzaran el ball de bot i per te-
nir tothom content sonarà música
disco tequera. Durant la vetllada es
faran unes quantes rifes, entre les
quals la d'una porcella donada pen
Jaume Barceló de Can Xim.

Demà, a les 11'15 hi haurà missa
solemne i a continuació les tradicio-
nals BENEMES. Com es costum,
totes les carrosses tindran premi.
(Collabora en els premis «Abonos
Munar»).

A Felanitx
Avui dissabte, a les 8'30 del ves-

pre, s'encendrà el fogueró de Sant
Antoni a la plaça de Sa Font. Els
alumnes de 86. del collegi de Sant
Alfons, posaran a disposició del pú-
blic entrepans de llangonissa i boti
farró i begudes, per tal d'aconse-
guir diners pel viatge d'estudis. Se
donarà sangria gratuïtament fins
que s'acabi.

El grup musical «Aires des pla
llucmajorer», gentilment cedit per
«la Caixa», amenitzarà el ball que
tot seguit s'organitzarà al voltant
del caliu.

El sendemà les beneïdes comen-
çaran a les 3,30 del capvespre. Mitja
hora abans els participants es con-
centraran a la plaga de les Palme-
res, davant Can Fella, on podran
fer la inscripció, per a la qual cosa
el responsable haurà d'anar provist
del carnet d'identitat.

Se concentraran d'aquesta mane-
ra: Enmig de la plaça de Ses Pal-
meres, els centres d'ensenyament i
entitats juvenils, de Ca N'Ussola al
Bar Cristal el bestiar i més endarre-
ra les carrosses.

La defilada es farà en l'ordre se-
güent: en primer Hoc els centres
d'ensenyament i entitats juvenils,
després els animals sols i al cap dar-
rer les carrosses.

S'han establert els" següents pre-
mis:
CARROSSES

lr. 16.000 ptes.
2n. 10.000 >>

3r. 8.000
4t. 	 7.000 	 >>

.6500
6.000
5.500

CENTRES D'ENSENYAMENT
O ENTITATS JUVENILS

1r.	 15.000 ptes.
2n.	 13.000
3r.	 12.000
4t. 	 10.000
5e.	 8.000
6è.	 7.000
7e. 	 6.000 	 >>

ANIMALS SOLS
1r.	 6.000 ptes.
2n. 	 5.000 	 >>

3r.	 4.000
4t. 	 3.000
5è.	 2.000
6è.	 1.500 »
7è. 	 1.000
El tradicional obsequi als nins i

nines participants sera. a càrrec en-
guany de l'Hiper Felanitx.

Mentre el Jurat deliberara, a la
mateixa plaça, actuaran els alumnes
de l'escola de ball Sant Alfons i l'es-
cola de ball de Felanitx. L'entrega
de premis es farà un cop acabada
l'actuació dels grups de danses.

Per a les carrosses no premiades
es cree uns estímuls a la participa-
ció que s'atorgaran a criteri del Ju-
rat.

La Croada de l'Amor Diví, organit-
zadora de la festa amb el patrocini
de l'Ajuntament, convida tota la po-
blació a participar.

S'ha acabat la tirania de Nicolae
Ceausescu a Romania. Si, «Dracu-
lescu» ha passat ja a la Història i
no precisament per entrar a formar
part del Panteó d'Homes Illustres.
La tirania personal de l'home que
dugué fins a limits inimaginables el
control dels seus súbdits, creant un
estat policial basat en el terror i en
la fidelitat dels seus seguidors, s'ha
acabat. Cap a on anirà Romania ara
es mal de saber, però es evident
que els seus nous dirigents faran tot
el que puguin per distanciar-se de la
política del dictador, tant per fer
entrar aires nous al seu país, com
per esborrar de la membria coHec-
tiva determinades actuacions que
podrien comprometre persones i
institucions que ara han servit per
crear un «nou ordre».

Hem assistit, emocionats, a l'in-
sblit espectacle del destronament
d'un dictador en un país de l'Est
d'Europa. Els mitjans de comunica-

L'any nou l'Ajuntament. H
A unes declaracions molt recents,

el Batle de Felanitx va afirmar que
el sanejament del Port es el primer
objectiu del nostre consistori, i els
qui seguim de prop la política mu-
nicipal la manifestació per força
ens ha de sorprendre perquè, sessió
rera sessió, hem pogut contemplar
com el grup majoritari se negava
sistemàticament a prendre en consi-
deració cap iniciativa de l'oposició
referida al tema.

Què ha passat?, demanareu. Es
possible que el segon canvi que es
produirà a l'Ajuntament hi tengui
res a veure? De segur, no en sabem
res; pert') ens permetrem fer unes
elucubracions al respecte.

A la propera sessió extraordinaria
de la Sala, prendrà possessió del seu
càrrec (els papers ja han arribat de
Madrid) el senyor Antoni Grimait,
en substitució del dimitit Bartomeu
Tejedor. Ara be, la simple substitu-
ció d'un regidor, ens permet espe-
rar un canvi fonamental en la poll-
tica urbanística del Grup Popular?
Potser no, però hi ha una serie d'in-
dicis que ens fan abrigar certes es-
perances. El senyor Grimait no es
un escola. d'amèn, com tants n'hi
ha i n'hi ha haguts a la Sala, inte-
ressats només per cobrar a finals

ció ens han parlat d'així com funcio-
nava l'estat que havien edificat els
Ceausescu, dels abusos, de la cor-
rupció i, fins i tot, de determinades
perversions sexuals a les quals eren
aficionats alguns membres del clan.

(Passa a la pagina 7)

Concert pel Rug de
Vent de l'Orquestra
Simfònica

El proper divendres dia 26, el
Grup de Vent de l'Orquestra Sim-
fònica de Balears, ens oferirà un
concert a la Casa de Cultura. Inte-
gren el programa la ‘Serenata núm.
12 K. 388 de W. A. Mozart, la Petita
simfonia de Ch. Gounot i la Simfo-
-nieta Opus- 188 de J. J. Raff.

Aquest grup està format per Jo-

de mes. Podem compartir o no els
seus criteris i puns de vista, però
no es pot dir que haja estat un ele-
ment còmode dins els partits on ha
militat. A la reunió del PP on es va
decidir fer costat a la iniciativa de
declarar urbanitzables el Camp Roig
i S'Algar, en la que hi ha implicats
alts càrrecs del partit, conten les
cròniques que el senyor Grimalt va
abandonar la reunió per diverg:m-
cies amb la postura oficial. A una
taula rodona, celebrada l'estiu dar-
rer a Portocolom, el Sr. Grimait va
mostrar cara pel partit que ens co-
manda, pet-6 també se va veure que
en qualque punt no en compartia
les tesis, malgrat que això pogués
donar Hoc a una situació singular.

Potser pecam d'ingenus, però de-
sitjam tant que aquest partit, que
sembla que estam condemnats a su-
portar, comenci a fer una actuació
digna, correcta, coherent i conse-
qüent, que potser la fam ens fa
somniar truites.

Allò que es evident es que ens
trobam davant una situació crucial
i transcendent. Tenim a punt d'ini-
ciar-se el treball de redacció de les
Normes Subsidiaries. Els nostres
governants, i sobretot el Grup Po-
pular, haurien de fer un esforç per
consensuar un document urbanístic
que ens fa molta falta i que hauria
de presentar un minim de sentit
coma i d'encert.

Només de pensar que es pugui re-
petir la trista história de la revisió
del pla general, on el Partit de la
Gerreta felanitxera, després PDP,
va voler imposar a la mala les seves
raons, sense escoltar ningú, ja fa
pell de gallina. Pert) ja sabem que
l'home es el animal capaç de trave-
lar amb la mateixa pedra tantes ve-
gades com sia necessari.

Nosaltres donarem un vot de con-
fiança al senyor Grimait i, a qual-
que Rodella, fins i tot li oferirem
les nostres reflexions sobre el par-
ticular. Creim que és el deure 1de
tots els ciutadans conscients que no
ens volem limitar a esser compar-
ses.

Pirotècnic

sep Miralles i Salvador Marti ez
(flauta), Juan B. Muñoz i Bartom u
Jaume (oboe), Pasqual V. Marti ez
i Vicente Albs (ciariiet),'Ga1or
Meszaros
i Marcus Bates i Joan Bare 16
(trompa).

El concert ,coraençara.r.aJes,
del vespre.

5é.
6è
7è.

>>

>>

>>

Terra Iluenta
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SANTORAL

Diu. 21 Sta. Agnès
Dill. 22 St. Vicenç, diaca
Dim. 23 St. Ildefons
Dim. 24. St. Francesc de Sales
Dij. 25 Conversió de St. Pau
Div. 26 Sts. Timoteu i Titus
Dis. 27 Sta. Angela de Merici

LLUNA
Lluna nova dia 26

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 Festa-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13,15,45 1 19,30
h. Diumenges j 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 fei-
ners, a les 7, 14'15 i 17 h. Diu-
menges i festius, a les 9, 12'30 i
17 h.

