
Asoc. Promsa Forana
C/. Princosa, 24
07240 SANT JOAN

Any LV
Núm. 2686

Medalla
«Ciutat de Felanitx»

Dissable 24 de febrer
de 1990

Preu: 65 Ptes.

Setmanari d'interessos locals
Director: Bartomeu A. Pou Jaume
Redacció i Administració: C. Major, 25 - Tel. 580160

Dipòsit Legal, P.M. 351-1959

Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» - FELANITX        

El Minists4 gilssumptes Socials val Avui horabaiRa se celebrarà Sa Rua
construir la Residència de Tercera

Hat a Felanitx
A mitjan setmana passada el Bat-.

le ens comunica la bona nova de
que el Ministeri d'Assumptes So-
cials havia acceptat l'oferta dels ter-
renys feta pel nostre Ajuntament
per a construir una Residència de
la Tercera Edat, ja que l'havia con-
siderat la més idtmea per aquesta
installació-servei que es proposa ubi-
car a Balears.

Conseqüentment aquest ministeri
sollicita de l'Ajuntament la cessió
gratuïta i en propietat deis solars
oferits (11 mil metres quadrats) 1
tota la documentació inherent.

Recordem que aquest centre ten-
dra el caracter de Residència per
Assistits, o sia que està especial-
ment orientat a persones que per
impediments físics no es poden va-
ler per elles mateixes. Tendrà una
capacitat de200 places i necessitarà
una plan tilla fitxa de personal de

Plenaria extraordinaria de l'Ajun-
tament per tal de continuar amb els
punts que quedaren sense resoldre a
l'ordinària de dia 7.

L'acord més important fou sens
dubte el de l'adquisició dels ter-
renys per a la ubicació d'un polígon
industrial. Es tracta d'una extensió
de 135.000 metres quadrats a la zo-
na del Puig Vert, pertanyent a tres
propietaris, per la qual es pagaran
27 milions de pessetes. D'entrada el
regidor Antoni Grimait valorà el fet
de que l'empresa sia promoguda per
l'Ajuntament, la qual cosa —volgué
suposar— evitara qualsevol manio-
bra especulativa. L'oposició hi po-
sa naturalment els seus emperons.
Els socialistes, assenyalaren que els
terrenys eren productius per a l'a-
gricultura, que la seva ubicació en
relació a l'Institut és poc adequada
i que no resoldrà el problema de la
via de cintura. També denunciaren
la manca de contactes amb els in-
dustrials, la marginació total de la
Coinissió Municipal d'Indústria i 

çConr rç en l'assumpte i el possible
agre • rnent de la circulació per la
carrd : ra de Petra. Per últim, i per
boan de Pere Massutí, defensaren la
ubi6ció a la carretera de Campos,
determinada ja en el Pla General.

El grup Coloras a la Sala maril.... 

l'ordre de mes de 200 persones.
El solar que s'ha de cedir és l'an-

tic jardí de l'Hospici, al que serà
necessari annexionar alguns solars
veinats fins a totalitzar una exten-
sió d'uns 11 mil metres quadrats.

Rebem amb molta satisfacció
aquesta notícia, que voldríem veure
aviat dins l'esfera de les realitats,
perquè l'experiència ens ha mostrat
massa sovint que no es pot confiar
massa en les promeses de l'Adminis-
tració, tota vegada que moltes
d'elles s'han esvaït com fum de for-
matjada, verbigratia, el Registre de
Ia Propietat, el Jutjat de Primera
Instancia, el Centre de Salut... Sols
n'hi ha una que porta bon camí i
que, si Déu vol, arribara a bon port.
Ens referim a la Casa del Mar, la
construcció de la qual es troba ja
en un estat força avançat.

festa que era missió dels tècnics as-
senyalar la ubicació del polígon i
que ells creien més adient l'opció
de la carretera de Campos. Digue-
ren que sera només un polígon de
serveis, tota vegada que no s'hi po-
dran ubicar activitats nocives i pe-
rilloses.

