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Ia rodella
Un complet exit va ser la celebra-

bració del Campionat de Mallorca
de Cross a Felanitx, darrera prova
de la «I Challenger de Mallorca de
Camp a travers», patrocinada pel
Conseil Insular de Mallorca.

El circuit del Puig Verd que pre-
para el club organitzador, el Joan
Capó, va agradar als atletes, tècnics
i públic i resulta un bon escenari
on els esportistes donaren tot el que
valien i un poc més.

L'esperada actuació de Toni Peña
no decepciona gens ni mica. La cur-
sa absoluta sobre 12.200 metres va
ser un duel entre Peña (promesa) i
Mateu Dominguez (senior) que no
va tenir un desenllaç fins al darrer

L'aprovació per part del Govern
Balear de les allegacions presenta-
des per «Inversiones del Este» a les
NN. SS. de Felanitx, refrendant l'a-
cord pres abans per l'Ajuntament
de Felanitx, han tengut aquests dies
passats un ample ressó damunt la
premsa ciutadana i han provocat
manifestacions per part del Conse-
Iler d'Ordenació del Territori Jero-
ni Saiz i del Conseller Adjunt a Pre-
sidencia Francesc Gilet, i foren al-
hora motiu d'una roda de premsa
ofenda pel PSM i el grup municipal
«Coloms a la Sala», a la que inter-
vingueren el Diputat Nacionalista
Joan Mayol i el portaveu de «Co-
loms a la Sala» Bartomeu Obrador.

La qüestió doncs de l'urbanització
de S'Algar, Sa Punta i Es Camp Roig
torna esser tema de roent actuali-
tat.

Com es lògic, cadascuna de les
parts presenta l'assumpte com li
convé i en aquest intent no es re-
para en ignorar detalls tan impor-
tants com puguin esser un informe
desfavorable de la Direcció General
de Costes.

Però el que sembla més suspecte
i odiós d'aquests assumptes que
s'han convertit des d'uns anys ençà
en una obsessió torturant de la so-.
cietat mallorquina, és la indefecti-
ble presa de partit per part dels Or-
gans de govern, tant municipals
com autonòmics, en favor dels es-
peculadors i urbanitzadors.

Els sectors critics denuncien el fet
de que unes mesures proteccionis-

metre en que el jove felanitxer s'im-
posà. No cal dir que aquests foren
els millors moments de la matinal.

De 150 participants, un poc més
d'una dotzena fou la representació
felanitxera, dels clubs Opel-Felanitx
i Joan Capó. A part de Peña, la mi-
llor classificació dels felanitxers va
ser la de Sebastià Adrover ( Opel-
Felanitx 6è a la categoria de majors
de 40 anys, prova en la que també
participà Pere Vera (Opel-Felanitx).
El júnior Llàtzer Sanchez (17) i Is-
mael Ferrer (19) tingueren una ac-
tuació discreta (tots dos del Joan
Capó). A la prova sênior femenina
hi intervingueren dues felanitxeres,

(Passa a la pay. 5)

tes assumides des de les mateixes
instancies de govern, en un parell
de mesos es desestimin per afavorir
determinades maniobres especula-
tives i també delaten la vinculació
del Conseller Gilet amb l'empresa
urbunitzadora.

Per la seva banda el Conseller
Jeroni Saiz, intenta demostrar que
Ia normativa aprovada suposa una
important restricció respecte de les
previssions urbanistiques anteriors
i nega el valor ecològic de la zona,
aixi com també que estigui inclosa
dins Brea de protecció que proposh
Pany 1985 PINESE.

Ambdues raons són desquali fica-
des per Poposició, la primera perquè
el punt de referència que pren Jero-
ni Saiz és el Pla del 69, un docu-
ment desfassat, —malgrat la seva vi-
gencia— que no ha estat revisat
—després de perdre anys i milions—
precisament perquè dóna un marge
més ample a l'especulació i les
mans mès lliures als governants, i la
segona, perquè les apreciacions del
Conseller són considerades subjec-
tives i gratuites, i de fet el GOB ha
volgut aclarir que Parea qfiestiona-
da figura com zona protegida per
PINESE.

El mes penós de tot això es cons-
tatar que la política urbanística
que ha permés la destrossa de molts
indrets de la nostra costa és vigent
encara sense el més minim correctiu.

La brutor de ia maniobra
Si hem de dir ver, la notícia se-

gons la qual el Govern Balear ha
aprovat definitivament les normes
que permetran la urbanització de
S'Algar, Sa Punta i Es Camp Roig
no ens ha vengut de nou. Al cap-
davall no es sinó una anella més
'd'una cadena que ja coneixem prou
bé.

Que no n'estiguem sorpresos no
vol dir, però, que ens hi resignem
i molt manco que ho vegem amb
bons ulls. Amb la més innocent de
les disposicions, no podem evitar
veure-hi, darrera tot això, una ma-
niobra bruta, d'especulacions, d'in-
teressos i de la més tronada de les
polítiques.

No fa gaire, rescatar Cala Mon-
dragó ha costat a l'erari públic, que
surt de la butxaca de tots, la frio-
lera de tres mil milions de pessetes.
Amb aquest antecedent, el Govern
Balear qualifica d'urbanitzables uns
terrenys que tenien un valor més be
limitat, i amb aquest simple fet, au-
tomàticament el seu preu se dispara.

Ara, una de dues: o les urbanit-
zacions tiraran endavant, amb la
qual cosa haurem fet malbé la dar-
rera zona verge de Portocolom, en
contra de tots els informes dels
científics, que desaconsellen aug-
mentar la població del Port per les
conseqüències nefastes que té i so-
bre les quals no hem d'insistir, o bé
s'haurà de muntar una campanya de
mobilitzacions (qui sap si subven-
cionada pels mateixos promotors)
perquè el Govern Balear, amb una
generositat edificant, compri els ter-
renys a preu d'or.

La maniobra es tan grollera i les
connexions entre el Govern i els es-
peculadors semblen tan evidents
que un no pot evitar la sensació d'es-
tar davant un sarcasme i una bur-
la a tota la població.

Fins ara, l'Ajuntament de Felanitx
s'havia carregat tota la culpa. Els
vots del Grup Popular, efectivament,
varen propiciar l'acord a escala mu-
nicipal, però ben aviat se va veure
que això no era per pròpia inicia-
tiva. Dia 16 de maig de l'any 1988,
els regidors del Grup Popular, amb
el vot favorable de tots els regidors
de l'oposició, varen sollicitar del Go-
vern Balear que suspengués el pla-
nejament de Sa Punta, Es Camp
Roig i S'Algar, una zona on no s'ha-
via iniciat cap actuació urbanísti-
ca. Vuit mesos després, i a instan-
cies de la firma «Inversiones del

Este», un parlamentari del P.P., pre-
sident local del partit, presentava
la documentació pertinent a la Sala
i els regidors (ara hem sabut que
amb algunes resistències) acorden
exactament el contrari d'allò que
havien aprovat vuit mesos abans.

El 14 de novembre passat (la no-
tícia estranyament no va arribar als
mitjans de comunicació fins dos
mesos després), el Govern Balear,.
que segons sembla no havia rebut'
Ia documentació pertinent de l'Ajun-
tament de Felanitx, pren l'acord
que possibilitara la urbanitzaciói
d'una superfície superior a tot quant
hi ha ja edificat a Portocolom.

Certament, el Grup Popular i eV
Govern de la nostra comunitat hau-,
rien d'explicar als felanitxers, de
forma convincent, si poden, per què
han modificat la seva posició inicial
respecte dels espais naturals de Po*',
tolom.

Perquè, en cas contrari, potser
haurem d'acceptar com a bona l'ex-
plicació que avui corr de boca a
boca a Felanitx: els cappares del
Govern Balear s'han venut misera-
blement als interessos dels especu .-
ladors. * * *

Agraïm al senyor Xoriguer la seva
carta publicada dissabte passat, i
tots els elogis que fa de la nostra
secció. Ara, li proposal-fern que tor-
nas llegir, amb més atenció, la Ro-
della de dia 13 de gener. Comprova-
ra que no hi dèiem (i no ho hem
dit mai) «que el senyor Pere Batle
ha estat a molts de partits i que
cap no el volia».