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7'30, 1445 i 1730 h.
Diumenges i festius, a les 9'30,
13 1 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:
DiRuns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Amparo Trueba
Cat. Ticoulat
Francesc Pifia
GayA-Melis

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines j Policia
580051, 580080 1 580365
Sólo urgencias 582200
Funerària Felanitx

580448-581144
Ambultincies

581715 • 580051 • 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Guimlia Civil	 530090
Bombers 	 581717
Servei de Grua, Tel, 581145

POLICLINICA LLEVANT
VIA ARNESTO MESTRE, 36

Tel. 58 22 33
ANALISIS CLINICOS Dr. Ladaria, J. Llaneras
CARDIOLOGIA Dr. S. Coll
CHEQUEOS
DENTISTA Dr. R. Lizana
DERMATOLOGIA Dr. J. Escalas
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Dr. Gil
OFTALMOLOGIA Dra. I. Albar
OTORRINOLARINGOLOGIA Dr. M. Real
PEDIATRIA
PSIQUIATRIA Dra. M. Mas
RADIOLOGIA
REHABILITACION L. Montoya
TRAUMATOLOGIA Dr. J. Canet, Dr. S. Manresa
RECONOCIMIENTOS CARNET Y ARMAS
UROLOGIA Dr. F. Tellols
GIMNASIA PRENATAL Y POSTNATAL Com. C. Cerdá
OBESIDAD DIETETICA ESTETICA

Se necesita electricista automoción
Inf.: Tel. 581984 (Sr. Frau)

Se necesita auxiliar administrativa
Trabajo todo el año

Inf.: Tel. 581984, Sr. Borrás 

FELANITX    

FELANITX
SOAllanati (rintcressos locals

Nyr
PREU DE SUBSCRIPCIO

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

Ajuntament
cis
SESSIO PLENARIA DE DIA 7-12-89

S'acordà iniciar el procecliment
per a l'elecció de Jutge de Pau i
substitut i delegar la Comissió de
Govern per a aquesta funció. Al ma-
teix temps s'acorda fer manifesta-
ció expressa davant el Tribunal Su-
perior de Justicia de que els nome-
naments es faran per imperatiu le-
gal i declarant explícitament la dis-
conformitat de que el Jutjat de Dis-
tricte es converteixi en Jutjat de
Pau.

S'acorda per unanimitat nomenar
assesor local en els censos Gene-
rals dc la Nació i la renovació pa-
dronal, al Secretari de l'Ajunta

-ment.
S'acordà no assumir la gestió tri-

butària del nou impost sobre Bens
Immobles.

S'acordà modificar el conveni es-
tablert amb la Comunitat Autòno-
ma per a la recaptació de tributs,
a la vista de les disposicions de la
Llei Reguladora de les Hisendes Lo-
cals.

Se desestimaren les reclamacions
presentades contra el Compte Gene-
ral del Pressupost de 1988, acor-
dant-se l'aprovació del dit Compte.

Es deixaren a sobre la taula dues
ofertes de cessió de terrenys desti-
nats a vies públiques.

S'acorda sol-licitar la declaració
d'interès social per a la installació
d'una planta embotelladora
potable per Font Rogues Blanques,
S.A., així com per a la installació
d'unes soils per la S.A.T. Ramaders
Agrupats.

CRISTALERIA FELANITX precisa
operario. Servicio militar cumpli-
do.
Informes en la misma. Tel. 581289

VENDO TRES CASAS DE CAMPO
en Son Negre.
Informes, Tel. 581552 (de 8 a 10
mañana, mediodía y de 6 a 9 tar-
de)

SE ALQUILA COCHERA grande en
calle Santueri.
Informes, Tel. 581411

BUSCO EN ALQUILER PISO o
planta baja pequeña en Felanitx.
Informes, Tel. 582467 (noches)

SE ALQUILA CASA EN PORTO-
COLOM, parte iglesia. Primera li-
nea, para todo el año.
Informes, Tel. 580468

SE NECESITA CHICO/A auxiliar
administrativo para oficina.
Informes, Embutidos Blanco, Tel.
580053

SE OFRECE MUJER para trabajos
domésticos por horas.
Informes en esta Admón.

TENGO PARA ALQUILAR PISO en
Porto-Colom, zona Cala Marçal.
Informes, Tel. 580053

TERCERA EXPLICACIÓ AL
SR. MONSERRATE GALMES

Sr. Director: Amb aquest escrit
N'o le m aclarir al Director del Club
Cala Serena el que amb els altres
clos escrits no li ha entrat dins cl
capct o fa de no entendre.

Sr. Galmés:
Nosaltres no sabem cap manera

normal per entendre que si ens con-
vida a dinar el Batic per les festes
de Sant Agustí, Os el Club Robinson
que ens convida al seu sopar de fi
de temporada.

Nosaltres no ens consideram pro-
veeclors del Club Robinson i no sa-
bem que pot voler el grup del PP
de l'Ajuntament que actua com a
proveedor del Club. Nosaltres com a
part de l'Ajuntament trobam que
seria de justícia que el Club Robin-
son pagas la carretera que ha exclo-
sa dels Plans Parcials que ha pre-
sentat a l'Ajuntament i d'aquesta
manera els felanitxers no hauríem
de pagar el que en justicia toca pa-
gar el seu club privat.

Nosaltres ens agradaria moltissim

saber si no enteneu la nostra Ben-
gua o feis dc no entendrer-la, per-
què la qiies tic") que nosaltres hem
plantejat en els tres escrits, es la
situació urbanística del Club que
sembla irergular i <dolerada» per la
gent del PP que convidau a dinar i
a cap de les clues «aclaraciones»
que heu publicat a aquest setmana-
ri heu aclarit. Nomes us preocupa
Ia qiiestiú del sopar i qui el va pa-
gar, a nosaltres ens preocupa mol-
tíssim que no pagueu el que us cor-
respon segons la legislació urbanís-
tica vigent.

Per acabar, li volem fer a saber
que ens agrada moltíssim sopar i
dinar amb qui sigui, sempre i quan
no hi pugui haver sospites que ens
poguin fer complices de situacions
suposadament irregulars.

Coloms a la Sala

TENGO PARA ALQUILAR CASA en
Vía Ernesto Mestre, 30. Planta ba-
ja y cocheria.
Informes, Tel. 575147

Aviso de GESA
Lectura

en Felanitx
Los días 22. 23. 2.1 y 25

de enero
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Finalitzarem la p: - imera part d'aquest article, indicant les possibles
mesures que el Govern Balear poclria posar en practica, per tractar de
dirigir i ordenar una indústria turística que ja comença a donar símpto-
rnes cie crisi a les nostres illes. Caldria saber corn es pensen finançar tots
els punis d'un pla que, si es du a terme en la seva totalitat, resultara inc-
vitablement car. Però això probablement seria un tema per tractar mo-
nograficament i no conve desviar' l'atenció del tema principal.

Reconsiderem la qüestió: es tracta de reconvertir la indústria turís-
tica por fer-la rendible, abans que eis costos econòmics que suposa man-
tenir tota la infrastructura sigui superior als beneficis que se'n puguin
obtenir d'ella. Però com es pot fer això? Hem de saber, per exemple, qui-
na classe de turisme volem. Volcin ,epuir anib cl turisme de masses? Val
la pena omplir la nostra illa amb turistcs de baixa capacitat adquisitiva?
Socialitzar el turisme em sembla una idea fantàstica, pet -6 no fins el punt
d'hipotecar la nostra economia, la nostra terra, el nostre futur i, per que
no, la nostra personalitat com a poble diferenciat.

Les mesures que han de posar-se en pràctica per tal de tractai- de
salvar el sector turístic, han de ser econòmiques i conservacionistes. Si
sobren places hoteleres, no te sentit seguir urbanitzant especialment
en indrets que tenen interès paisatgístic. S'ha de captar un turisme amb
mes poder adquisitiu i s'ha de deixar una mica de costat el turisme dc
masses que tan poc productiu ens esta resultant. Es evident que a un
turisme de mes qualitat li agradara molt més una illa amb espais natu-
rals atractius, que no l'enorme bloc de ciment en que, si es segueix amb
l'actual política, es convertira en qüestió d'un parell d'anys. Amples zo-
nes de les illes han de ser definitivament protegides, declarant-les parcs
naturals o zones no-urbanitzables. En aquest sentit caldria no oblidar
patrimoni arqueològic que tenim l'obligació de conservar. Un ambiciós
programa de rcgenar espais naturals degradats (pedreres, cales, mun-
tanyes), ajudaria molt a la recuperació de paisatges i de zones d'esplai.

Es clar que el sector econòmic que necessita d'una reconversió es el
turisme, però no s'han d'oblidar tampoc els altres sectors, que poden
ésser un complement excellent per a la indústria principal, tot equilibrant
Ia balança comercial illenca, i una alternativa que no s'ha de menys-
prear. Cal no oblidar, en aquest sentit, ni la ramaderia ni l'agricultura,

Ramon Hosselló
El passat mes de desembre sorti

a Ilurn el tom II de la «Història de
Muro» (el primer que s'edita), del
que n'és autor juntament amb Ga-
briel Alomar Esteve, el nostre com-
pany i collaborador Ramon Rosselló
Vaquer.

Aquest volum, que te 285 p;Inzines,
recolleix tota la documentació que
ha pogut arreplegar Ramon Rosse-
116 entorn al terme de Muro, en el
període que compren del segle XIII
al XIV. Per aquestes saons Llubí
estava integrat en el terme de Muro.

El volum consta de dues parts, la
primera, redactada per Gabriel Alo-
mar, es refereix a gairebé tots els

subsectors que, lamentablement, pateixen un injust oblit, perb tampoc
no s'han de deixar de costat indústries com l'alimentaria, el calçat, la
pell, la ceriAmica, els transformats metallics, el vidre, ... que, amb els
ajuts necessaris i una adequada planificació, poden arribar a ser basics
de cara al futur econbmic de les Balears i Pitiüses.

Com sempre, hem de ser nosaltres mateixos que hem de resoldre
els nostres propis problemes i preparar el futur. No confiem en un ima-
ginari scie de cavalleria que, a darrera hora, vindrà per salvar l'economia
i la temporada turística de torn. Les vaques flaques arribaran inevitable-
ment i convé que ens agafin ja preparats. Fer front a una crisi és difícil
i deilcat impopular per a un polític—, per?) no hem de perdre de vista
que no ens jugam el nostre futur, sine, cl de les generacions futures, i
amb aquestes coses no s'hi pot jugar. Si ara es posen en joc les mesu-
res econòmiques, politiques i ecològiques necessaries, encara hi som a
temps. Si dubtan... pot ser massa tard.