El regidor Antoni Grimait, que no
nega validesa al raonament de l'o-
posició, digué que després de molts
d'anys de gestions infructuoses, es
disposava ara d'uns terrenys i que
malgrat no fossin els ideals, perme-
tien envestir amb prou garanties al
projecte. L'assumpte es resolgué a
favor a la votació, amb els vots del
Partit Popular.

Una altra qüestió de pés, ja que
suposaria una inversió de 46 mi-
lions de pessetes, és el de la solli-
citud d'una subvenció de la Conse-
lleria d'Indústria i Comerç per a les
obres de reforma del Mercat. Ga-
briel Mora fou qui explica la situa-
ció del projecte, aparcat durant un
any per manca de previssió pressu-
postaria a la Conselleria esmentada.
Mentrestant el mercat ha sofert in-
defens les envestides que han supo-
sat l'obertura dels dos hiperiner-
cats i es troba a les tres pedretes.

Un assumpte que sembla- que ha
estat acollit amb molt d'interès pt.

A l'hora d'enllestir aquesta nota
es fan les darreres fues per deixar a
punt tota la tambia que donara vi-
da i suport a SA RUA '90.

Creim que mai com enguany s'ha-
via notat un ambient tan animat de
cara a aquest. esdeveniment, la qual
cosa fa pensar que la continuïtat és
una condició molt important per
animar la collectivitat. I en aquest
cas sembla que la comunitat es ma-
nifesta de manera espontània i crea-
tiva. I, lluny de qualsevol imposició
s'aplica desinteresadament a una
curolla que al temps que fa treba-
llar la imaginació ajunta esforços
entorn a una tasca comuna.

Són moites les comparses i car-
rosses inscrites fins ara i no volem
revelar el nombre perque, apart que
no és encara definitiu, sembla que
sigui més emocionant no saber-ho.
Ja ho veurem. Avui horabaixa a
partir de les 4 podrem satisfer la
nostra curiositat.

Vos recordam tot seguit l'itinera-
ri que seguira Sa Rua:

arrers Bellpuig, Miguel
Bordoy i Major, plaça de Santa Mar-
galida, carrer 31 de Març, plaça d'Es-

grup governant —ja que es posa en
primer lloc de l'ordre del dia— és
una sol-licitud dels concessionaris
de les platges de Cala Marçal, Cala
Sanau i Cala Ferrera, interessant
una disminució del canon a pagar
l'any passat a causa dels danys pro-
per llur concessió corresponent a
duits per les inundacions, que reta-
liaren la temporada i pràcticament
esborraren l'objecte de la conces-
sió: la platja. Després de la denún-
cia per part de Tomeu Obrador,
d'una sèrie d'irregularitats en la
tramitació (presentació a la Comis-
sió de Govern sense ser de la seva
competência, incompliment de
tasca d'informació jurídica encoma-
nada a l'assessor corresponent) i de
la inquisició d'alguns extrems per
part dels socialistes, a suggeriment
d'aquests darrers, s'aprovà la reduc-
ció del 34 °,10 del canon, sempre i
quant no hagin rebut els concessio-.
naris cap subvenció per aquest con-
cepte de qualque organisme o insti-
tució, ni hagin rebut compensacions
de part d'entitats d'assegurances.

Arran d'unes peticions de declara-
ció d'utilitat pública i interès so-'
cial d'uns, terrenys per a una estació
de servei i per un establiment de
restauració que es troba ja en fun-
cionament, el regidor Pere Massutí
demanà que s'aplicassin d'una ve-
gada uns criteris vallids per a tot-

panya, passeig d'Esnest Mestre, car-
rers Guillem Timoner, Convent, An-
toni Maura i Anglesola.

Els premis establerts són els se-
güents:

CARROSSES

lr. 100.000 ptes.
2n. 	 75.000 »
3r.	 50.000 »
I tres quarts premis de 25.000 pes-

setes.

COMPARSES

lr.	 75.000 ptes.
2n. 	 50.000

I tres tercers de 25.000 pessetes.
Recordau que el vespres, als bai-

xos del mercat se celebrara un ball
de carnaval durant el qual es farà
entrega dels premis.
I per últim vos emplaçam per

dimarts horabaixa a Cas Concos, on
tindrà lloc - Fenterrament de la sar-
dina.