Allà que varem dir és que no era
el candidat del PP, malgratrsortis
elegit amb els seus vots. Varem dir
que això tenia una explicació, però
com ho advertiren bé els Coloms a;
la Sala, no la varem donar, ni' và-
rem prometre donar-la. ■

Respecte del senyor Antoni Grii
malt, creiem que no li havíem de
negar, d'entrada, l'oportunitat de
demostrar amb fets la seva posiciój
Però el test, a hores d'ara, jà està
plantejat: et 'senyor Grimalt,,,¡urar4
o prometrà el seu càrrec diaq que
ve. Immediatament haura de contes4
tar una pregunta: ¿està disposat
assumir l'acord del Consistori, re4
frendat pel Govern Bakal-, reSpecte
de 'les urbanitzacions' en. Oq*. te0., .
Si la resposta é'š afirmativa;, ,l'a:)nos4
tra confiança immediatament li ser'
retirada.

Pirotècnic-

ATLETISME

Ei Campionat de Mallorca de Cross,
una competició atlètica d'alt nivell

El debat: La Urbanització de S'Algar
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PREU DE SUBSCRIPCIO

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

SANTORAL

Diu. 4 St. Andreu Corsini
Dill. 5 Sta. Agata
Dim. 6 St. Pau Miki
Dim. 7 St. Ricard
Dij. 	 8 St. Jeroni Emilia
Div. 9 Sta. Apoilbnia
Dis. 10 St. Guillem

LLUNA
Lluna plena dia 9

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

Palma • Felanitx des de l'esta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes), 9,30, 13, 15,45 i 19,30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15,45 1 20,30 h.

Palma - Felanitx des de la ca-
feteria Alcalá: Dies feiners, a
les 12,30 i 19 h. Diumenges
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 730, 1445 i 1730 h.
Diumenges i festius, a les 930,
13 i 18'15 h.

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

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

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

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

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

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

Jaume Rotger
Amparo Trueba
Cat. Ticoulat
Francesc Piña

Miquel-Nadal
Jume Rotger

TFL‘IFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines 1 Policia
580051, 580080 1 580365
Sólo urgencias 582200
Funerària Felanitx

580448-581144
Ambulitncies

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Guàrdia Civil	 580090
Boznbers 	 581717
Serval de Grua, Tel. 581145

Felanitx Sport
Automóviles

Alta Romeo
Aproveche la oportunidad de

adquirir un Alfa Romeo desde
1.395.000 ptas.

ASISTENCIA 24 H. EN AVERIAS, URGENCIAS Y GRUAS.
SÁBADOS Y DOMINGOS, LLAMAR AL TELEFONO MOVIL,

908142092

VIA ARGENTINA, 57 — TEL. 581260 	 FELANITX

Perfumería SIRER
PROMOCION REGALO

Durante esta semana por la com-
pra de productos Revlon tenemos

estos regalos para usted:

Paraguas,
Colorido,

Cosmética, etc.

C. Mayor, 28 B
Tel. 580309
	

FELANITX

FELANITX

Ajuntament
Je Felarlitx
POI . ICI A LOC A I.

La Policia Local informa a los ciu-
dadanos del municipio de Felanitx
que a partir del 1 dc febrero entra-
rit en vigor la siguiente reforma cir-
culatoria:

— Calle Antonio Maura: direc-
ción única con entrada por Mateu
Obrador y salida por Vía Argentina.

— Calle de Sa Llana: dirección
única con entrada por Convent y
salida por Mar.

— Calle Calafiguera: dirección
única con entrada por Mar y salida
Convent.

— Calle Prohisos: dirección úni-
ca con entrada por Convent y salida
por Mar.

— Calle Juavert: dirección única
con entrada por Plaza Arrabal y sa-
lida por Convent.

— Calle Bisbe Puig: dirección
única con entrada por Plaza Arrabal
y salida por Portería.

BUSCO CASA amueblada para al-
quilar todo el ario en Porto-
Colom.
Informes, Tel. 580054. Preguntar
por Mariano Herrero.

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

— Yamaha DT 80
— Vespa 75 - PM-AB

Velomotores varias marcas
EXPOSICION Y VENTA

Taller

Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 580258

AI cel sia

Casa mortuòria: C. Bellpuig, 55

francesc Vadett Monserrat
(PACO CIFRE)

mori a Felanitx, dia 28 de gener de 1990, a Pedat de 72 anys
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostólica.

La seva esposa Catalina Sagrera Oliver; Andreu Llinàs Vicens; gennU Rafel; germana po-
litica Isabel Bennas .Sar; nebot Rafel; Margalida Vicens i els altres familiars, vos demanen que
encomaneu la seva Anima a Déu.
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Aproliti
el gran

acabament
de les

REBAIXES,
tot a meitat

de preu
C. Plaça, 12 Tel. 581821 FELANITX

POLICLINICA [LEVANT
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. Aibar
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
EDUCACION MATERNAL Com C. Cerclá

OBESIDAD DIETETICA ESTETICA

SE ALQUILA Cafeteria y local
comercial en Porto-Colom

INFORMES: Tel. 575045 (de 5 a 8 larde)

FELANITX
■MIglif..31MY

image de Oilman :lions°
CaImes de gener. El camp es groc

de ravenisses i les branques dels ar-
bres tomben carregades de tords.
A la taula on escric mogut pel re-
cord de la mort del meu professor
de Lnginstica Romànica, a la Oni-
versitat de Madrid, Dámaso Alonso,
m 'a rri ba el constant tiroteig del
clarrer dia de caça.

Amb la mort de Darnaso Alonso,
el lingüista, el professor, el critic,
cl poeta,... tornen ser vaui aquells
ja anys d'estudiant, les
classes punt uals, el bloquet d'apunts
a la i d'on en sortia tota l'asig-
natura, les evolucions de les llen-
gües neollatines, la linia de difton-
gació a la frontera lucano-calabresa,
Ia ironia als ulls i a la paraula, les
potacletes clavant les monges que
estucliaven per imposició de la seva
Mare General, el tornar vermelles
la cara i la pelada closca per una
quasi insignificant falta d'ortogra-
fia,... i sempre el lament intern de
cadescun de nosaltres per no obrir
mai un parèntesi i parlar del Dama-
so critic literari quan ja havia sor-
tit al carrer Poesia española, Seis
calas en la expresión literaria espa-
nola, Poetas españoles contenzporá-
ncos,... El sabíem comentador dc
Juan de la Cruz i de Góngora i tants
d'altres. Silenci absolut a l'entorn
del seu pertànyer a la Generació del
27, Ilavors tots en actiu menys el
dissortat Federico Garcia. Ni una
paraula del 'diseurs d'entrada a la
Academia de Vicente Aleixandre,
Vida del poeta: el amor y la poesia,
i la resposta del professor i mestre
Dámaso Alonso amb el crit Ni se
han conmovido los cimientos, ni se
han agrietado los muros de este
edificio... calla quan sabiem quasi
de memória, per la lectura de dia
rere dia, Hijos de la ira, poesia
desarraigada de tot i amb el lien-
guatgc de colloqui heretat pels poe-
tes de la poesia social. Sempre he
cnyorat el que ens hagués pogut do-
nar aquell Dámaso d'A/7, pobre Dá-
maso,/tú, el más miserable, tti el
tiltimo de los scres,... Tal volta fos
excusa pet seu silenci el que no fos
el professor de Literatura, càrrec
que ocupava Entrambasaguas, eter-
nament barallat amb els deixebles
de don Ramón Menéndez Pidal, Ra-
fael Lapesa, Dámaso Alonso, Alvaro
Galmés de Fuentes...

A «Papeles de Son Armaclans»,
Camilo Jose Cela va dedicar a Dá-
maso Alonso, Vicente Aleixandre i
Federico Garcia Lorca, el número
extraordinari XXXII-III, amb la
Loa de los jóvenes sesentones y
llanto por el poeta muerto en flor.
Aixi mateix Damaso Alonso collabo-
rá a «Papeles» alguna vegada. On
no apareix el seu nom, entre altres
tan importants, com Blas de Otero,
Gerardo Diego, Vicente Aleixandre,
Gabriel Celaya, Luis Cernuda, Celso
Emilio Ferreiro, Blai Bonet, Camilo
Jose Cela,... es a Poemario de For-
mentor, 1960, amb portada de Joan
Miró, motivat per Conversaciones
poéticas de Formentor, 1959, on
assisti Damaso Alonso.

El 1961 amb rescaiença del quart
Centenari del naixement de Góngo-
ra, al Collegi .de Ramon Llull, de

per Miguel Pons

Manacor, la revista «Arbre» dedica
un record al pock.' de Polifemo i
Soledades, amb dibuixos de Joan
Riera Ferrari i Gabriel Barceló i es-
crits de jaunie Vidal Alcover, Mi-
guel Pons i alumnes de Preuniversi-
tari, que aquell any estudiaven
Góngora, textos de Garcia Lorca i
Dámaso Alonso, a qui yaig enviar
una exemplar i la seva amabilitat
es tradui enviant-ine Tres sonetos
sobre la lengua castellana &cheat.
També el «Santanvi», amb collabo-
racions de Lloren.; Moya, Jaunie Vi-
dal Alcover i Bernat Vidal i un di-
buix de Pau Fornes, commemora el
centenari gongori. DarilaS0 Alonso
va correspondre a la gentilesa amb
una carta on deia: Habéis hecho
más que nosotros...