RAMON TURMEDA

aspectes econúmic, reli-
giós, politic, etc.— que conformen
el bagatge històric de la població,
i la segona, escrita per Ramon Ros-
selló constitueix un documentan i co-
piosíssim de notícies documentais,
extretes pacientment de tots els ar-
xius que guarden relació amb les
nostres illes.

Per enllestir aquest documentan,
Ramon Rosselli"), a més d'escorco-

llar eis arxius de Mallorca, ho ha
fet en cl de la Corona d'Aragó, l'His-
tòric Nacional, cl diocesà de Girona
i el de la Casa Ducal de Medinaceli
de Sevilla.

Avui dissabte dia 20, a partir de las 910 del vespre
A LA PLAÇA DE LES PALMERES

s'encendran

QUA RE FOGUERONS
organitzats pels veins

Pa i vi de franc
Es podrà comprar Horn, botifarrons Ilangonissa per torrar.

Animarà el ball

S‘Estol tPlEs G-erricti
Aprofitam per donar els molts anys a tots els Tonis i Antônies.

COL.LABOREN:
ESTANY BERNAT MONSERRAT
SIURELL, TENDA DE ROBA
CAFETERIA S'ABEURADOR
CUINART, MOBLES DE CUINA I BANY
FORN «LAS PALMERAS»
BAR CALAFAVA
BAR CA N'USSOLA
CAFETERIA ALHAMBRA

BAR CRISTAL
GESTORIA PERELLÓ - Abeurador, 6
PELUQUERIA COLOMA - Abeurador, 26
AUTOCARES CALDENTEY
SOLBIN ELECTRICA - C. i Llobera, 6
SALON DE BELLEZA CATI

C. i Llobera, 5
INFORMATICA FELANITX, S.L.

A. Mestre, 5-A

BAR-CAFETERIA TOBOSO
AUTOCARES GRIMALT
CAIXA DE PENSIONS
BANCA MARCH
TRANSPORTS I SERVEI DE GRUA
J. ANTONIO TORRALBA (Tel. 581889)
RAMADERS AGRUPATS - Eres, 16



Restaurante Café d'Es Mercat
COMUNICADO

Después del Ultimo ROBO NOCTURNO, soportado el día 13
del presente mes de enero, hemos decidido no dejar, después del
cierre del establecimiento, NI UNA SOLA PESETA EN META-
LICO. Lo que ponemos en conocimiento de los señores cacos, a
efectos de que pueda interesarles.

Los señores ladrones todavia podrán disponer del menaje pro-
pio del establecimiento (mesas, sillas, vasos, T.V., sal y pimienta,
etc., etc.).

Traspaso tienda de deportes
en calle 31 de Marzo
Informes: Tel. 582176

TAULES DE GIMNASTICA

PASSIVA (TONNING TABLES)

SOLARIUM U.V.A.

HIDROMASSATGE

ESTLTICA CORPORAL I FACIAL   

C. Pere d'A. Penya, 3 baixos - Tel. 580423

Venta últimos pisos en Felanitx
Directamente del promotor

— TRES 0 CUATRO HABITACIONES
— DESDE 6.750.000 PTAS.

APARCAMIENTO PROPIO
— BUENA SITUACION
— FACILIDADES DE PAGO
— ENTREGA DE LLAVES INMEDIATA

C. NOFRE FERRANDELL, 23
Horas de visita: De 17 a 19 h. todos los

días. Tel. 582033
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Nova junta directiva a
Sa Recreativa. Tomeu Estelrich,
nou president

Diumenge passat celebra junta
general el Cercle Recreatiu, amb
l'objecte —a més de les altres qües-
tions especifiques de l'assemblea—
d'elegir nous càrrecs directrius.
S'havien de renovar els càrrecs de
vicepresident, secretari, tresorer i
comptador, pers com sia que el pre-
sident es absent per questions pro-
fessionals, es posa també a elecció
el càrrec de president.

Les votacions donaren els se-
güents resultats:

President: Bartomeu Estelrich
Massutí.

Vicepresident: Andreu Vicens
Pou.

Secretari: Jeroni Vidal Juan.
Tresorer: Pere Obrador Adrover.
Comptador: Mateu Nicolau Veny.
Els nous directius ens han donat

a conèixer els vocals que completa-
ran la junta, que són els següents:

Julián Garcia Marquefio, Miguel
Mas Cerda, Bartomeu Barceló Ma-
teu i Joan Obrador Ramon.

A tots ells els dcsitjam una eficaç
gestió al front d'aquesta veterana
entitat recreativa.

El logotipus del Centre Cultural
Avui i demà, a la Casa Municipal

de Cultura, restaran exposats els
dissenys presentats al concurs con-
vocat per tal d'elegir un logotipus
pel Centre Cultural. S'han rebut 85
aportacions.

S'ha nomenat un jurat que deci-
dira el disseny guanyador. Estera
integrat pels següents senyors: Ni-
colau Llaneres (regidor de cultura
de l'Ajuntament de Ciutat), Catali-
na Picó (regidora de Cultura de
l'Ajuntament de Felanitx), i els pin-
tors Bernat Sansó, Biel Mestre Oli-
ver i Joan Maimó.

La mostra podrà ser visitada, avui
de 6 a 9 del capvespre i demà diu-
menge d'll a 13 i de 6 a 9.

Jesús Camargo exposa a «Beam»
Dimarts que ve inaugura una ex-

posició de pintura a la galeria d'art
!<Bearn» de Ciutat, el pintor afermat
a Cala Figuera, Jesús Camargo.

Blai Bonet, en el catàleg diu de
Camargo —el pintor que no pinta
mai la mar—, que «pels camins
d'una practica de la intenció antis-
tica, va de cap al rostre oposat de la
mar: la terra conrada, les pletes fre-
des, les cases de pedra i de fang que
l'home construí per convertir en ar-
quitectura els elements cle la pròpia
existencia, un terbolí de roselles que
fan la flor damunt un espai blati,
que es la mar collocada i oblidada
entre les flors i el temps... Vull dir
que Jesús Camargo es tenaç a la vo-
luntat de no voler donar mai una
passa enrera...».

L'exposició restara muntada fins
dia 10 de febrer.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
TALLER DE REPUJAT D'ES-

TANY.—Tots els climarts a partir de
les 16 h.

TALLER DE TALL I CONFEC-
CIO.—Tots els dimecres des de les
16 h.

GIMNÁSTICA DE MANTENI-
MENT.—Dimarts i dijous, a les
10 h.

PROJECCIONS.—Pellícules de i-
deo, tots els dimarts a les 17 h.

EN PREPARACIÓ: Taller de pin-
tura i dibuix i taller de ceràmica.

Agraïment
Ha arribat a la nostra redacció

una carta de Sor Trinitat Bennasar,
religiosa Trinitaria, a la qual ens
prega que donem les gracies a totes
les persones del nostre poble, que
d'una manera o altra s'uniren a la
seva alegria amb motiu de celebrar
les Bodes d'Or de professió reli-
giosa.

Gustosament, des d'aquestes pla-
nes, feim arribar el missatge de Sor
Trinitat a les seves ex-alumnes i
amistats en general.

Club d'Esplai «Albada»
EXPOSICIÓ

Avui dissabte i dema cliumenge, a
la galeria Arts Raval ciel carrer de
Ia Mar, hi haura una exposició de
pintura amb obres realitzades per
les mares dels nins del Club d'Es-
plai.

Esperam la vostra visita.
Els Monitors

CAritas Parrbguial
CARITAS PARROQUIAL vol agrair

als collegis «St. Alfons», la Caritat,
la Providencia i Trinitaries les aju-
des rebudes per dur a terme la cam-
ran

.

ya de Nadal i Reis. Així com
també la collaboració de les fami-
lies i altres institucions que s'uni-
ren per aquest fi.

Cursets de Cristiandat
CLAUSURA DE CURSET.—Tindrà

lloc a Mancor de la Vall, diumenge
dia 21, a les 9'30 del vespre. Els
interessats en assistir-hi podran par-
tir del carrer d'ets Horts, 8, a les 8
del vespre.

ULTREIA EXTRAORDINARIA.—
Tindrà lloc a Felanitx, dimarts dia
23, a les 9'30 del vespre a l'antiga
església de la rectoría, amb l'assis-
tència de cursillistes de diferents
pobles i de Palma.

Pot assistir-hi tothom.

Curs Stvdia
Diious dia 25, a les 9'30 del vespre,

al Salo') del collogi de Sant Alfons,
el P. Antoni Oliver explicara la pri-

mera Ilie0 del eurs: (iIrn gran desa-
ha mill 	 erislianisme davaill
lercet.

vida social
NAIXEMENT

Els esposos Miguel Tun Capó i
Margalida Porcel Artigues, han vista
augmentada la seva llar amb el
naixement del seu segon fill, una
nina preciosa que en el baptisme
rebrà el nom de Maria.

Enviam l'enhorabona als venturo-
sos pares.

Secció Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL
Curset prematrimonial

Se recorda a les parelles que han
de contreure matrimoni dins els
propers mesos, que divendres dia 26
s'iniciarà un curset especialment
per a ells. Continuarà els dies 29 de
gener i 2 i 6 de febrer.

Per a informació i inscripcions
poden acudir a la Rectoria.

VENDO PRECIOSA FINCA DE RE-
CREO, para fin de semana, escon-
dida entre montañas. 3.000 m2,
con casita rústica de piedra. Fron-
doso pinar, bancales y magnifica
vista al mar. Situada a 4 Km. de
Cala Domingos. Precio: 1.400.000
ptas.
Informes: Tel. 552227. 

informació 



AUTOS MARTORELL, S. A.
CADA DIA MEJOR.

FELANITX

A Pciiisco/a, señores,
iii han tres coses de valo,
l'escala del Papa Liana,
la Font i lo Bufador.