La concentració de la gent sera a
les 19'30 a davant Can Blanco i la
desfilada sera cap al saló parro-
quial, on hi haura coca de verdura
i torrada de sardines. Amenitzarà la
festa el duo «Los Dinos».

horn i que es posi remei al desga-
yell que regne dins aquest camp.

Esmentem per últim l'aprovació
d'un nou plec de condicions per a
l'adjudicació del servei de recollida
de ferns. Damunt la quantitat de
26.244.928 l'Ajuntament proposa un
servei que, si no ho entenguèrem
malament, és menys exigent que el
del contracte anterior.

«Homenots»
Una trentena de retrats a l'oli de

personatges felanitxers o íntima-
ment relacionats amb el nostre po-
ble, resten penjats a la Casa de Cul-
tura, sota l'indicatiu d'«Homenots».

Amb aquesta mostra, el Centre
Cultural ens brinda com diu Germa
Coll a la presentació, «una galeria
de notables, l'estament de prècers
de la vila d'un temps». Personatges
que des de finals del segle XVIII i
.fins fa pocs anys, han anat deixant
la seva empremta, més o menys fon-
da, més o menys positiva —això
sempre és relatiu— dins l'esdeve-
nir del nostre poble.

Es una mostra molt suggestiva
que ningú mitjanament sensibilitzat
per les nostres coses no pot deixar
de veure.

Nova tentativa per fer el
Polígon Industrial



SANTORAL

Diu. 25 St. Felix III, papa
Dill. 26 St. Néstor
Dim. 27 St. Gabriel de la Dol.
Dim. 28 St. Tebfil (de Cendra)
Dij. 	 1 Sta. Teodora
Div. 2 St. Francesc de Paula
Dis. 3 St. Benet de Palerm

LLUNA
Quart creixent dia 2

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

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

Palma - Felanitx des de la ca-
feteria Alcalá: Dies feiners, a
les 12,30 i 19 h. Diumenges
festius, a les 20,30 h.

Felanitx-Pertocolom: Dies fei-
ners, a les 7, 1415 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:

Francesc Piña
Gayb.-Melis
Miquel-Nadal
jaurae Rotger
Amparo Trueba
Cat. Ticoulat
Francesc Piña

TELEFONS D'INTERS
Ajuntament: Oficines I Policia
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Ftmeritria Felanitx

580448-581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
GuArcila Civil	 580090
Bombers	 581717
Servei de Grua, Tel. 581145

Els seus fills, Rafel i Bel; fills politics, Catalina Mestre i Janine Roig; 11(45 Miguel Lluis, Aina
i Joan; germa Joan; germans politics Antimia Mestn. i Maria Riera; lillola Catalina Mestre; nebols,
eosins i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva Anima a 1)6u.

Casa mortu6ria: Carrer de Ses Eres, 11 (Ca S'l lereu)

Sebastià forteza Clptigues
mori a Felanitx, dia 16 de febrer de 1990, a Pedat de 64 am's

havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostólica.

Al cel sia

La seva esposa Maria Margalida Mayol Obrador; lilloi Jaume Forteza Albons; germans
politics Antoni Riera, .Francisca Mayol i Antoni Ramon; nebots, cosins i els nitres familiars, vos
demanen que encomaneu ia seva Anima a Wu.

Casa mortuòria: C. Major, 16 (SEMAR)

FELANITX

FELAN1TX
Setmanari d'interessos locals

5rig,fy
(1 Rwr

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

Arqueologia...
(Ve de la pag. 3)

d'una formació trilitica, ja que són
pedres d'una sola peça. Després
ha un passadís de corredor recte
fins la camera interior.

4) La camera és relativament re-
duïda degut a la gruixa de les pa-
rets. Dins la camera hi trobam la
columna, en el nostre cas caiguda.