Ara, Dámaso mort a l'antiga Cues-
ta del Zarzal, amb una mort Ilarg.a
i cnquadernada de Ilibres, de molts
de llibres, he tornat a Ilegir per a
[nii per als alumnes Elogio a un
moscardón azul, Mujer can alcuza
i a aquells versos tan significatius:
Madrid es una ciudad de más de un
millón de cadáveres (segnn las
timas esta(listicas)... I he recordat
clue el 1961 i el mateix dia moriren
l'escriptor Ramón Perez de Ayala i
Ia desgraciada-agraciada Marvlin
Monroe, dues morts amb variats
sentiments i variada dimensió. Tam-
be el 25 dc gener es donaren cita
clues morts: la del poeta i critic,
Damaso Alonso, baixet i grassú, i la
dona-issima i encantadora A y a
Gardner.

Tots clos, Dámaso i Aya, corn Ra-
món i Marylin, ja gaudeixen de la
seva ben merescuda glória.

«helm flouent»
Són les 24 hores d'un altre Clia, fa

fredl i es va posant u i t pue de boira.
No han acabat de tocar les dotze
campanacles i renous subterranis
humits començen a «simfonitzar».

Tot seguit remolins invisibles s'in-
crusien a través del rum d'aigua que
oneja dins l'aire.

Acniets Hoc es com un j arch i ben
Ilavorat i silenciós on reposen les
persones que han finalitzat el seu
termini de vida. A tots ells el més
since!' respecte.

Veus silencioses i translúcides es
dirigeixen de cap al FORAT. Les
veus, són achica des, amables i amb
un gran sentit de fraternitat entre
elles.

—UEP, quin «susto» que m'has
donat! Qui ets tu?

—Bon vespre, sóc l'anima d'en ...;
jo vise a la tomba que hi ha al cos-
tat esquerr del xiprer. Fa estona que
estic esperant el meu trasllat, però
pareix que alla on arreglen els pa-
pers hi ha un poc d'atur. L'altre
vespre el meu x 'eí em cligue que si
jo no volia badar més, que vingues
aqui on hi ha la paret..., riles ben
dit, aqui on no hi ha paret i que es-
peres a que algun vehicle del purga-
tori...

—Jeu!, que són aquells llums que
vénen de cap aqui? No sera per ca-
sualitat un d'aquets?

(Els llums, sobretot el vespre, po-
den enganyar, ja que hi ha fanals de
gent que cerca caragols, Hums dc
cotxes, on segons quina gent es de-
dica a robar llenya i altra es dedica
a conspirar sobre temes urbanistics,
econòmics o politics, etc...).

—No, no es el qui noltres espe-
rem, aquest fa un poc massa de re-
nou.

—Be, i tu qui ets?
—Jo sóc en ... i estic enfront de

Ia primera barrera que hi ha quan
arribes al cementen, és clar, per la
carretera. Fa molts de vespres que
vinc aqui, però pareix, que el tal ve-
hicle..., be, no ho se; pot ésser que
hagui foraclat o que tingui el cigo-
nyal de la benzina embossat, res!,
nomes se que me n'aniria a fer una
rasca hen earregadeta.

—Tens raó. Jo si fos viu, també hi
aniria i més ara que aqui no hi ha
paret. Podem sortit per on ens dóna
Ia gana.

—Si ja ho veus!, aixi com esta cl
problema de la inseguretat ciutada-
na que si no te'n portes la clau et
fan el pis net i aqui ni clau, ni paret,
ni res.

—Tu ho has clit, no som res. No-
més som animes.

Comença a clarejar i la boira es
torna reposada, tranquilla; els re-
nous acaben (Vessel- renous i tot toi-
na a la normalitat. Bon cija Ia avui...

Costa tant arreglar una paret?
Han donat les «subvencions» pels

clanys de les inundacions; han arre-
glat, si es pot (fir «arreglat», les car-
reteres; han arreglat, lo primer de
tot, el problema de la platja de Ca-
la Marçal, ja que els turistes amena-
çaven d'anar-se'n.

Oui, per noltros, ha de tenir Ines
respecte, els turistes o els nostres
familiars clifunts? DIMITIU si no en
sabeu més, DIMITIU dc bon de ve-
res.

Antoni Joan i Albons
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OFERTA Hasta el 18 febrero
Colchón de 135 cm.

(3 años de garantía) 15.900
Colchón de 90 cm. 9.800
Somier de 135 cm.

laminas de haya 	 6.900
Somier de 90 cm.

laminas de haya 	 4.700
Conjunto sofa 3/p y sofa

2/p desenfundable 	 56.000
Mesa cocina de 120 x 70 cm.

extensible 	 19.000
Silla tapizada	 3.900
Mesa cocina libro 	 12.600
Camarera norte	 8.000
Mesa escritorio 	 13.400
Silla escritorio tapizada 3.800
Sinfonier 6 cajones 	 12.500
Taquillón-zapatero 	 14.000

TELEFONOS
580427 - 581801 - 575394

EXCERSIO. Dia 8, a Son Ter-
Ines. Sortida zi les 9'30 h. Inserip-
cions a parlir

Associació de Pares d'Alumnes
del CoLlegi «I. J. Capó>

Acinesta Associaci(*) convida tots
els socis i simpatitzants, al sopar-
homenatge que es dedicara al fins
iI poc President In Gabriel Retina-
sar Roig, que se celebrara el (liven-
(ires (lia 9.
Per a inscripcions, a la Caixa Rural.

Curs Stvdia
Dijous dia 8, a les 930 del Yes-

pre, en el salá d'actes del collegi de
St. Alfons, el P. Antoni Oliver expli-
cara la lliçó corresponent del curs:
«Una gran imaginació: Des de les
practiques cap al món interior: des
d'obrar fins a ser».

Delegaci6 de Cultura de l'Ajunta-
ment

Agraïment
La Delegada de Cultura de l'Ajun-

tament vol agrair a tots els ciuta-
dans la seva collaboració en les fes-
tes de Sant Antoni, gracies a la
qual, aquestes, de cada any surten
més animades, pelt' d'una manera
especial vol agrair el concurs de
tots els grups i comparses que par-
ticiparen a les berfides, així com els
bons serveis de la Croada de l'Amor
Diví que, any rera any, té cura de
l'organització de la festa.

A tots, moltes gracies.

SE NECESITA Sra. o Srta. para cui-
dar niños y trabajos domésticos.
Inf.: Tel. 5.81961
(a partir 7'30 tarde)

ES VEN RENAULT - 116 PM-M
Bon estat.
Inf.: Tel. 582837 (bores oficina).

vida social
PL lIdO

Dissabte de la setmana passada, a
Ciutat i per D. Bartomeu Busquets i
esposa D. a Margalida Salom i pel
seu fill Miguel Cartes, fou demana-
da per casar a D. Car!e:.; Molinet i
esposa D.. Antônia Picó, la seva fi-
lia Silvia Marta.

Les noces se celebraran dins poc
temps.

BODA
El passat dia 20 de gener, festa

de Sant Sebastià, a la parròquia de
Sant Isidre de S'Horta, s'uniren en
matrimoni els joves Antoni Adrover
Adrover i Maria Sebastiana Bonet
Binimelis. Beneí l'enllaç Mn. Andreu
Sbert, rector de S'Horta.

Apadrinaren els nuvis els seus pa-
res respectius, D. Antoni Adrover
Adrover i D.. Francisca Adrover Gri-
malt; D. Josep Bonet Grimait i D.a

Antimia Binimelis Oliver.
Testificaren Facia matrimonial.

pel nuvi la seva germana Sebastiana
i els seus eosins Antoni, .loan i Se-
lia stiana Adrover Adrover: per la
ti ivia ho feren els seus germans
Nlarc, A ntemia i Ventura i el seu
germa politic Rafel Ala barce.

Un cop acabada la cerimônia, els
convidats es reuniren en un dinar a
Ia barbacoa «La Ponderosa».

Enviam la nostra felicitació als
novells esposos.

NECROLÓGICA
Diumenge passat, morí sobtada-

ment a Felanitx, a l'edat de 72 anys,
D. Francesc Vadell Monserrat (Ci-
fre). D.c.p.

Enviam el nostre més sentit con-
dol als seus familiars i amics i d'una
manera especial a la seva esposa D.a

Catalina Sagrera Oliver.