Aquesta escala que anomena la
cançó, es tallada en cl rocam i

des del casteil papal, cap a la
mar. El Bufaclor es un forat gros
que hi ha en un atzucac, un carre-
1 .6 sense eixida, molt proper a la
mar, per on, els dies de temporal,
l'aigua del mar entra brufant dins
el case antic de la ciutat.

Vora la Font hi ha unes piques de
rentar. En el moment de la meva

clues clones hi feien bugada,
mentre parlaven amb clues parelles
de forasters de mitjana eclat, que
tenien tot l'aspecte de visitants tu-
rístics.

El temps que xerraven (en caste-

Lo ht.,nusinriort.,1,1] 	 espanyols
(Una mostra,

El passat mes de desembre vaig
csser uns dies al Pais valencia, al
Baix Maestrat, per a aprofundir en
Ia recollida de la toponímia dels
Columbrets, que vaig iniciar fa set
anys amb un petit intent no massa
reeixit.

Em vaig desplaçar un dia a Penis-
cola, l'atractiva ciutat voltada de
murades que, en el segle XV. va es-
ser seu papal de Benet XIII, l'ano-
menat Papa Huila. La ciutat s'aka
sabre un tombolo, una antiga illa
rocosa de 46 metres d'altura, unida
a terra ferma per un istme arenós.
Una de les meravelles naturals que

Cada día crecemos y mejoramos.
Siempre pensando en usted y en darle el mejor servicio.

Venga y disfrute de nuestras instalaciones.
Exposición, talleres y recambios en un solo Centro.

Los profesionales más cualificados, trabajando para usted.
Y un servicio post-venta de excepción.

Acérquese, le estamos esperando.

AUTOS MARTORELL S A9 S. •
Carrerdel Socors 1 6. Tel. 5813 48. Felanitx.

no sc:! de quel, jo estava pen-
sant en la Ion; de Cabrera i en les
histúries que conten d'ella i d'altres
fonts mallorqui TICS, normalment
sense cap tonament científic, per
clue tenen el seu inters des del
punt de vista cultural, i que pens
que s'han cle recoil ir. Es creena
rnolt arrelada entre nosaltres que
les aigües subterranies ens arriben
des del Pirineo! Dc la font de Ca-
brera es conta això i tambe que hi
han vist sortir folles de castanyer!
Es clar que ningú niai no en mos-
tra cap, i sempre diuen que diuen.

Mentre aquests pensaments m'as-
saltaven, vaig considerar que podria
esser interessant escometre les (hies
bugaderes, tot inquirint sobre la
provinença de les aigiies. Així va
esser com, quan aquells externs
acabaren la seva conversa, vaig
adreçar-me a les clues Ilavadores,
clue endevinava penisclanes, amb la
pregunta següent, formulada amb
Ia meva particularíssima fonètica
pseudovalenciana: —d'on y énen
eixes codes? Em sembla recordai -

.una mica que la resposta —en va- •
lencia correctíssim— va esser que •
desconeixien cl seu origen. La mom

(Passa a la pail. (;) 

mueble; SAMU,
—FELANITX. C. Pelat. 81
—FELANITX, Pça. Constit.9
—PORT-COLOM, Lepanto, 5
— COMEDORES
— DORMITORIOS
— MUEBLES COCINA
— MUEBLES TERRAZA
— CORTINAS, ETC.

TELEFONOS
580427 - 581801 - 575394                         

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION    
— Morini Escalibur 501, PM-

AN	 •

— Yamaha 250 S.R., PM-AG
— Honda CBR 750 	 .1

I

— Yamaha DT 80
— Velomotores varias m4-cas

•:'
EXPOSICION Y YENTA   

Taller

Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 580268                        

:SE ALQUILA CASA DE CAMPO
4 km. Felanitx. 4 dormit., electr -
cidad, agua	 )año. Acceso cd-
rretera asfaltada hasta Ja finc4.
Precio razonable.

"Fel. 5 80344 (ncil:Clies)

all El 
Concesionario Oficial:

encara ara)
tO, CS una font abundosa que bro-

lla a la part jussana dels murs que
Felip II de Caste lla hi va fer bas-
tir en el segle XVI. Record que,
Ia nieva primera visita de l'any 82,
ja em va sorprendre el raig d'aque-
lla copiosa deu, que un no s'explica
facilment d'on pot provenir. (Diuen
que aprecia el valor de l'aigua
aquell que és d'un pais sec). Així va
esser que vaig tornar badocar una
estona clavant l'aiguaneix prodigiós,
mentre acudia a la meva memòria
una glosa recollida per M. Sanchis
'Guarner de boca dels penisclans:



IMIOF

!viper r-elanitx
Electrodomésticos Electro Niger Felanitx

Televisores
Sony
Panasonic

• Grundig
Radiola
ITT-Nokia

Videos 	 Equipos musicales ELECTRODOMÉSTICOS
Sony 	 Sony 	 Ignis 	 Otsein
Panasonic 	 Technics 	 Super Ser Skandinova
Grundig 	 Aiwa 	 Corberó

	
General Eléctric.

Radiola 	 JBL
	

Miele
ITT-Nokia 	 Onkyo 	 Candy

Videocámaras y toda clase de pequeño material
Batidoras, Licuadoras, Picadoras, Planchas, Microondas, etc.

Primeras marcas
a inmejorables precios hiper rireianitA,

VISTETE DE MODA
EN LA BOUTIQUE

Bead* le REBAJAS
abierto de lunes

a sábado
todo el día

C. Felanitx, 10

S'HORTA

FELANITX

amnèsia parcial és conseqüência de
la intervenció fulminant d'un dels
dos mascles forasters: —ya está es-
le tio hablando en catalán!, intro-
missió secundada per l'advocadessa
defensora que sups que era la seva
dona: —vaya mala educación! Els
altres dos forans tambe hi digueren
la seva, mastegant fesols una esto-
na, mentre les dues penisclancs pa-
ralitzaven la seva activitat netejado-
ra, i en el meu cervell s'iniciava una
efervescência que acabaria amb una
intervenció contenguda, en castellà,
és clar, i justificada per les evidents
allusions: —em discuparan, però no
parlava amb vostès, sin6 amb agues-
les dones. Un dels externs prosse-
guia amb les queixes sense treva:
—vaya corte que nos ha dado! Está
bien que entre ustedes, estando en
familia, hablen catalán, pero donde
hay gente que no lo entiende, es de
muy mala educación! Vaig seguir
contestant en castellà: —de mala
educació? Parlar la nieva llengua a
Ia mewl terra? I una de les senyo-
res: —Ah! Es usted de aqui? —No!
No senyora, som de Mallorca, per()
aquesta es la nieva terra, i lene els
mateixos drets de conversar en la
meva llengua que vostè en la seva.
I la seva no és ni millor ni pit jor
que la meva, es senzillament dife-
rent! Una de les dues senyores es va
revestir de coratge: —Bueno, pues
yo también le hablaré en otro idio-
ma! Fala galego? Eh? Fala galego?
—No. No en sé de gallec, ni crec
que vostè en sàpiga! Crec que vaig
ficar el dit dins la llaga, perquè de
cop em va dir: También le puedo

(Ve de 1(1 pig. 5)

hablar en vasco, mire usted... No se
si també em va dir que un avant-
passat seu era base... De totes for-
mes es igual, perquè no li vaig dei-
xar dir gaire coses més. Bona lam
va haver dita! L'estiu passat havia
començat a interessar-me una mica
pel basc, i menava ganes enrera
ferm d'esmolar la garrova, practi-
cant amb la mitja dotzena de fra-
ses apreses. Ja emprenyat del tot les
hi vaig començar a Ilançar, com si
fes voltar una roncadora: —egural-
di txarra egiten du... i estira i
aguanta... com si fos allò de kards-
verdstaken sekspiken... I la ina-
guantable senyora, ofesa pel seu tur-
ment incessant, arriba a confessar:
—Ah no! Tanto no sé! I descompa-
reixeren com l'anima d'en Robert,
mentre els seus remucs, rebotien
penyalar amunt cap al castell papal.
Dies després, de retorn a casa, em
donaven dins l'avió un exemplar del
diari «Las Provincias», que en la
seva edició del 10 de desembre se-
guia bombardejant en la forma
acostumada els desinformats i els
somnolents del País Valencia, amb
un article signat per un membre de
Ia «Real Academia de la Lengua»
(espanyola, «naturalment»), on l'au-
tor afirmava categòricament que «el
gobierno no protege la lengua espa-
ñola», com si ft.'s falta fer Ilimosna
a la seu. Tanmateix aquesta gent no
entendrà mai la diferència entre es-
ser espanyols, com són ells, i esser
propietat dels espanyols, com és el
qui subscriu, i molt a desgrat.

COSME AGU I L40
Santanyí, 1 de gener del 1990

La incomprenshi deism
Darrera volta

Aixetes rompudes,
de voluntaria ma rg inaciú,

— la soledat absoluta m'engresca
cap a sendes inhòspites—.

Seré un nàufrag amb l'iot
en el fons de la mar,

tal volta no trobaré
una illa acollidora,

hauré de ricclar suaument,
estalviant forces,

per si de cas l'atzar o l'absurd
me'n regalàs una.

Potser ningú no em truqui a l'illa,
car no hi haura telèfon,
només aigua,

—tota la mar com a murada—.
Pere U guet

7-Gener-90



Consulta de GINECOLOGIA
Dr. Arturo Gil Bretones

Col. 1902

Revisiones ginecológicas - Control de embarazo
- Planificación familiar y Ecografía

C. Call, 17 Tel. 555981 (mañana) y 583441 (tardes)

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

Galerías FLORIDA

Grandes rebajas
Del 20 al 40 de DESCUENTO
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«Peebe cavet»
Concerts musicals per a la pau al

mún, moviments culturals per a
protestar d'allO o d'aquells que van
en contra del noble, poetes, escrip-
tors, pintors i tota una generació
amb personalitat que lluita per la
veritat i la justicia, pels drets hu-
mans.