5) La cubriciú degut a que no
s'ha excavat es mala d'endevinar,
però pot esser de dos tipus.

a) Amb Roses que es sostenen
entre la paret i la columna, un exem-
pie es el Talaiot de s'Hospitalet.

b) Amb bigues d'ullastre, l'exem-
ple més clar és el del Talaiot de
Capocorp.
6) Per linalitzar podem tractar

breument de la funció. A Felanitx
dc moment no es pot trobar la res-
posta, ja que no s'ha excavat cap
talaiot, al manco legalment o ofi-
cial. Però per excavacions a altres
indrets de l'Illa surten teories molt
variades; el seu vertader ús no es
encara conegut. Les diverses teories
que giren entorn el món dels ente-
sos són les de: lloc d'incineració hu-
mana (Colomines) avui en desús,
Roc d'habitació, Hoc de reunió dels
caps de la societat, lloc de redistri-
bució de la earn (Vicens Llu11). El
cas es que la vertadera utilitat és
un problema que es pot discutir
però no afirmar, la solució esta en
mans de les properes excavacions,
i hem de recordar que el Talaiot B

1

Ajuntament de Felanitx
REFORMA CIRCULATORIA

Una vez finalizado el periodo de
experimentación provisional, la re-
forma circulatoria quedará de la si-
guiente manera:

— En las calles A. Maura, Llana
y Cala Figuera la reforma del senti-
do de circulación se hace definitiva.

— En las calles Juevert y Proïs-
sos se vuelve a su sentido de di-
rección anterior.

— La calle Bisbe Puig será de do-
hie dirección con prohibición
aparcar.

MERCADO
Los dias laborables de las 730 a

las 14 horas en la periferia del mer-
cado (Jordi Sabet, Alou, Carrer de
l'Església) y en parte del sótano se
podrá aparcar en estacionamiento
limitado un máximo de 30 minutos,
con la finalidad de poder realizar

de Son Oliver esta per excavar, i a
més quasi intacte.

b) En quant a la cultura mate-
rial, trobarem una ceràmica en
clara degeneració front a l'etapa
anterior, però amb més riquesa ti-
pológica. En quant al metall, se-
gueix perdurantel bronze, per?) amb
puntes de fletxa, Ilança i espases.
L'Cis s'emprarà només pels punxons,
i les moles de pedra per moldre el
gra no canviaran. A la Fundació tro-
bam ceramiques de l'època.

TOMEU SALVA SIMONET

las compras, debiéndose colocar un
papel con la hora de llegada de for-
ma visible en el salpicadero en la
parte izquierda.

Las medidas anteriores entrarán
en vigor a partir del dia 1 de marzo.

PROXIMAMENTE

Nuevo Video Club
en C. Santueri,

Seguiremos

informando

DIMARTS QUE VE HI HA SESSIÓ
PLENARIA a l'Ajuntament. A les
nou i mitja del vespre.
El nostre grup us prega la vos-
tra assistència.
(No es convida particularment).
COLOMS A LA SALA.

SE VENDE CHALETS ulosados en
Porto-Colom.

Urb. LA FE. Inf.: Tel. 757710

SE VENDEN 1)0S PISOS nuevos en
Felanitx, muy eiutrieos. Entrega
de Haves 	 Aparea mien-
to opeional. Precio a convenir.
I n f.: Tel. 64.3071 API 423

1
1

Oina 111.a Obrudor mestre
N'da. de Mestre

va morir a Palma, dia 20 de febrer de IMO, a l'edat de 73 anys,
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció ApostOliea

Al eel sin



Quan el poble veu que els problemes se
solucionen més aviat,

Quan reclama més ausogovern,

Quan els ciutadans senten com a pro*:
la seva cultura i la seva terra,

Quan ¡Uteri tots *us per millorar la
qualitat de vida, els serveis pablics i
l'ajuda als més necessitats,

Quan el poble balear reconeix que les
coses es fan millor des d'aqul,

Quan comprova que les institutions de la

nostra autonomia són més efectives,

És perqui hi ha un autêtuic, un vertader
SENTIMENT DE POBLE

FELANITX
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Arqueologia felankera; I Miguel Bordoy i III
La Cult ura Talaiatica.
(E! talaiátic 1)

La desaparició de la cultura pre-
talaiútica dins l'espectre de la pre -
história mallorquina es un dels
grans enigmes de l'arqueologia insu-
lar actual. Per explicar-ho tcnim
dues tcories que es poden aproxi-
mar bastant a la realitat. El proble-
ma que sorgeix es que les teories en
qiiesti6 56n del tot incompatibles,
intentar esbrinar ara per ara quina
és la vertaclera es del tot impossi-
ble. De moment l'únic que puc fer
es desenvoliniar-les, i perventura cl
temps ens podrà trobar la veritat.