EXTRAVIADAS LLAVES, con !lave-
ro grabado «Rosa». Se gratifica-
rá su devolución.
Informes, Tel. 582949

UNICMALL
CERCAM OPERARI

Tel. 580634

SE ALQUILA APARTAMENTO JUN-
TO AL MAR, en Porto-Colom.
Amueblado. Para todo el año o pa-
ra temporada.
Informes, Tel. 575669

BUSCO CASA 0 LOCAL para alqui-
lar, apto para negocio.
Informes: Tel. 581450

SE VENDE PARCELA de 2.100 m2.
en Can Circrol, zona Porto-Colom,
con CASA de 3 habit., salón-come-
dor, bario, cocina, grandes terra-
zas garaje, barbacoa, horno, pisci-
na, con electricidad y telefono y
agua potable. Grandes jardines y
mitad de parcela con frutales.
Interesados llamar al Tel. 554206

ALQUILO PLAZA para moto en
aparcamiento cubierto.
Informes en esta Administración.

ENCONTRADO PERRO IBICENCO
Razón, Tel. 583129

'ELAN1TX

Foguer6 de Sant Antoni a Son
Prohens

Avui se clou el cicle antonia amb
el fogueró de Son Prohens.

A les 8 del vespre se celebrara la
Missa votiva, amb assistència de les
autoritats i a continuació s'encen-
drà un fogueró on tothom podrà tor-
rar. Hi haura pa pages, llangonissa,
botifarrons i vi de franc fins que
s'acabi.

Amenitzarà el ball S'Estol d'Es
Picot de Son Macia i un grup de jo-
Yes de S'Alqueria Blanca.

Coliaboren a la festa la Caixa Ru-
ral, la Caixa de Pensions i «Vins
d'En Bernat».

Exposició de juguetes
Resta oberta a la Casa de Cultura

una exposició de juguetes antigues
del colleccionista Ton Boig Clar.

Vatací una mostra deliciosa que
portara records gratissims d'infan-
tesa a moltes persones.

Cavalls de cartó, pepes de mate-
rials distints, cotxes de llauna, trici-
cles, patinets, jocs didactics, cases
de jugueta, etc. integren aquesta
collecció de Ton Boig que ens pre-
senta el Centre Cultural de Felanitx.

Aconsellam aquesta exposició a
tots, grans i petits, tots podran gall-
dir de la gracia i ingenuitat d'a-
quests objectes que feren la delícia
ciels infants des de principis de se-
gle cap aquí. Restara oberta fins el
proper dia 11.

El concert del Grup de Vent de la
Simfònica

Cal que facem menció d'aquest
concert que ens oferi dia 26 el Grup
de Vent de l'Orquestra Simfònica
de Balears, integrat per vertaders
mestres d'aquests instruments. Mo-
zart, Gounot i Raff foren els compo-
sitors interpretats.

La darrera peça, la «Simfonieta»
de Rail', fou tal vegada la Ines celebra-
da del públic, ja que per les seves
característiques se situava molt
al seu abast.

Les beneïdes de Son Negre
Diumenge passat, a Son Negre, ce-

lebraren la festa de Sant Antoni. Co-
mença la vigilia abans amb una Eu-
caristia a l'oratori, un fogueró al
pati de l'antiga escola i un ball ben
vitenc animat per S'Estol d'Es Pi-
cot.

El sendemà, a primeres hores de
la tarda i malgrat la brusqueta in-
termitent, les beneïdes registraren
una participació més alta que lo
normal, ja que foren nou les carros-
ses que desfilaren, totes molt ben
arranjades.

Davant tanta concurrencia el ju-
rat es veie en la necessitat d'incre-
mentar els premis per tal de fer un
poc de justicia.

Així doncs, foren atorgats de la
forma següent:

Ir., dotat amb 10.000 ptes. a la
carrossa núm. 9 «Es Vermar», de

l'Escola de Ball de N'Apoll6nia Rot-
ger.

2n., dotat amb 8.000 ptes. a la car-
rossa núm. 7 «Foravila», del Club
d'Esplai.

3r., dotat amb 6.000 ptes. a la nú-
mero 1 «Barberia», de l'Associació
de Veinats de Son Negre.

4t., dotat amb 4.000 ptes. a la nu-
mero 5 «Es Forn» del Club d'Es-
plai.

S'establiren tres cinquès premis
dotats amb 2.000 ptes. pels núms. 8,
6 i 4, de Sa Barriada de Son Nadal,
«Sa Foganya» i «Artesania».

66., dotat amb 1.500 ptes. a la nú-
mero 2 «Carboner» de M. Salva.

I 7e., també dotat amb 1.500 ptes.
a la núm. 3 «Caminers».

L'abastiment d'aigua i saneja-
ment de la part de Sa Capella

A la Comissió de Govern del pas-
sat dia 8 de gener s'aprova el plec
de Condicions Particulars per a la
contractació d'assistencia tècnica
per a la redacció del projecte d'a-
bastiment d'aigua potable i saneja-
ment de la part de Sa Capella de
Portocolom.

No sabem quines possibilitats
reals té d'arribar a bon port aquest
projecte el procés del qual ha vol-
gut iniciar a la fi l'Ajuntament, per
de totes maneres sia ben arribada
Ia notícia. No ens explicam perquè
els successius ajuntaments que han
regit el poble des de la instauració
de la democracia i que a les campa-
nyes electorals sempre s'han omplit
la boca de que volien el millor per a
Ja població, han demostrat tan poc
interès per a resoldre un dels pro-
blemes més greus que té plantejat
Portccolom. L'experiència t , fa des-
confiar, ja que, desgraciadament,
hem vist fracassar altres assumptes
que, juntament amb aquest, han es-
tat considerats d'importància capi-
tal: Pla General, polígon indus-
trial...

Tant de bò que el futur immediat
ens obligui a deixar de banda agues-
ta desconfiança.

Omissió
A l'anunci que aparegué el passat

dia 20 de gener, entorn als fogue-
rons de la plaça d'Espanya, involun-
tàriament fou omès a la Ilista de col-
laboradors, el nom del Bar Las Pal-
meras (Can Felia). Amb aquesta no-
ta volem subsanar l'omissió.

També tots els veïns volem agrair
la participació de tots els que colla-
boraren i d'una forma especial la
d'En Tomeu Fontaner que ens va
obsequiar amb gasoli per encendre
els foguerons.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
CONFERENCIA.— Dia 5, a les

17'45, gObre el tema «Téeniques de
Partesania».

TALLER D'ESTANY.— Dia
les 16'45.

TALLER DE LLATRA.-- Dia 9, a
les 16'30.
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PROGRAMACIÓ PRIMER TRIMESTRE 1990

EXPOSICIONS
DEL 27 DE GENER A L'11 DE FEBRER.-«Els deus també

juguen», exposició de juguetes antigues. Collecció Ton Boig Oar.
DEL 17 DE FEBRER AL 4 DE MARÇ.-«HOMENOTS», expo-

sició de retrats a l'oli de personatges felanitxers.
DEL 10 AL 25 DE MARÇ.-Exposició de pintura d'En MES-

TRE OLIVER.
DEL 7 AL 22 D'ABRIL-Exposició d'obra gràfica d'ANDREU

MAIMO.

CONFERENCIES

DIA 14 DE FEBRER, a les 21'30 h.-Æ1s noms de lloc dels
illots d'Eivissa i Formentera», per Cosme Aguiló.

DIA 14 DE MARC, a les 2130 h.-«Els Reis de Mallorca, Crò-
nica de la vida domèstica», per Bartomeu Font i Obrador.

DIA 28 DE MARC, a les 21'30 h.-0E1 nostre passat i perspec-
tives de futur», per Sebastia Serra.

TEATRE
DIA 11 DE MARC.-«OH VODEVIL», pel grup LA IGUANA

TEATRE.
DIA 8 D'ABRIL.-«EL BON DOCTOR» pel grup VORAMAR.

CURSOS I SEMINARIS
DEL 19 DE FEBRER AL 2 DE MARÇ.-TALLER DE FOTO-

GRAFIA. Professor Gabriel Bennasar.
DEL 6 AL 8 DE MARÇ.-JORNADES D'ORIENTACIO PEDA-

GÓGICA, «La normalització lingüística a les guarderies».
FINS EL MES DE JUNY, continuara el curs de cultura i

llengua catalana. Tots els dilluns i dijous, de 8'15 a 9'15 del vespre.
FINS EL MES DE JUNY, continuara el curs d'alfabetització.

De dilluns a divendres, de 7 a 8 de l'horabaixa.