Ara ens toca a nosaltres alçar la
N'ett per a clemanar lo que ens per-
tany.

Ens toca a nosaltres aturar
aquells que volen que Mallorca sigui
<Ids qui no senten aquesta terra
mes que per fer quatre duros.

Ens toca a nosaltres aturar
aquells que assassinen la Natura
constantment, que d'una cala ver-
ge en fan un clot negre, que maten
.els falcons per no sé quin motiu,
sabent que els falcons no tenen cap
culpa.

SI a l'autodeterminació.
La volem perquè reconcixem la

nostra personalitat com a poble.
La volem perquè Mallorca es nos-

tra i no de cap «estranger».
La volem perquè estam cansats de

que ens enganyin.
Fora pels a la llengua, fora hipo-

cresia, tot-horn ha dit lo que ha vol-
gut per a be o per a mal.

Val rriís ésser pobre i amb perso-
nalitat que rie i marioneta, tota la
vida penjat de quatre o cinc fils,
tent lo que un digui.

Aqui a Mallorca, si anam vius, po-
bres no ho serem mai perquè hi ha
gent, més de la que vos pensau, que
fa la feina ben feta, a més de la
riqueza ben (Julia que ens clúria
aquesta terra meravellosa.

I si no ho creieu, mirau així com
estan les cosas avui en dia per tota
l'Illa.

La força ales grossa es la veu del
poble, ja ho heu vist als Països de
l'Est.

Parlar de política no es el meu
fort, malgrat que això no te cap di-
ficultat?

La qui si en té, es aquella manera
en que vosaltres la feis.

Fins ara hi ha hagut unes vegades
que «els tirs)) han anat dirigits a al-
gú i aquest algú sou vosaltres, els
matcixos de sempre, els qui fan les
coses igual de be, pels qui ara, par-
lar d'autodeterminació, es improce-
dent. El vostre president ho digué
i molta gent Os va sentir ofesa per-
que n'hi ha que no s'identifiquen
corn spanisit boys.

Antoni Joan i Albons

Futbolet
Dissabte passat se jugaren els

partits segiients:
La Riviera, 1 - Banca March, 1
Acid Jodio, 2 - M. Ses Salines, 3
Puig Hugní, 7 - Oldstars, 2
Cons. Simarro, 13 - «Sa Nostra», 0

El partit La Riviera-Banca March
fou un dels millors pel joc i depor-
tivitat que regna. Aiximateix hem
d'esmentar la resta de partits ja que
en tots ells es marcaren molts de
gols.

Cal agrair la coliaboració de les
firmes Renault, Aceites Valvuline,
Construcciones Plomir, Construccio-
nes Puig-Hugní i Ajuntament de Fe-
lanitx.

Romania
(Ve de la pagina /)

Ens hcm espantat quan hem sabut
dc quirta manera la població era sot-
mesa a control policial, sense passar
per alt la cartilla ginecològica, obli-
gatòria per a les dones en edat fer-
til, que servia tant per controlar la
quota obligatèria de naixements,
com per saber si la titular havia
realitzat algun avortament no auto-
ritzat. Sentirem llàstima pel poble
romanes quan ens assabentarem de
les males condicions de vida que te-
nia, sense obliciar el racionament a
griC era sotmesa la major part de
Ia població, que contrastava amb la
situado de privilegi dels fidels al
Conducator. Finalment ens espanta-
rem quan els corresponsals ens
contaren, i les imatges de la tele-
visió ens confirmaren, l'actuació de
la policia política, la Securitate, que
usant la tortura, l'assassinat i la
desaparició, mantenien la població
aterrida i amordassada. La nostra
solidaritat personal i la dels països
dc l'Oest d'Europa era total, emmar-
cada en les festes de Nadal. Per3
ara ve la pregunta: potser no sabien
els països d'Europa Occidental i els
Estats Units el que passava a Roma-
nia, molt abans que una revolta po-
pular foragitas els Ceausescu?

Sí, és clar que ho sabien, ho ha-
vien de saber, però ningú no va fer
res. Ceausescu era considerat un
«bon xicot», que mantenia l'ordre al
seu país, que pagava puntualment el
deute extern, que mantenia rela-
cions comerciais i diplomatiques
amb quasi tothom, que s'atrevia a
no fer el que li manava la URSS i
que era un dissident en el Pacte
Varsòvia. Estava bastant ben vist
per Occident, en una paraula. El que
pogués passar en cl seu país ... es
veu que era considerat com una
qiiestió purament interna. No es va

aixecar mai una protesta contra el
seu regim, ni tan sols a l'ONU, on
les protestes normalment no solen
passar de ser purs formalismes sen-
se repercusions concretes. El mons-
tre estava perfectament iclentificat
ja fa temps, però mai no va rebre
cap recriminació pública per part
de cap país. Condecoracions si, em-
però.

Ara ningil no dubta que si no ha-
gués estat pels aires aperturistes
que es respiren a la URSS i als seus
països satellits, la revolta romanesa
i la caigucia de Ceausescu no ha-
guessin cstat possibles. Fa por pen-
sar que si no hagués estat per Pacti-
tud, si más no passiva, de Gorbat-
xev, Ceausescu encara seguiria go-
vernant tirànicament Romania, so-
ta la mirada indiferent dels altres
països, els d'Occident inclosos, na-
turalment.

R. Turmeda

De Portocolom
Portocolom, el passat dia 13 va

fer el fogueró de Sant Antoni, calor
de festa a les nits fredes de l'hivern.

Molt jovent, bona música, cuca-
nyes, torrades, pa de «Panaderías
Pere Nicolau» i «Plaza», molt de vi
de «Distribuciones Garcia», rifa de
porcella, ensaïmades i moltes coses
mes, donades pels comerciants des
Corso.

Com podeu veure, les coses sur-
ten be si treballam conjuntament.

Gracies Sr. Bernat Artigues, coor-
dinador de bons projectes. Si hem
fet alguna equivocació vos dema-
nam perdó.

Gracies a tots per la vostra assis-
tència, ja que nosaltres sense vosal-
tres no podríem fer res.

Ha mart Sor Magdalena
Lladó

Dimarls de la setniami passada
entrega itttiitii t Den, en el con-
vent de its Cermitnes de lit Carital,
a l'edat de 81 ittivs, Sor Magdalena
',lad() Ad rover. .1. e. S.
Sor era natural de Fe-

lanitx, (Puna que dona dues
Idles a la congregació GC,. de la
Carilat. A l'hora del seu traspas
duia una seixontena d'anvs de reli-
giosa, duranl els quals es dedica
quasi exclussivament a Patenció
dels inalalts. Successivament forma
part de les comunitats de Santa
Nlaria, La Soledat de Palma,
bens L des de feia uns dell MIN'S, de

Ia de Felanitx.
Que descansi en pau la bona •eli-

giosa Rebin els seu famili:trs el
nostre condo' i (Puna inanera espe-
cial les seves germanes Sor Marga-
lida i I)." Francisca.

La Llar de la Tercera
Edat de l'Inserso infor-
ma del seus serveis
SERVEIS SANITARIS

METGESA.—Els dilluns, dime-
eres i divendres, de 16 a 20 h.

INFERMERA.—De dilluns a di-
vendres, de 16 a 20 h. Control de
tensió arterial, dimarts i dijous.

PODÓLOGA.—Hores concertades
(informau-vos als ordenances).

REHABILITACIÓ.—E1 centre es-
ta clotat d'una sala de rehabilitació
a clisposició dels socis. Per fer-ne
ús dirigiu-vos a la metgesa o a la in-
fermera.
DEPARTAMENT DE
TREBALL SOCIAL

Consultes, els dilluns i dimecres,
de les 9 a les 13 h.
BIBLIOTECA

Oberta tots els dies. Servei de
prestec per a socis.
PERRUQUERIA

De dimarts a dissabte, a partir de
les 9 h. (per a homes i dones).
MENJADOR

De dilluns a divendres, a les 13 h.
Preu per a sods, 325 ptes. (Avisau
amb antelació a la cafeteria).

SOCIS
Poden esser socis de la Llar to-

tes les persones majors de 60 anys.
També pot adquirir la condició de
soci cl seu cònjuge. Els pensionis-
tes menors de 60 anys podran tam-
bé adquirir la condició de soci d'a-
questa llar amb l'autorització de la
Junta de Govern.

ADMISSIÓ DE NOUS SOCIS.—
Dilluns, dimecres i divendres, de 9
a 13 h. Documents a presentar: El
carnet d'identitat, la cartilla de la
Seguretat Social i dues fotografies
de carnet.

Per a informar-vos, telefonar a la
Llar (581962), de 8 a 20 h. de dilluns
a divendres i de 8 a 13 els dissabtes
i diumenges.



cine princi I 1
Viernes 19, sábado 20, 9 noche y domingo 21 desde las 3

Dos grandes estrenos, actualmente:en Palma, llegan
a nuestra pantalla

Simbat el Rey de los Mares

Los Dioses están locos II
Viernes 26 sábado 27, 9 noche y domingo 28 desde las 3

Gringo viejo y El vuelo de la Paloma
Desde el próximo jueves 25: Día del espectador

precio entrada 200 Was.

Jueves 25, programa erótico.

Y la creó para el escándalo y Salvajemente tuya
Jueves 1 febrero, programa terror.

El terror no tiene forma y Terroríficamente muertos
Jueves 8 de febrero, programa dinámico.

Harri el Sucio en la lista negra 	 y 	 Danko Calor Rojo
Jueves 15 febrero. programa cinéfilo

La leyenda del Santo Bebedor y El Turista accidental
Jueves 22 febrero, programa Stallone.

Rambo III	 y 	 Encerrado

"l'odas las funciones comenzarán a las U de la noche y su precio será
de 200 pesetas.