1) La primera teoria tracta de
l'evolució interna de la mateixa so-
cietat pretalai6tica, d'una comunitat
pastoral i pacifica cap a una altra
mes de tendencies agricoles i guer-
reres. El perquè una collectivitat
esencialment pacifica passa a un es-
tat de guerra es dificil d'endevinar,
perventura amb futures excavacions
es solucionara el problema.

2) Ês la teoria més acceptada,
el seu contingut tracta de que da-
munt el 1200 a. J.C., uns pobles cos-
taners del Mediterrani Nord Orien-
tal (son els anomenats Pobles de la
Mar) formen una coalició davant
una forta empenta de tribus conti-
nentals. El resultat sera que aquei-
xa lliga s'estén en primer hoc pel
Mediterrani Oriental, creant aix í
grans conflictes com l'arrasament
de l'Imperi Hitita, i el seu establi-
ment a Canaan (cis famosos Filis-
teus de la Bíblia sOn uns ciels Po-
bles de la Mar); només seran
rebutjats amb força dificultats per
l'encara potent Egipte, baix el reg-
nat de Ramses III.

Però el que a nosaltres ens inte-
ressa Cs que les deixalles d'aqueixes

COMUNITAT AUTÒNOMA
DE LES

ILLES BALEARS

onacles de gent, que no trobaran
Hoc on establir-se, passer) al Medi-
terrain Occidental, creant societats
cem els siculs cle Sicilia o etrucs a

(aixO actualment nomes sun
teories). Ës molt probable que
aquets pobles arribassin a les Ba-
lears j, gracies a la seva superior
força militar i tecnologia, s'hi esta-
blissin. Pen), i a la població indíge-
na, que li va passar? En quina for.
ma la invasiO els afecta? Foren
esclavitzats, clesaparegueren, foren
assimilats?

Per una part no es pot descartar
clue a scgons quills llocs, a alguns
indrets de la Serra, es conservassm
nuclis de pohlaciO indig(na and)
indepenckneia do's invassors,
encara que el itits segtir (..s que and)
el temps fossin engolits dins la nova
Orbita cultural. Gracies als estudis

antropològics fets fins ara
(hem de recordar emperò que la
investigació es encara molt pobre i
les dates són provisionals), sembla
que els nous pobladors eren pocs,
i els indigenes majoria. Un exem-
plc significatiu encara que es tracti
dells estudis d'un jaciment del ta-
iaiòtic darrer, és el de Son Real.
Aqui tenim que un 74,13% dels ca-
davers són de les races del preta-
laibtic i un 25,27% de nova pobla-
ció.

No fa molt Biel Pored ha esbosat
una nova teoria. Segons ell, els po-
bles Orientals arriben a les Illes, i
sotmeten la població a un règim de
semiesclavatge, amb una sèrie d'o-
bligacions cap els senyors, però que
no es u Iligam de dependencia to-
tal. L'exemple més clar es troba
dins una cultura molt Ines tardana,
els ilètes d'Esparta.
Felanitx

El periode que tractam a aqueix

TEATRE PRINCIPAL
DIA 1

a les 2200 h.
Concert de l'Orquestra Simfònica de Balears

"Ciutat de Palma"
Dtor. Li5 Remartinez

Plano: Joaquin Acluicarro

DIA 3
a les 22'00 h.

BALEARS: SENTIMENT DE POBLE
Aires de Muntanya de Selva

Aires Formenterencs
Nelida Bonet Buff i lame MillUCI Ribas

Duo Palau -Vives
Capella Malkaquina
Dor. Dermas Julia
Miquelina Llad6

Joan Bibilo(i
Ilia Sinks

AP lose Minorca
Anima Borris

Gabriel Eatarellas
Cor del Teatre Principal
Dtor. Francesc Bosnia

Solistes: Sylvia Corbacho i Pedro Fuentes
Orquestra Simfònica de Balears "Ciutat de Palma"

Du»'. Luis Remarrinez

article es encara poc estucliat i es
ea vac t eri tza lier:

a) Referent a les construccions
trubam un nou element totalment
novell a l'espectre insular, per:1) que

partir cl'ara caracteritzari tota la
nostra prellistbria: es el talaiot. A
;.:queix primer periode sembla que
els monuments es construeixen en
grups aïhiats i amb habitacles ados-
sals. Els mateixos adossaments
formaran parets de defensa cap
l'exterior.