CONCERTS

DIA 18 DE FEBRER, a les 21'30.-RECITAL LIRIC, a càrrec
de la soprano PAULA ROSSELLÓ. Rafel Nadal (Piano) i orques-
tra de violoncels.

Cercle Recreatiu
BALL DE DISFRESSES '90
Per a socis i acompanyants

DISSABTE DIA 17 DE FEBRER,
A LES 9,30 DEL VESPRE AL LOCAL SOCIAL.

INSCRIPCIONS FINS DIA 14, AL CONSERGE DE L'EN-
TITAT.

CARNAVAL
Gran surtido en telas para
confección de DISFRACES

Tejidos HIJOS DE J. POMAR

C. Major, 7 bis 	 Tel. 580487

Papelería

Condor
Ofertas del mes de febrero

ROLLOS PAPEL PARA TELEFAX
30 metros
50 metros

100 metros

PAPEL PARA FOTOCOPIADORA
DIN A4
FOLIO

	750 pts.	 OFERTA 	 675

	

1.065 pts.	 OFERTA 	 960

	

2.080 pts.	 OFERTA 1.875

80 gr.
	710 pts. 	 OFERTA 	 640

	

770 pts.	 OFERTA 	 695

DISKETTES Nashua (caja de 10)
5 14 DC DD
5 14 DC DD
3 1/2 DC DD

DISKETTES ACT (caja de 10)
5 14 DC DD

Estos precios no incluyen el I.V.A.

2.200 pts.	 OFERTA 1.980
4.350 pts.	 OFERTA 3.915
4.595 pts.	 OFERTA 4.135

1.550 pts.	 OFERTA 1.395

C. Sa Plaça, 11 - Tel. 580120 - Felanitx

FELANITX 	 5

El Campionat de...
(Ire de la pagina I)

M. Antônia Calcientey (7», Opel-Fe-
lanitx ) i Margalida Adrover
Joan Capó). De l'actuació dels sè-
niors locals en queda constancia a
les classificacions que, a continua-
eió, oferim.

JUNIOR FEMENINES
1. Margalida Fullana (Ficlipides)
/. Soledad Mateos (Pollença)
3. Llucia de F. Barceló (Pollença)

SÊNIOR MASCULINS
1. Tolo Ginard (Fidipides)
2. Jose Perez (Pollença)
3. Alex Studer (Pollença)
PROMESA FEMENINES
1. Bel M. Vaguer (Fidipicles)
2. Vicenta Cordón (Hermes-C. So-

Ilerense)
3. Catalina Raxach (Fidipides)

PROMESA MASCULINS
1. Antoni Peña (Pollença)
2. Francisco Carmona (Fidipides)
3. Luis Carmona (Fidipides)

MAJORS DE 40 ANYS
1. Emilio de la Camara (Fidipides)
2. Jesús Rodriguez (Olimpo)
3. Ramón Martin (Hermes-Circulo

Sollerense)

SÊNIOR FEMENINES
1. Eloisa Martinez (Hermes-Circu-

lo Sollerense)
2. Consuelo Schafenberg (JASA)
3. Andrea Terrades (Pollença)

.SËNIORS MASCULINS
I. Mateu Dominguez

(Hermes-C. Sollerense) 4035"
2. Manuel Muñoz

(Fidipicles)
3. Juan P. Martinez

(Bodega Oliver)
20. Fco. Algaba

(Opel-Felanitx)
33. Miguel Nadal

(Opel-Felanitx)
35. Victoriano Martinez

(Opel-Felanitx)
	

49'51"
36. Francisco Páramo

(Joan Cam"))
	

5016"
42. Miquel Céspedes

(Opel-Felanitx)
	

51'2•
45. Joan Huguet

(Opel-Felanitx)
	

53'35"
49. Marti Antich

(Opel-Felanitx)
	

57'29"

Després de les proves, la familia
atlètica se desplaça al Parc Munici-
pal on se lliuraren els premis, amb
presència del President del Consell
Insular de Mallorca, Sr. D. Joan Ver-
ger, el batle de Felanitx, D. Cosme
Oliver i el Conseller d'Esports del
CIM, D. Andreu Riera, entre d'altres
personalitats.

També s'entregaren els premis de
Ia Challenger, essent la cosa més no-
tòria al triomf de Toni Peña a pro-
mesa i cl segon lloc de Sebastia
Adrover a majors de 40.

Per arrodonir la festa, els partici-
pants feren una torrada en el ma-
teix Parc, convidats pel Conseil In-
sular de Mallorca.

NECESITAMOS MECANICO Y
APRENDIZ.
Informes, Tel. 580331
Motor Felanitx, C.B.
Servicio oficial FORD

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

VENDO SOLAR 200 m2. aprox. con
im'is de I 1 in. de fachada, en C.
Son Pi mir. 2.500.000 ptas.
I n bo r in es: Tel . 5808-10

41'55" SE VENDE CASA en Porto-Colom,
calle Mendez Núñez esquina Ma-

	

42'08" 	 rina. 4 dormitorios.
Informes Tel. 580481.

47'06"
SE VENDE COMEDOR y muebles

	49'34"	 cocina usados, en buen estado.
Informes, Tel. 580883.
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Ferreteria VALLS
Liquidación total por reformas

Otos. del 15 al 20 OA en todos
los artículos

C. Plaça, 10 FELANITX

FELANITX

A utocares
07.2!4fMLTsa.

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Cuando todo se daba ya por
perdido una fulgurante reacción del
C. D. FELANITX le dio opción a re-
montar un resultado adverso y ano-
tarse una importante victoria sobre
el temido MAGANOVA. El ex-juga-
dor del Real Mallorca, Riado, estu-
vo siempre bien sujetado por Gal-
més y demás compañeros. Esto debe
dar mucha moral, ya que al Fela-
nitx hasta le sobró un lanzamicnto
desde el punto de penalty. El equi-
po felanitxer tiene que jugar sin
complejos, pues en esta categoría
hay equipos de la misma talla, para
no decir inferiores.

• Me entere de la noticia en el
mismo campo «Es Torrentó», la vic-
toria del Felanitx me dejó un sabor
agri-dulce. PACO CIFRE, un gran
amigo, había fallecido de forma re-
pentina, la misma mañana del do-
mingo. ¡Lo que hubiera disfrutado
él con la victoria de su equipo! Paco,
un gran aficionado, hornbre cabal y
simpático donde los haya.. Su muer-
te ha vuelto ha entristecer mi co-
razón (serán los años), que ha visto
perder una incontable cantidad de
amigos. Yo sólo puedo hacer un re-
cuerdo agradable de aquellas maña-
nas de tertulia y discusión en «Can
Moix», cuando todavía no teníamos
que ir tan apurados de tiempo. Des-
cansa en paz, amigo.

• Increíble la vitalidad de mi
amigo RAFEL «SIMONET» que,
pese a todo, sigue dando el callo.
Ya se está preparando para la
«RUA», con más ilusión que nunca.
Su carácter alegre y dinámico le
obliga a una total actividad. Los fi-
nes de semana los dedica a su gru-
po musical «ELS NOSTRES» que
puntualmente actúan los viernes en
el «Oasis» de MONTUMI y los sá-
bados en el «Hogar» de VILAFRAN-
CA con extraordinaria animación.
¡Hay cuerda para rato!

• En el «CINE FELANITX» este
fin de semana meten dos nuevas pe-
lículas. Una «AGUILAS DE ACERO
II» con intrépidos pilotos, que in-

• tenta ser una continuación de la
primera. 1,4, segunda es una histo-
ria de ambr,• fuerte y apasionada
«CUANDO ME ENAMORO» con dos
artistas cle-postín Como son JESSI-
CA LANGE (Oscarizada por «Toot-
sie») y DENIS QUAID que última-
mente está en boga, especialmente

; por interpretar. a un famoso cantau-
tor en «Gran :bola de fuego», que
ha provocado numerosas controver-
sias. El próximo jueves «Día del Es-

! pectador» ofrecen dos «trhiller mo-
demos»; .a Harry el Sucio: LA LIS-
TA EGRA» 'con . •LINT EASNT-
WOOD y «DANKO: COLOR ROJO»,
'con el musculoso y • aspirante a

politico —también— ARNOLD
SCHWARZ EN N EGER.
a El otro martes quise ver la

exposición dc «Juguetes autignes»
en la «CASA DE CULTURA» bajo el
título generico «ELS DEUS TAM-
BË JUGUEN» que forma parte de
una colección particular. Pues bien,
me tuve que apretar una oreja, pues
Ia «cultura» estaba cerrada a cal y
canto. Eran las nueve y dos minu-
tos, exactamente. Leo el cartel anun-
ciador y compruebo que no se cum-
ple el horario. Ah! bien, pude ver
algo gracias a T.V.F. Con esto tam-
poco quiero dar una solemne queja,
sino todo lo contrario, porque a lo
mejor a nadie le ha interesado y
por uno que va, no vamos a gastar
luces innecesarias a costa del era-
rio público.