8
	

FELANITX

,

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• El C.D. FELANITX está gafa-
do. Otra vez perdió. En esta ocasión
ante el CALA D'OR, equipo que a
través de su corto historial, nunca
había conseguido batir a los felanit-
xers. Pero el equipo que dirige
DOMINGO AZNAR no tiene suerte,
meritos hizo para aspirar como mí-
nimo a un empate, pero a perro fla-
co todo son pulgas... El domingo
comienza la segunda vuelta, puede
ser un nuevo comienzo. Esperemos
que este mal fario abandone al
equipo.

• Por cierto el lunes comenta-
mos con los amigos otra metedura
de pata del periódico «ULTIMA
HORA». El titulaje de la crónica
CALA D'OR-FELANITX. Rezaba así:
«EL CALA D'OR RIDICULIZO AL
FELANITX», un título que no venía
a cuento con el comentario poste-
rior, muy ajustado a lo que sucedió
sobre el terreno de juego. El Fela-
nitx perdió, son cosas del fútbol,
pero ni mucho menos hizo el ridícu-
lo. ¡Esos chicos de la prensa!

• Veo a JUAN NICOLAU (a)
«JHON L'AGUJA» en los video-mo-
vies de «L'equip Tulsa», por estas
fechas su carácter jovial es todavía
más ufano, si cabe. Son días de
«Festa» a SON VALLS. «Sant Auto-
ni» és un bon sant. Hoy sábado
s'encendrà un FOGUERC) gros.
BALL DE BOT a càrrec de «S'ES.
TOL DES PICOT» i l'estimable
collaboració del «GRUP DE S'AL-
QUERIA». Rifa d'una porcella de
«Can Xim» i altres herbes. Pel jo-
vent hi haura música discatequera.
Y el domingo, Missa Solemne y
Ias tradicionals BENEÏDES, amb
molts de premis prou interessants.
¡Vos convidam a tots!

• También TONI BARCELÓ
familia celebran a	 foravila» su
onomástica. En esta ocasión sera al
mediodía, alla por la carretera de
Porreres. Una fiesta ya tradicional,
simática donde las haya, que con-
grega a toda una multitud de ami-
gos. ¡Molts d'anys i bons, Toni!

• Después de la SENSACIONAL
VICTORIA en CAPDEPERA por un
contundente CERO a CINCO, los
BENJAMINES del C.D. FELANITX
fueron obsequiados en el «PUB
S'AUBA» con dos cajas de «Pepsi»
por gentileza del amigo Juan. ¡Así
se fomenta la cantera!

• Recibo un programa de feste-
jos del «AJUNTAMENT DE PAL-
MA» con motivo dcl patrón «SANT
SEBASTIA», editado a todo lujo,
muy completo por la variedad de
actos. La famosa «Pastanaga» luce
tanto en el sobre como en todas las
páginas del folleto para mayor ra-
bieta de los detractores de este ana-

grama, que ya ha creado una viva
polemica. De todas formas los fes-
tejos proincten ser Celebrados.
a Hoy día 20 de enero en la

,<TORRE DE SES PUNTES» de MA-
NACOR cl veterano pintor MER-
CANT inaugura una nueva EXPOSI-
C-ION. Jaune Mercant es un pintor
perfeccionista dc avanzada eda, hijo
del vanguardismo histórico.

• Tambien recibo un memoran-
dum completísimo de todas las ac-
tividades desarrolladas en esta fa-
mosa «TORRE DE SES PUNTES»
clurant el ail° 89. No cabe duda que
este centro cultural dirigido por el
amigo JOAN CARLES GOMIS se
lleva la palma de todos cuantos
existen en la illa.

• En cl «CINE PRINCIPAL» te-
nemos dos películas que pueden
gustar a los chicos. «SIMBAD EL
REY DE LOS MARES» es una nue-
va creación sobre este celebre he-
roe, esta vez interpretado por LOU
FERRIGNO, actor de poderosos
músculos, muy famoso por encarnar
a «La Masa». Muy divertida y aloca-
da es esta comedia «LOS DIOSES
ESTAN LOCOS», rodada en plena
selva africana donde se suceden los
más disparatados «gangs» que pue-
den partir de risa a más de uno.

• Y a continuación, algunos
«proyectiles»:

— La crisis que atraviesa «FE-
LANITX-RADIO», estos días había
una reunión para buscar solucio-
nes.

— Chocante resulta que los ex-
pertos en SEGURIDAD CIUDADA-
NA coincidan en que hay que volver
a los viejos tiempos de «Scotland
Rard», al más puro estilo, guardias
patrullando a pie en solitario y en
vez de silbato, el transmisor.

— La frase del Arzobispo de
NUEVA YORK, monseñor JHON
O'CONNOR: «La Iglesia está enfer-
ma de SIDA. Está necesitada de una
buena asistencia médica».

— Las ELECCIONES for Presi-
dent del «CIRCULO RECREATIVO»
sin que cl anterior, ausente, lejos de
Ia Isla, haya presentado su dimi-
sión.

— Que la próxima semana T.V.F.
empiece a emitir a través del nuevo
repetidor de Sant Salvador.

— El BAÑO, ya tradicional, que
se tiraron el día 1 de enero TONI
JUAN, GABY ROIG y algunos po-
cos amigos en la Playa de «Cala
Marçal». Fue de lo más refrescante,
después monumental paella made in
«Patró Miguel».

• Y para finalizar hemos de ha-
blar del partido que jugará el C.D.
FELANITK mañana domingo en el
campo del CADE PEGUERA, uno de
los rivales más fuertes de la catego-
ría. No hagamos pronósticos, que la
suerte nos sea propicia. El árbitro
sera el Colegiado ROIG MIRALLES.
Nada más, solamente desearles:
a ¡Bones torrades!».

JORDI GAVINA

VENDO ES'FANTERIAS DE CO-
ERCIO modernas, regulahles,

máxima calidad.
Inf.: 'rel. 580748

VENDO SOLAR 200 in2. aprox. con
intís de I I in. de fachada, en C.
Son Pinar. 2.500.000 ptas.
Informes: Tel. 580840

Era rally 1940
BELENES
Gacias al impulso la A. l'atólica,

vuelve la simpatica costumbre de
los Concursos dc Belenes en nues-
tra Ciudad.

Este afio, ha sido muy considera-
ble cl número de niños y niñas que
con gran entusiasmo hart construi-
do su Nacimiento y esperarnos que
el próximo afio crezca aún Inds este
número.

El primer premio ha sido para
Guillermo Mas, el segundo para Mi-
guel Bennásar, el tercero para Cris-
tóbal Alzamora y el cuarto para An-
tonio Oliver.

DISTINCION
Ha sido concedido a la Sra. Fran-

cisca Gomila Sagrcra la Medalla de
Ia Campaña, con distintivo de Reta-
guardia, por sus singulares servicios
a la causa Nacional, en la Central
Telefónica de esta Ciudad, en los
primeros días del Alzamiento y du-
rante el tiempo que los rojos inten-
taron apoderarse de nuestra Isla.
EDICTO MUNICIPAL

Se recuerda a todos los padres de
familia, la obligación que tienen de
mandar los hijos que tengan com-
prendidos en edad escolar o sea,
desde 7 a 14 años a las Escuelas tan-
to públicas como privadas, advir-
tiendo que a todos los que se en-
cuentren por la via pública durante
las horas de escuela, serán condu-

cidos al Cuartelillo a donde sus pa-
di es deberan acudir para recoger-
los, previa la sanción correspon-
diente...

Igualmente quccla prohibida la
permanencia en cafés públicos a
todos los menores de edad, basta 16
años, advirtiendo... El Alcalde: An-
tonio Obrador Caldentey.

FUTBOL
El día 17, festividad de San Anto-

nio, se desplazó a Palma, el equipo
dcl Gimnástica para contender con
e! Atlético F.B.C. Ganaron los fela-
nigenses por el abultado tanteo de
4 a O.

Comentario del Gimnastica: For-
teza, intervino poco, perd se mos-
tró seguro. Tugores-Rius, muy bien
los clos; Vallve-Bordoy-Cabrer, una
buena media cortando juego, pero
flojearon en el servicio a su línea de
ataque. Obrador-Luna-Barce16-San-
chiz-Mestre: Obrador se le nota su
falta de entreno, fue el más flojo.
Mestre fué el extremo inteligente y
duro de siempre. Luna-Sanchez,
bien, especialmente el primero. Bar-
celó, le vimos buenas jugadas, perú
un poco lento.

D'ALLAVORS

SE ALQUILA O SE VENDE LOCAI,
EN PLANTA RAJA en zona Ayun-

ta fluent°, de unos 115 1112.
Informes: Tel. 580312 (llamar no-
clues)



FELANITX
■■•■••

BASQUET

Ati::400.4--5;Tlf,,r, 11 a	 E1
6V,..y L4ii 	 rorfritri2 	 0D,.4.	 ia1,44,0Con dasmhija Wial da !Bs falmaxers

Cala d'Or, 3 - Felanitx, 1

FUTBOL

Y en tan sólo 	 dos minutos se
desperdició el trabajo realizado en
ochenta. Y la verdad es que el re-
sultado es engatioso y no hace jus-
ticia a los méritos contraídos por
ambos equipos. Pero el Felanitx
está acomplejado, pesan demasiado
los nueve negativos y la suerte tam-
poco juega a su favor. El próximo
domingo comienza la segunda vuel-
ta, hay muchos puntos en liza, tiem-
po sobrado para intentar lo que pa-
rece casi imposible, la salvación.

M.