A Felanitx aquest tipus de mani-
festaci6 pareix que varen existir i
a.ix6 ho veim a grups de talinots
corn els de Son Mesquidassa, es
Carritx6, Sa Sun Olivet', etc.
Pci6 hem de lamentar que nuclis
com els de Son Mesquidassa o es
Carritx6 hagin clesaparegut i altres
corn el de Sa Bassa, estiguin amb
un estat vertaderament desastrós.
L'únic que es conserva amb un es-
tat vertaderament acceptable es el
de Son Oliver. Agin trobam tres ta-
laiots: un que és visitable i es troba
en bon estat (talaiot A), un altre
que es conserva totalment i esta per
excavar, i un tercer quasi desapare-
gut, (talaiots B i C). Per fer-nos una
idea d'aqueix tipus de construcció,
que sera la pauta fins la conquesta
romana ferem una descripció del
Talaiot A.

1) La planta es Circular (hem de
recordar que existeixen talaiots
planta quadrada).

2) Les parets s6n d'una gruixa
extraordinaria. Les pedres són molt
grosses a fora, i més petites a la
camera, la part interior es plena de
reble. La forma de les parets es en
talut (11eugera inclinació cap a l'ex-
terior).

3) L'accés esta constituit pels
bastiments i la jassera. Es tracta

(Puma' a la !Rig. .2)

DIA 4
a les 1030h.

MISSA A LA SEU

a les 1200 h.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA:

ACTE INSTITUCIONAL

LLIURAMENT DE LA MEDALLA D'OR
DE LA COMUNITAT AUTONOMA

DE LES ILLES BALEARS
AL PINTOR

JULI RAMIS PALOU

Conseil Insular de Mallorca

(tPiTlie C5"iieilt»
En 'Etfol era un conreador clue

vivia clins lo int.s «negre» de bravi-
i a. Ell, cspl-:ic mallorquina amb pe-
rill d'extinciú, coin altves coses, era
d'aquells que per aturar el mul, en-
cara, cridava, OU .ordi!, o també,
ARRI Petit!, si el tenia clue fer
arrencar.

La seva vida era com la de tots
els 1-01 - aVilel's Cille es dediquen a
aguantar aquesta tasca perqué d'a-
qui no en surten.

Un dia, en T6161, vingué a Fela-
nitx per vendre un pareil de po-
Ilastres, mitja dotzena de coloms i
altres i and -) els cloblers
(VAC en treuria es compraria un gra-
pat de flavors per a sembrar, oh,
sucre i altres productes, d'aquests
que tenen I.V.A.

El bon allot d'en TOfol havia
«aparcat» el seu gabriol i en Negrot,
aquest era el nom del seu mul, dins
una portassa que li deixava l'amo
en Crispet.

Quan acaba cle fer les feines, se'n
va anar a fer una volta per la Vila.

—Vatuarradell! això no ha can-
viat gens, encara hi ha molts dc
clots i bonys; aquest carrer pareix
un tros que l'han d'esterrossar.

Aixi com anava caminant, amb
les mans darrera, digué un altre
cop:

— Es pardal! aquest poble de ca-
da vegada va més enrera; si en Ne-
grot eau dins un clot d'aquests...

Quan passava pel carrer del Con-
vent, PER LA VORERA?,un cotxe h
va fer ben prop.

—Alcavot!, desgraciat!,
li digué, en Te.)fol, tot empipat.

Tot seguit, un cotxe de la policia
local anava baixant, pel mateix cat-
rer, amb un gran «trailer», ja que
flies amunt, aquest, no podia vol-
tar.

—Ca!, digue en Tbfol, això es pit-
jor que «pixar dins sa ferrada».