• El pasado miércoles FRAN-
CESC RIERA debía conferenciar. El
título era bastante explícito: «FUN-
DACIO DE LA INQUISICIÓ. PRO-
BLEMES I CONFLICTES». Supon-
go que la cosa resultaría interesante.

• La URBANIZACION ALGAR/
CAMP ROIG/RIVETO parece inevi-
table. Si bien la cosa está en un
ROJO VIVO de lo más subido, hay
graves acusaciones que van a traer
mucha cola. Ya saben eso que está
tan en boga, tráfico de influencias,
etc... A mi me extraña mucho ese
gran interés por urbanizar en nues-
tro puerto con la gran crisis que se
avecina. Sino al tiempo.

• Me entero «off the record» que
se está cursando el correspondiente
papeleo para formar en FELANITX
un «CLUB CICLISTA». La cosa va
en serio.

• Ni a los más imaginativos es-
critores de «science-ficción» se les
había pasado por la mente que un
ciego podía llegar a dirigir un canal
de televisión. Este es el caso de «TE-
LECINCO» o sea «Berlusconi Tele-
ONCE» que, como pudimos compro-
bar en el programa de la Mild va a
ser dirigido por el Sr. Durán. Cons-
te que no tengo nada en contra, pero
no por ello deja de ser chocante.
¡Pais!

• El nombre del empresario fe-
lanitxer CRISTOBAL VALLADOLID
vuelve a sonar, tal como pudimos
comprobar en la «Feria FITUR».
Ahora resulta que es el Director Ge-
neral de la empresa/compañía de
Navegación «ANTILLANA», creada
con capitales españoles y radicada
en SANTO DOMINGO y hace vue-
los regulares a NEW YORK con
aviones «Mac Donnell-Douglas
1)C-8». ¡En fin, mucha suerte, Túfol!

• El C.D. FELANITX pese a to-
dos los pesares, intentará el domin-
go sacar tajada en su visita al cam-
po del SANTA PONÇA, equipo bas-
tante poderoso, pero ya menos. Los
problemas no terminan, ahora es
FELIPE, cl lesionado, cuando esta-
ba jugando mejor... De todas for-
mas hay que intentar conseguir el
mejor resultado, sea como sea, para
seguir soñando con la salvación. El
partido será dirigido por el Colegia-
do MARCOS JERONIMO, que si se
equivoca que, sea a nuestro favor.
¡Faltaría más!

JORDI GAVINA.

VEND() DOS SOFAS. en perfecto
estado.
Inf.: Tel. 575750

ELS EMBEILLS
Senyor Director:
No creu que enclemés de parlar

del senyor Juan Guerra, convenclria
investigar i tractar dels embulls del
Govern Balear i del tràfic d'influèn-
cies a Mallorca?

A mí me preocupen d'alguna ma-
nera les qiiestions relacionacles amb
les possibles urbanitzacions de Bar-
bate, allà a Espanya, però me sent
molt mes interessat pel tema de les
urbanitzacions a Portocolom que ha
autoritzat el Partit Popular.

No creis que será hora de Ilençar
l'edició ciels cromos ciels responsa-
hies?

Perquè, senyor, si no podem pa-
rar els especuladors i els governants
compromesos amb els seus negocis,
almanco facem el possible perquè la
gent i els nostres fills sàpiguen, el
dia de demà, qui varen esser els res-
ponsables a escala local i autonó-
mica de la malifeta, que es varen
vendre per un grapat de doblers.

J. M.

VEND() ESTANTERIAS DE CO-
M ERCIO modernas, i regula bles,
máxima calidad.
Inf.: Tel. 580748

SE ALQUILA CAFETERIA en Porto-
Colom.
Informes, Tel. 575839.

GANIBERRISNIO
Esta carta va dirigida a cuatro

(para llamarles de alguna manera,
y léase en el sentido que se quiera),
«cabezas de haba». Que tuvieron a
bien el pasado [in de semana, con-
cretamente en la noche del Sábado
27 al Domingo 28, entretenerse en
desamarrar todos y cada uno de los
botes de fibra que se encontraban
en la orilla oriental d'es Rivetó. Es
cle suponer que lo hicieron así como
una gracia a los dueños dc las em-
barcaciones y no como una acción
ecologista para preservar limpia de
embarcaciones una orilla intestada
de ellas.

Es asimismo gracioso que las
autoridades competentes, es decir la
Guardia Civil, ya que no dispone-
mos de Policía Municipal, no hide-
sen ninguna pasada por aquel ba-
rrio y si la efectuaron no se extra-
ñasen de hallar las embarcaciones
flotando libremente sin sus corres-
pondientes amarres con el peligro
que conlleva para estas y otras em-
barcaciones.

Se que es completamente inútil
pedir al Ayuntamiento de la locali-
dad que intensifique Ia vigilancia,
pues ya tiene bastante trabajo en
arreglar los entuertos que ocasionó
en C'as Corso así como otras irre-
gularidades por el estilo. Por ello
quisiera pedir a esos cuatro «cabe-
zas de haba» que otra vez en lugar
de desamarrar las embarcaciones y
si tenían ganas de jugar con nudos
se los hagan en otro sitio...

B. Bordoy

INDUSTRIAS METALICAS G.M.
Se precisan operarios y aprendices
Informes: Tel. 581901

Viernes 2, sábado 3, 9 noche y domingo 4 desde las 3'30

Uno de los grandes éxitos de este afio

Aguila de Acero 2
1

Cuando me enamoro
Viernes 9, sábado 10, 9 noche y domi no 11 desde las 3'30

Continuamos con los grandes éxitos de esta temporada

Avis y Viceversa
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fin... Una victoria de lujo!
MUT FALLO UN PENALTY

Felanitx, 2 - Maganova Juve, 1

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

SET ( 37 ) punts. En l'equip del Cam-
pos hi jugava el gegant de la catego-
ria, un allotellot de prop de dos
metres que, especialment en defen-
sa, x ,a fer molta nosa (i si no ho
creis demenau-ho a Rafe] Boyer).

En un encontre d'elevat tempteig,
els JUVENILS tornaren a ensope-
gar contra La Salle, equip que no
es superior al felanitxer, pet-6 que
ens ha doblegat cada vegada per te-
nir un major control i domini de
la situació en els moments decis-
sius. La diferencia final es la més
grossa enregistrada, però hem de
dir que l'equip visitant quasi sem-
pre va , anar per davant. La tallada
riles gitissa dels punts va ser per
Lladó (21), Amengual (16), Fullana
(15) i Sierra (10).

Els JUNIORS obtingueren una
suada victòria en front del Llucma-
jor que va venir amb els «trillissos»
al complet. El partit comença de
mala manera en atac i el marcador,
en el minut 11, mostrava un alar-
mant 2-16. Poc a poc l'equip s'anà
situant i en el descans el partit es-
tava quasi igualat (24-26). A la 2.'
meitat un magnífic P.J. Fullana (14
punts, tots en el segon temps) du-
gué els júniors cap a la seva vuite-
na victòria. S'han de destacar, tam-
be, els 14 rebots de Mateu Julia.

Decepcionant actuació dels SE-
NIORS a Campos, clarament supe-
rats per l'efectivitat, el bon joc, la
capacitat rebotejadora la branca i
la duresa dels campaners, que tole-
ra massa l'únic arbitre del partit (el
qual, per cert, s'anomena Bueno).
Només hi va haver equilibri en els
primers 11 minuts (15-16), però la
diferencia se mantingué no molt
grossa fins al minut 25 (48-40). A
partir d'aquí els nostres jugadors
entregaren els trastos, impotents da-
vant la permissivitat de l'arbitre
vers els campaners. El parcial, fins
al final (34-12) no és propi de dos
equips que solen ser mes igualats.
Per si faltava res, a dos minuts del
final, se produí l'esmentada lesió de
Toni Oliver que havia estat l'únic
anotador un poc destacat (16 punts).

Aquesta jornada
Será força complicada. A Felanitx,

el dissabte, juguen els juvenils con-
tra el Ramon Llull i els seniors con-
tra el Syrius. Els altres dos equips
se desplacen; els cadets a Manacor
(Perlas) i el que queda dels seniors
a Alcúdia (Gesa).