VENDO MONTESA Enduro PM-X
Inf.: Tel. 582060 y 580342

CAS CONCOS, 3
PTO. POLLENÇA, 2

ADROVER, LA FIGURA
Buena victoria del Cas Concos en

en campo «Es Cavalier» ante los
porteños de Pollença. Un rival que
Cilia con la gtIantia de dos positi-

vos en el haber de su casillero par-
ticular. Pero el Cas Concos salió a
por todas y no le dejó demasiadas
opciones. Adrover de soberbio tes-
tarazo y Lull, inaugusaron cl mar-
cador, concluyendo la primera par-
te con esa clara ventaja de (2-0). En
la segunda mitad cl conjunto visi-
tante abrió alas y consiguió amino-
rar distancias (2-1). Pero de nuevo
cl protagonista de la tarde Biel
Adrover marcaría el 3-1 de buen
disparo con la derecha. Los visitan-
tes consiguieron de nuevo acortar
distancias, pero los de Miguel Vilar
supieron controlar el partido hasta
que este llegó a su conclusión. Una
victoria importante que da mucha
confianza y mucha moral al con-
junto felanitxer.

El próximo domingo el CAS CON-
COS se enfrenta al ANDRATX en su
feudo, iniciándose la segunda vuel-
ta. Los visitantes pese a no estar en
su mejor momento van bien clasifi-
cados en la tabla.
2.a REGIONAL

S'HORTA, 1 - MONTURA, 1
EL EMPATE COMO MAL MENOR

La primera parte terminó con el
3-0 inicial. Pronto los visitantes

dieron a entender que venían a por
todas, haciendo honor a su buena
clasificación.

En la segunda mitad la tónica no
varió. Ambos equipos se empleaban
a fondo sin tener, empero, grandes
ocasiones de gol. Fueron los foras-
teros que se adelantarían en el mar-
cador (0-1). El S'Horta sacó el ge-
nio, y puso cerco a la portería con-
traria, al final la presión obtendría
sus frutos y sería Pau, quien marca-
ria el gol del empate (1-1).

El próximo domingo en el campo
«Sa Lleona» da inicio la segunda
vuelta:

S'HORTA - PORT DE SOLLER.

FUTBOL CANTERA
JUVENILES

PETRA, 1 - FELANITX, 1
PUDO SER VICTORIA

Pese a las ausencias, los chicos
que dirige Xisco Juan dieron mues-
tras de su gran categoría, demos-
trando una neta superioridad sobre
los anfitriones, contrarrestada por
el tesón de sus oponentes.

El gol felanitxer fue obra de Gori
Juan, tras coronar con éxito una
buena incursión en el área local.
INFANTI LES

MANACOR, O - FELANITX, 2
FENOMENAL VICTORIA

Buen partido de los felanitxers
que supieron en todo momento sor-

RESULTATS
Cadets:
SA POBLA, 	 55
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 66

Jo venus:
JOAN CAPCVAUTOC. GRIMALT, 62
PERLAS, 73
Jdniors:
JOAN CAPO/AUTOC. GR1MALT, 72
AT. POLLENÇA, 71
siqziors:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 74
ESCOLAR, 	 60

COMENTARI
Bastantes notes a resaltar a l'ho-

ra de resumir l'actuació dels equips
felanitxers a la passada jornada.
Els cadets venceren per primera ve-
gada a domicili, superant, de llarg,
el seu record d'anotació. Els juve-
nils acabaren la La fase amb un ex-
cellent encontre. Però, tant cadets
com juvenils a partir d'ara hauran
de Iluitar per tal de mantenir la ca-
tegoria. En el partit de júniors se
va viure un festival de..triples mai
vist per aquestes contrades. I, linal-
ment, els seniors superaren amb fa-
cilitat l'Escolar, però perderen el
pivot Amengual, per una lesió de
turmell (es tracta del maxim anota-
dor, rebotejador i taponejador de
l'equip); cl vilafranquer sera baixa
molt sensible durant un parell de
mesos.

CADETS. Fa un parell de tempo-
rades que sembla costum que els
equips del Joan Capó facin la guit-
za als poblers dins casa seva, ben
al contrari del que succeYa fa temps.

prender a sus homónimos de Mana-
cor. Gracias a buenos contrataques
se consiguieron dos esplendidas dia-
nas que les dieron una merecida
victoria que no merece discusión.
Una victoria que les puede dar bue-
nas dosis de moral y confianza de
cara a los venideros encuentros a
disputar.

ALEVINES
FELANITX, 2 - BARRACAR, 2

SE LES ESCAPO LA VICTORIA
POR LOS PELOS

Incierto marcador en un disputa-
do partido. Los visitantes de Mana-
cor vinieron a por todas, no obs-
tante los felanitxers pusieron toda
Ia carne en el asador. El resultado
es inamovible pero los méritos de
los locales fueron suficientes para
anotarse la victoria.

BENJAMINES
ESCOLAR, () - FELANITX, 5
ESPECTACULAR TRIUNFO
DE LOS FELANITXERS

En un estupendo partido de los
benjamines felanitxers, consiguie-
ron una sonada victoria en Capde-
pera. Las virtudes de los visitantes
fueron muchas, cosa que se tradujo
en el marcador final. Las filigranas
de los Miró, Vidal... etc., fueron
prodigiosas, haciendo auténtico en-
caje de bolillos. Un fenomenal par-
tido.

GORI VICENS

Aquest partit no fou l'excepciú. Les
diferencies foren ben curtes a fa-
vor d'un o de l'altre fins als 33 mi-
nuts, moment en que els nostres ju-
gaciors posaren la directa i arriba-
ren f ins als I I punts del final, el
major avantatge enregistrat. Rafel
Boyer obtingu6 23 punts i Cesar, 16.
Ës de mencionar la bona aportació
poc habitual, d'Àngel Martinez, au-
tor de 8 punts.

JUVEN ILS. Felanitxers i manaco-
rins són els dos únics equips de fo-
ra de Ciutat que integren el grup
dels millors juvenils. Es tracta d'un
molt bon partit, interessant tot ell,
encara que al final els visitants, amb
més banqueta, ens superaren. Resa'-
tem la gran capacitat de lluita del
Joan Capó. P. J. Fullana fou el ma-
xim anotador amb 24 punts i Damia
Amengual va ser el millor defensor
i rebotejador del partit, a més d'a-
notar 14 punts. Fullana transforma
dos triples i Bordoy, un.

JUNIORS. Partit extrany, amb
sorprenent emoció final. Els pollen-
cins foren especialistes en dominar
en cis començaments i finals, tant
del ler. com del 2on. temps, amb
parcials respectius de 6-10, 2-8, 0-7
i 4-17. El Joan Capó domina clara-
ment la resta del temps. Quan el
partit pareixia ben decidit (68-56),
a falta de tres minuts, comença l'es-
pectacle: els de Pollença anotaren 5
triples consecutius de 6 intents!
Afortunadament, en aquests minuts,
Tolo Nicolau havia fet una cistella
triple i Gaspar havia transformat un
tir lliure. Els anotadors destacats
foren Tomeu Maimó (18, 16 a la 1.a
part), Mateu Julia. (17), Gaspar No-
guera (15, 2 triples) i P. J. Fullana
(9, 1 triple). En total hi va haver en
aquest partit 12 triples (4 i 8).

SENIORS. Ben prest s'obtingué
un clar avantatge que oscilla entre
els 10 i 20 punts i permeté jugar
amb tranquillitat, fet que suposam
passara poques vegades en aquesta
fase de la lliga. La lesió d'Amengual
produïda a falta d'un minut, no va
impedir que aquest jugador domi-
nas en els rebots (19), taps (4) i fos
el segon maxim anotador (17). L'a-
notació més alta fou la de Perelló
(18) que se destapa com a llança-
dor eficaç de triples (3 de 4 in-
tents). Debutaren els júniors Obra-
dor i Villalonga i l'altre júnior, To-
meu Maimó, que només juga part
del segons temps, va estar afortuna-
díssim en el tir i convertí en ciste-
Ila tot el que Ilança, amb l'excep-
ció d'un tir lliure, fent un total de
15 punts.

AQUESTA JORNADA
En el moment de redactar agues-

ta crònica desconeixem on i amb
quin equip jugaran els cadets en el
primer partit de la 2.a fase. No hi
haura competició de juvenils. Els
júniors es desplaçaran a Campos,
autèntic aperitiu del partit dels só-
niorS de la setmana vinent. Els sè-
niors tornaran jugar a Felanitx,
aquesta vegada en front del Santa
Maria.

LARRY CISTEI I FS

Buena entracla en el campo del 1." REGIONAL
Cala d'Or, tarde algo fría, pero
agradable.

FELANITX. — Parera (1), Matías
(0), Oliver (1), Lull (1), Acirover
(2), Galmés (1), Felipe (3), Prohens
(1), Mut (2), Gallardo (0) y Pont
(0). M. Riera (s.c.), salió Galmás
a\ atizada la segunda parte. Puntua-
ción «Trofeo Marivent».

ARBITRO: Gil. Regular. Tarjetas
amarillas, por cl Cala d'Or, a Gori
y Loren y por el Felanitx a Oliver,
Matías y Adrover. Algunas de ellas
nos parecieron rigurosas. Dejó de
sancionar un claro empujón en el
area local al jugador Felipe en el
min. 32, a nuestro modesto juicio
penalty claro.

GOLES: 1-0, min. 4; Edu tras un
fallo defensivo. 1-1, min. 60; Pro-
hens centra sobre Mut y éste de tiro
raso marca. 2-1, min. 83; jugada per-
fecta de Xisco Riera, que amaga
muy bien el balón, para que Mes-
quida marque. 3-1, min. 85; Edu, en
jugada personal.

COMENTARIO. — Partido jugado
de poder a poder, a lo largo de los
90 minutos, entre un Cala d'Or que
se encuentra en las primeras posi-
ciones de tabla y un Felanitx último
clasificado. Día económico y mu-
chos seguidores visitantes.

Los locales a los cuatro minutos
ya se habían adelantado en el mar-
cador, haciendo presagiar a los es-
pectadores que el resultado pudiera
ser de escandalo, pero zi medida que
iban transcurriendo los minutos los
que se crecían sobre el terreno de
juego eran los visitantes, que ya en
la primera parte gozaron de dos ex-
celentes oportunidades para empa-
tar el encuentro, la primera a los
siete minutos, cuando Mut lo hizo
todo y falló un gol cantado; la otra
en el minuto veintidós, cuando otra
vez Mut lanzó perfectamente una
falta, de tiro raso, pero Seminario
«in extremis» salvó un gol que se
cantaba en las gradas.