LARRY CISTELLES

CLASES DE ALEMAN a todos los
niveles y español para extranjeros
C. Proissos, 4 de 5 a 9 noche.
(Tel. 58115(;)

RESULTATS
Cadets:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 76
CAMPOS, 51
Juvenils:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 70
LA SALLE, 79
Júniors:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 54
LLUCMAJOR, 48
Sèniors:
CAMPOS, 8?
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 52

COMENTARI
L'any 90, per ara, es terriblement

nefast per l'equip senior en quant a
lesions. Amengual i Perelló conti-
nuen la recuperació de les seves tor-
çades de peu i ara A. Oliver se va
rompre una costella a la «batalla»
de Campos. Aquestes baixes corres-
ponen, precisament, als tres juga-
dors que s'havien mostrat més reso-
lutius en tots els aspectes en lo que
duim de temporada (per exemple,
si miram l'apartat de la puntuació,
entre els tres han anotat 620 punts
d'un total de 1.049 que ha fet tot
l'equip). Amb una paraula, un pa-
norama ben negre pets propers par-
tits. L'únic que podem clemanar es
que se recuperin prestet i que no
n'hi hagi d'altre que les tengui en-
veja.

La jornada havia començat be
amb l'actuació dels CADETS contra
el Campos. La primera part, d'in-
tens domini local, ja va marcar una
bona diferencia (41-19). L'anotació
obtinguda es un nou record per l'e-
quip cadet. Sergi Maestre (10) i Mi-
guel Nadal (13) mai havien fet tants
de punts i hem de destacar, part da-
munt tot, el magistral i inspirat Ce-
sar que anotà ell tot solet TRENTA

nes, Miró (tras el lanzamiento de
un córner en colaboración de un de-
fensor) y M. Angel fueron los go-
leadores.

BENJAMINES.— (El partido a
disputar entre el FELANITX-SAN-
TANYI fue suspendido por fuerzas
mayores. La GRIPE, hoy desgracia-
damente de moda, fue la causa).
FUTBOL EMPRESAS

M.N.T.F. (MANACOR), 2 -
RENAULT/S. SALVADOR, 1

Partido jugado en el campo «Es
Cavalier» de Cas Concos. Fue un
duelo emocionante. D la circuns-
tancia que Pascailla, pese a sus de-
claraciones de la semana anterior,
volvió bajo los palos. El resultado
fue muy apretado y cualquier equi-
po pudo resultar ganador. El gol fe-
lanitxer fue obra de Cano.

«Agencia PIPA».

FELAN.TX

BASQUET

Es sèniors estan de mala liuna

Pobre entrada en «Es Torrentó». 1.a REG ONA I-

	

Tarde gris, ventosa, la llovizna cayó	 CAMPOS, 5 - CAS CONCOS, 2
a ráfagas. 	 DEVOLVIERON LA MONEDA

FELANITX.— Parera(2), Riera(2), El Cas Concos, que }labia conse-Aclrover(2), Galmés(3), Llull(2), Juan guido en la 1." vuelta batir al Cam-(2), Felipe(3), Prohens(2), Mut(1), pos
Vadell(1) y Pont(2). Sagrera(1) en- en su propio feudo con todo

merecimiento, se tomó la cuestión
tr6 en el min. 78 por Felipe, lesio- bastante en serio, así que en lugarnado y Gallardo(1) min. 79 lo hizo de «carias encontró lanzas». Los lo-
por Vadell. Puntuación «Trofeo MA- cales salieron decididos a lograr laRIVENT». victoria, superando en todas las ac-

Arbitro: Ferrer Bonet. Tarjetas ciones a los visitantes, que tal vez
amarillas a Felipe y Sagrera y roja no supieron plantear el partido de-
directa al entrenador visitante Pe- bidamente. El resultado es harto
dro Gost. elocuente. La 1. parte terminó 4-0.

Goles: 0-1. M. 53. Gonzalo, en un Guindi y Mayoral acortaron distan-
centro-chut bombeado, sorprende a cias. El próximo domingo: MAR-
Parera. 1-1. M. 65. Prohens, en ju- RATX1-CAS CONCOS.
gada personal consigue filtrarse por 2. 8 REGIONAL

	el centro a la defensa y batir por 	 ST.a MARIA, 3 - S'HORTA, 1
entre las piernas a Agustin. 2-1. M. SUPERIORIDAD LOCAL76. Centro de Pont, deja pasar a

	

Mut y Felipe marca jugándose el fí- 	 Pese a los buenos intentos de los
sico. En esta jugada salió lesionado visitantes los de casa demostraron
del campo. una vez más que en su feudo con-,

ceden pocas opciones, bien aupados
COMENTARIO.— Se guardó un por los pocos, pero bien avenidos,

inmuto dc silencio por la muerte seguidores.

	

.del aficionado felanitxer Paco Cifre. 	 El partido tuvo diversas alternati-
El Felanitx hizo en veinte minu- vas, pero fue el equipo local quien

tos lo que no había hecho durante se llevó el «gato al agua» a base de
una buena parte del partido, domi- fuerza y coraje.

	

nar totalmente al Maganova y hacer- 	 El próximo domingo ocasión ha-
se con los dos puntos que le eran bra para seguir sumando puntos, el
muy necesarios. 	 rival es asequible, en «Sa Lleona»:

En el minuto 82, el Felanitx se S'HORTA-ESPORLES.
permitió incluso el lujo de fallar un JUVENILES
penalty por mediación del goleador POBLENSE, 3 - FELANITX,Mut.

MAL PARTIDO
Fue un partido que muy pocos es- Los de casa son un equipo a te-peraban ganar. Sin embargo, la bue- mer, el Felanitx salió sin comple-na reacción del Felanitx, bastante JOS pero al final tuvo que rendirse

avanzada la segunda parte, hizo que ante la evidencia. Por otra parte losel Maganova Juvc se replegase sin felanitxers jugaron por debajo deacierto dando opción a que los ju- sus autenticas posibilidades.gadores locales pudieran lucir sus
habilidades atacantes y consiguieran INFANTI LES

	ganar este partido, que si bien no 	 FELANITX, 3 - SES SALINES, 4

	

les salva de seguir hundidos en la 	 TRES GOLES NO BASTARON
clasificación, alivia un poco la mala Un equipo que marca tres goles
situación de este equipo que inicia suele tener muchas opciones al
una cierta recuperación. triunfo final, pero no fue así, los

APOSTILLA FINAL.— Una victo- visitantes supieron moverse con for-
ria trabajada y merecida. El C.D. tuna al contrataque y conseguir cua-
Felanitx que no sabía reaccionar con tro goles. Fue un partido de «toma
un marcador en contra, supo hacer- y daca» de los que gustan al aficio-
lo, es más, incluso regaló un penal- nado, que siempre se divierte cuan-
ti (doble, por las dos infracciones do hay goles, para eso son la salsa
que cometió el meta Agustin). Un del fútbol. Lástima que en esta oca-
lujo que no puede permitirse un sión fuera el equipo felanitxer quien
equipo colista. Este resultado debe llevara la peor parte. Otra vez sera.
devolver la confianza al equipo y al 	 Los goles locales fueron obra de
aficionado. La salvación está muy Evaristo, Basi y Jaime.
lejos, pero no imposible de alcan- ALEVINES
zar. Se da la circunstancia que el 	 FELANITX, 6 - ALGAIDA, 2
ex-jugador Felipe cumplió la doble MAGNIFICA VICTORIAfunción de Delegado de campo y
«entrenador». El secretario técnico 	Buen partido de los blancos que
del equipo Toni Nadal estaba aque- jugaron espléndidamente ante un
jado de gripe. 	 equipo que nunca renunció al ata-

que, pero que se vi6 siempre supe-
El domingo a Santa Ponça hay rado por el mejor hacer de los de

	

que ir sin complejos, a por todas. 	 Felanitx.

	

MAIKEL. 	 Frías, Oscar, Santi en dos ocasio-



CENTRE CULTURAL
AJUNTAMENT DE FELANITX

19 DE FEBRER AL 2 DE MARÇ, de 21'30 a 23 h.

TALLER DE FOTOGRAFIA
Professor: GABRIEL BENNASAR RO1G

a inseripcions: A L'AJUNTAMENT (Antoni Capó)

DEL

Per

Ahora,100.000 Pt as. menos
si nos dejas tu coche usada

El Renault W. el coche mas vendido el
ono pasado. tonic que ser tuyo. Por tuerza.
Pc. finea Po( motortzocIón.Y paque durante
este mes. al comprar un RENAULT 19 tres.
cinco puertas o CHAMADE. te ahorras
100.000 Ras. si nos dejas tu coche usado
Pásate por Renault y llegarás al RENAULT 19.

Por tuerzo.
Poo unCoOes en stock oel Concevonorp

°fed° válida en.

Concesionario: FRANCISCO MANRESA, S. A.
FELANITX: C/. de Campos, Km. 0'5 - Tels. 5819M 85 - CALON6E: Cira. Notts, 5 - Tel. 551393

8	 FELANITX

Colons a la Sala
ESTA CLAR QUE ELS
INTERESSOS DEL SR. GILET
HAN FET CANVIAR EL PARER
ALS DEL PP DE FELANITX

Segons diu la memória de les Nor-
mes Subsidiaries PROVISIONALS-2
que intenten fer possible quatre no-
ves urbanitzacions a Portocolom
(no s'entén que al terme de Fela-
nitx hi hagi quatre Normes Provisio-
nals redactades pel Govern), cl per-
què de la seva redacció no és més
que evitar en el període que es fa la
revisió del PG de 1969 que «se
desarrollen determinaciones de pla-
neamiento que puedan hipotecar in-
necesariamente los criterios de la
revisión». En principi la sollicitucl
de tots els grups per unanimitat va
ser aquesta i la proposta en aquest
sentit partí del PP, tant a així que
l'escrit remés al Conseller taiz deia:
«la razón de solicitar la ampliación
de la suspensión estriba en el hecho
de estar desfasado el PGOU vigente
de 1969 y en la circunstancia de no
haberse aprobado su revisión, por
lo que la corporación estima que no
está adequado a la realidad social
actual y no es conveniente esperar
Ia aprobación de las NNSS que pro-
ximamente se van a redactar para
poner coto a la avalancha urbaniza-
dora que se está presentando». Però
el mes de desembre el PP ja canvia
de parer i envia, en solitari, els
«nous criteris» que resultaren esser
que tornassin a ser urbanitzables els
polígons 15 i 16 amb els paràmetres
del PG de 1969 i els 24, 25, 26 i part
del 27 urbanitzables amb un pacte
urbanístic. Pert) els «canvis de crite-
ris seguiren i en el període d'exposi-
ció pública d'aquestes «Normes Pro-
teccionistes», Inversions del Este
S.A. assessorats per l'assessor ad-
junt a la Presidència del nostre Go-
vern presentaren una allegació que
sollicitava el canvi de No Urbanit-
zable a Urbanitzable dels polígons
27 i 28. Aquesta allegació es reforma
i acaba amb un pacte urbanísnic, en
el qual participà el Conseller Adjunt
a la Presidència, actuant en aquest
cas d'assessor juridic d'Inversiones
del Este S.A.

Al Ple de dia 20 de setcmbre de
1989 els del PP acordaren informar
favorablement l'allegació presentada
el mes de setembre, quatre mesos
després que acabas el termini d'ex-
posició pública remetent el contin-
gut d'aquesta allegaciú al Govern
Balear en data de dia 20 de novem-
bre, cinc dies després que el Conseil
de Govern acordas aprovar l'allega-
ció-pacte-urbanistic. A aquest Con-
seil de Govern l'assessor juridic
que el Sr. Gilet'és Conseller o Asses-
sor perquè no canvia de color de
d'Inversiones del Este S.A. no hi va
assistir, ni tampoc el Conseller Ad-
junt a la Presidencia, diuen que per
evitar suspicàcies i nosaltres creim
que perquè és difícil saber quan es
mudada ni es mctamorfeja.

La tramitació de l'allegació en la
qual participa el Sr. Gilet, no pot
estar ales farcida de cur,ipsitats que

;podrien tenir l'explicaciten l'asses-
sorament del Sr. Gilet, fio del Con-

¡seller. Per exemple, aquesta allega-
'ció es va presentar a l'Ajuntament
de Felanitx pel Sr. Diputat Andrés

Riera, quan lo normal es que es pre-
sentas a la Conselleria d'Ordenació
del Territori. El Batle mana que
s'informas pets tècnics municipals.
Després de les conversacions en les
quals hi assisti cl Sr. Gilet (com
assessor!) es presenta una nova al-
legació i el mateix dia els tècnics
municipals tornaren a informar i el
mateix dia es convoca una Comissió
Informativa, en contra del que dis-
posa el Reglament.

Tots aquests acords contradicto-
ris i en contra de l'acord del maig
de l'any passat, no han tengut justi-
ficació, ni s'han fet segons mana la
Llei de Procediment Administratiu i
en aquest sentit terem el Recurs de
Reposició que, naturalment no ha
estat informat en la mateixa promp-
titud que l'allegació del Conseller
Gilet quan actuà d'assessor Juridic
d'Inversiones del Este S.A.

I què suposen aquestes «noves
normes»?

En primer lloc que 1.570.000 m2.
siguin urbanitzables a la costa del
terme de Felanitx. El doble del Sól
Urbà actual a Portocolom i talment
el Sòl Urbanitzable del Pla General
de 1969 menys Cala Sanau i Cala
Mitjana.

Aquests urbanitzables preveuen
una població de 5.512 habitants.
Amb els paràmetres de 1969, la po-
blació prevista era de 8.138 habi-
tants.

Aquesta població, més el compro-
mis d'Inversiones del Este S.A., ne-
cessitara un cabdal d'aigua potable
de 2.178.000 litres diaris.

Això suposa 234.000 m2. de cons-
trucció, sense comptar el que les
NNSS donen com a Sòl Urbà segons
previsions del PDSU aprovat inicial-
ment l'any 1988 i que encara no
s'han estudiat les allegacions per
part de l'Ajuntament de Felanitx.

Amb això Lambe pretenen la crea-
ció d'un port esportiu, quan el Pla
director del Ports Esportius no esta
aprovat. Aquest Port ja ha estat in-
format desfavorablement per La
LIIB, l'Institut Oceanogràfic i la Di-
recció General de Medi Ambient, de-
gut a la mort de les aigües de Por-
tocolom.

Amb tot això, hi ha algú que vul-
gui afirmar que això són unes NN.
SS. PROVISIONALS i RESTRICTI-
VES?

Què o qui ha estat que ha fet can-
viar les intencions que tenia el PP
de Felanitx el mes de maig de 1988?
La realitat social no ha canviat, pe-
rò han aparegut assessors que sem-
bia evident que sí han tengut certa
influencia. No podem parlar de tra-
fic d'influències, per haver trafic hi
ha d'haver moviment, esta clar que
el moviment es inexistent, urbanit-
zadors i Govern és el mateix. El Sr.
Saiz haura de contar a un altre que
aim') es el que vol l'Ajuntament de
Felanitx, no sap que el Regidor De-
legat d'Urbanisme dimití precisa-
ment per no acceptar aquesta impo-
sició de gent del Govern Balear.

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

VENDO CASA en principio C/. Jau-
me I. Solar de unos 320 m2. Tres
plantas y patio.
Informes, Tel. 580115.

Futhelet
Jornada 10
Acid Jodio, 3 - Sa Nostra, 0
La Rivera, 1 - Old Stars, 6
M. Ses Salines, 1 - Banca March, 7
Puig Hugni, 5 - Cons. Simarro, 3
COMENTARI

L'Acid s'imposa al «Sa Nostra» de
forma contundent amb un joc però
desordenat. Bon partit el d'Olds
Star amb molta deportivitat. Bon
partit també el de Banca March,
que s'imposa netament. El Puig
Hugní tingué en el primer temps
moltes dificultats per a imposar-se
al Cons. Simarro, per?) al final ho
aconseguí.

FUTBOLET ESCOLAR
Cafeteria Llevant St. Alfons, 3 -

Gimnàs Es Port, 2
Partit amistos jugat a Felanitx, en

el qual els allots de Marino Talavan-
te dominaren tot el temps, teixint
jugades de vertader merit.

Alineació: J. Grimait, R. Comino,

Tenis de mesa
La pasada semana, Finalizó la 1 . a

fase del campeonato de Mallorca de
tenis mesa, en la cual ha participa-
do por primera vez un equipo de
Felanitx. El Club Tenis Felanitx ha
conseguido cinco victorias y nueve
derrotas, quedando clasificado en
sexto lugar de un total de ocho equi-
pos inscritos. De esta primera fase,
cabe destacar la labor del jugador
Miguel Calclentey que tan sólo ha
jugado durante la segunda vuelta
ganando once partidas y perdiendo
tan sólo ocho. Esta semana, empe-
z6 la segunda fase en la que parti-
cipan los cuatro últimos equipos
clasificados de cada grupo. La as-
piración del C.T. Felanitx, es que-
dar entre los cuatro primeros cla-
sificados.

God
--

T. Obrador, B. Nadal, J. Barceló.
Gols: J. Barceló, S. Moreno i J. CI-

ria.