En la segunda mitad, cuando Mut
consiguió el gol del empate, mal se
pusieron las cosas para los locales,
ya que los de Felanitx jugaron me-
jor hasta los ochenta minutos, en
que la fuerza física empezó a fallar-
les
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Coloms a la Sala
ELS EMBULLS PER FER
EL JUTGE DE PAU
QUE RESULTA NO SER-HO

Hem repassat l'expedient del no-
manament cle Jutge (le Pau i hi hem
trobat una partida de curiositats.

Hi ha una fotocòpia de l'article
389 de la Llei que fixa les incompa-
tibilitats dels candidats a Jutge
Pau. El punt segon, marcat en groc
per algú de l'ajuntament chu clara-
ment que ho poden ser Jutges de
Pau els qui exercesquin algún càrrec
per elecció popular o designació po-
lítica a les entitats locals. O sigui
que cl canditat que va resultar ele-
git, en principi era Regidor de l'A-
juntament, per tant no podia ser
elegit.

I vosaltres direu, i que  nova di-
mitir? Si, va dimitir perà mirau si
va dimitir de manera esgarrada. El
Sr. Pere Batle va presentar la solli-
citud com a candidat a Jutge de
Pau poc abans de les quinze hores
de dia 22 de desembre. Dia 27 de
desembre, j segons consta a l'acta
de la Comissió de Govern d'aquest
dia en que va resultar elegit per
aquest carrec de Jutge de Pau, l'ac-
ta diu que el Sr. Pere Batte assistí
a la sessió de la Comissió de Govern
i abandona la sessió per tractar-se
d'un assumpte en el qual ell hi tenia
un interès directe. Després de molts
d'estires i amolles resulta elegit pels
de l'antic PDP i el vot en contra del

Regidor de l'antic AP. L'acta diu
que despres el Sr. Pere Batle va tor-
nar a incorporar-se a la Comissiú de
Govern i una vegada elegit Jutge
Pau, seguí exercint el càrrec de Re-
gidor i vota tots els assumptes que
hi havia. Després de la Comissió de
Govern el Sr. Pere Batle presenta la
climissiú del càrrec cle Regidor.

Esta clar que el Sr. Pere Bzitle
presenta la seva candidatura per
motius extranys al de ser nomenat
Jutge de Pau i, com molt be explica-
va la Roclella de la setmana passada.
el candidat «oficial» del PP Sr. Mi-
guel Julia, no va sortir elegit per
raons que esperam saber del Piro-
tècnic que ens va prometre expli-
car properament.

Mirau per on, quin bullit per te-
nir un Jutge de Pau que resultà ele-
git essent incompatible, segons
consta a la documentació de l'Ajun-
tament, el que no sabem si cl ma-
trimonis que ha realitzats s'hauran
de tornar a celebrar. De moment es-
tan en marxa els tràmits per l'anul-
lació de l'acord que el va proposar
com a candidat.

VENDO VIDEO - CAMARA SABA
VHS, autofocus, ZOOM x 6. Sen-
sor CCD.
Informes, Tel. 576055

SE VENDE CASA en Porto-Colom,
calle Méndez Núñez esquina Ma-
rina. 4 dormitorios.
Informes Tel. 580481.
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I Semi Marathon de la 4»
El passat dia 24 de clesembre a les

10 del mati i amb molt bon temps
s'inicia la carrera, amb la participa-
ció de 80 atletes.

Al recorregut de 12'800 qm. n'hi
havia 1'800 de pujada molt difícil.

El guanyador de la prova va ser
l'atleta Subires ciel Club Karhu-Cos-
ta Calvià, que feu un temps de 43'
15".

Pet que fa als atletes felanitxers la
seva classificaciú foci la segiient:
Miguel Nadal, 48'10", Opel-Felanitx.
Sebastià Adover, 49'19", Opel-Fela-

nitx, 3cr. Veterans.
Francesc Algaba, 49'23", Opl-Fela-

nitx.
Victoria Martinez, 53'19", Opel-Fela-

nitx.
M. Antònia Calcientey, 58'03", Opel-

Felanitx, la. Femenina.
Marti Antich, 59'50", Opel-Felanitx.

L'organització va ser a càrrec dels
Ajuntaments de Binissalem, Lloseta
i Alaró.

Cursa popular Inca-Palma
A les 10 h. del mati, del passat

diumenge dia 31 de desembre i amb
la participació d'uns 80 corredors es
va córrer aquesta cursa que va gau-
dir d'un dia assolellat amb Ileuger
vent.

En Mateo Dominguez fou el gua-
nyador cobrint la distancia de 28
quilòmetres amb un temps de 1 h.
30 m. i 37 s.

Cal destacar la bona actuació del
Club d'Atletisme Opel-Felanitx que
es classifica en primer Hoc a tres de
les quatre categories on participà.

Els llocs d'arribada dels atletes
felanitxers són els següents:
10 Miguel Nadal, 1 h. 42' 14", Opel-

Felanitx, 8C. Sèniors.
11 Sebastia. Adrover, 1 h. 43' 21",

Opel-Felanitx, ler. Veterans.
20 Francesc Algaba, 1 h. 49' 23",

Opel-Felanitx.
32 Josep Puig, 1 h. 55' 39", Opel-

Felanitx.
33 Victoria Martinez, 1 h. 56' 09",

Opel-Felanitx.
56 M. Antònia Caldentey, 2 h. 08'

48", Opel-Felanitx, la. Femenina
57 Margalida Adrover, 2 h. 10' 39",

J. Capó-Felanitx, 2a. Femenina
82 Pere Vera, 2 h. 18' 15", Opel-Fe-

lanitx.
També es realitza una cursa de

14 quilòmetres de marxa atlètica en
Ia que fou guanyador En Martí An-
tich ciel C•A. Opel-Felanitx, que arri-
ba a la nieta després di hora i 24
minuts.

Campionat aChallenger de
Mallorca de Campo a
Través»
QUARTA PROVA «CIR 14» - PALMA

El Cross celebrat el passat cliu-
menge dia 7 de gener va ser un dels
més durs d'aquest campionat on a
redols hi havia grosses basses d'ai-
gua, i molt mal camí durant quasi
tots els 10'500 quilbmetres,

Com a les anteriors proves d'a-
quest Campionat va ser el guanya-

dor l'atleta felanitxer Antoni Pala
que va cobrir la distancia amb un
temps de 36'21".

I pel que fa els altres felanitxers
es classificaren als següents Hoes:
Francesc Algaba, 43'19", Opel-Fela-

nitx.
Miguel Nadal, 45'15", Opel-Felanitx.
Victoria Martinez, 46'25", Opel-Fela-

nitx.
Antoni Madero, 46'31", Opel-Fela-

nitx.
Marti Antich, 53'49", Opel-Felanitx.

EnSeliasti: .1 Adrover va haver
Ia handonar la carrera per mot.
(Hum lesió.

D'aquest Campionat resten clues
proves que se celebraran, la cinque-
na a Calvià i la sisena al Puig Verd
de Felanitx, que es considera un
dels recorreguts més durs i clifícils.

L'entrega de trofeus es farà al
Pare Municipal de la Torre.

Curse pedestre
«Sa Llego 90» Sn Pobla

El clissabte dia 13 de gener, a les
-1'15 h. de l'horabaixa es va realitzar
aquesta ja popular cursa, organitza -
cia pel Bar Sa Sínia, amb la collabo-
raciú del Consell Insular de Mallor-
ca i l'Ajuntament de Sa Pobla.

La distancia a recórrer va ser de
7.870 metres i hi participaren no-
ranta atletes.

El temps no va ser gaire bo, va
estar ennigulat quasi tot el dia, i
si be no sorti el sol, almenys no va
ploure.

Des del començament es va desta-
car el corredor Mateu Dominguez,
qui va dominar la cursa absoluta-
ment, assolint finalment el primer
Roc després de cobrir la distancia
amb 23 minuts i 5 segons.

La classificació dels atletes fela-
nitxers es la següent:
Francesc Algaba, 28'29", Opel-Fela .-

nitx
Sebastià Adrover, 28'40", Opel-Fela-

nitx, 3er. Veterans
Victoria Martinez, 28'58", Opel-Fela-

nitx
Josep Puig, 29'29", Opel-Felanitx
Joan Huguet, 32'14", Opel-Felanitx
Joan Tur, 32'59", Opel-Felanitx
M. Antònia Caldentey, 33'20", Opel-

Felanitx, 3a. Femenina
Francesc Ropero, 34'00", Opel-Fela-

nitx
Miguel Soler, 35'10", Opel-Felanitx
Pere Vera, 35'44", Opel-Felanitx

Després de l'entrega de trofeus es
va sortejar material esportiu i sacs
de patates entre els cent primers
correctors, els altres varen rebre un
obsequi.

Bon ambient esportiu i de compa-
nyonia i, per acabar, una bona bere-
nada.

cLAs•s DE A LEN11N a todos los
niveles y español para extranjeros
C. Proissos, .1 de 5 a 9 noche.
(Tel. 58115 (i )

INDUSTRIAS METAI,IcAs G.Ni.
Se preekan operarios y aprend ices
In formes::Tel. 581901

NECESITAMOS MECANICO Y
APRENDIZ.
Informes, Tel. 580331

Fuego GTX AA
R-9 GTE.
R-5
OPELI1 COBSA
CITROENIAX
R-19 TxE
PEUGEOT 205 GT
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GARANTIA NACIONALrRenault Ocasión le ofrece.

CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACION

FRANCISCO MANRESA, S.A.
• Concesionario RENAULT
- FELANITX • CALONGE

Tels. 581984-85 y 657393