Quan es va «embarcar» clins el ga-
briol, no havia voltat clos carrers

—Ja hi tornam ésser!, pensava
que aquets carrer no era direcció
prohibida.

—Es!, i ara per aqui no puc sor-
tit- del poble...

Quan va fer hora i mitja que vol-
tava per la Vila, corn un ca dins
una senalla, i no trobava el «carrd»
per anar-se'n, va dir:

—Collons!, i si entras dins un cor-
ral d'una casa, a lo millor...

Per amunt, per avail, a la dreta, a
la csquerra..., en 16161 havia de
partir de cap a Son Negre; quan
va donar compte de l'embull que
duia damunt ell, era a la carretera
de Vilafranca.

En T6fol, mai més, ha tornat a
Felanitx; ara, enmig dels terrossos
i a devora «sa pieta», viu com a ell
li agrada, viu formant part de lo
més sa que hi ha, la Natura.

A iota la gent de foravila el meu
sincer afecte per ésser part autenti-
ca de la nostra Terra. Salut a tots
ells i elles.

Qui ho vulgui entendre...
Antoni Joan i Albons

SE NECESITA OFICIAL .CARPIN-
TERO. Sueldo a convenir.
Informes, C/. Jaume Veny,

DIA DE LES ILLES BALEARS
MALLORCA, DIES 1, 3 i 4 DE MARC DE 1990

BALEARS: SENTIMENT DE POBLE

amb la coLlaboració de la FUNDACI6 PÚBLICA DE LES BALEARS PER A LA MÚSICA 411)



  

ELANITX   

Demà teatre a Felanitx
Demà, a les 9 del vespre, en el

Cinema Felanitx, el Centre Cultural
ens oferirà una representació tea-
tral. El gall- <<Nova Terra» de Só-
ller posara en escena l'obra de Sha-
kespeare «La fierecilla domada» en
versió castellana.

El paid Esteve îia complit 105
anys

Divendres de la setmana passada,
va complir 105 anys el patró Esteve
Pujol, un personatge ja popular a
tota l'illa, ja que per la seva res-
pectable edat —almenys des de que
va complir la centena— és objecte
any rera any de la curiositat diets
initjans de comunicació.

L'amuntegar anys sembla per-5
que no és cap inconvenient per
aquest home colrat pels aires de
mar, puix la seva vida transcorr gai-
rebé igual que fa cinc anys i el seu
interès i curiositat per tot el que
succeeix en aquest món es manten
ben viu.

Es una benedicció arribar en les
condicions físiques que gaudeix el
patró Esteve a aquesta edat i poder
abraçar una perspectiva tan amplia
d'un temps que ha evolucionat al
ritme que ho ha fet el nostre segle.

En aquesta avinentesa vos desit-
jam patró, salut, que no cansa.

Pintors felanitxers a Arco '90
Tres pintors felanitxers foren

presents a la «Feria Internacional
de Arte Contemporáneo» ARCO '90
—en la seva novena edició— cele-
brada a Madrid del 7 al 13 de fe-
brer a la Casa de Campo.

Miguel Barceló per una banda i
Bernat Sansó i Pere Bennasar a tra-
yes dc les galeries «Ferran Cano -
4 Gats» mostraven la seva obra en
aquesta fira que ha rcunit més de
800 artistes d'arreu del món i que
esdevé una de les mes prestigioses
a nivell internacional.

Precisarnent el divendres dia 9, el
Conseil Insular de Mallorca oferi
un sopar als galeristes i pintors ma-
llorquins a l'Hotel Melia-Madrid. Hi
foren presents el President del CIM
Joan Verger, el Conseller (le Cultu-
ra Alfons Salgado i el Director Ge-
neral Jaume Martorell.

Actualment Miguel Barceló pre-
senta la seva obra a la galeria ma-
drilenya cie Soledad Lorenzo.

Miguel Barceló a la reobertura de
l'Òpera Còmica de Paris

La setmana passada, enmig d'una
gran espectació, es reobrí l'Òpera
Còmica de Paris, després d'aconse-
guir independencia en la seva ges-
tió. E ho feu amb les obres «La hora
española» de Maurice Ravel i «El
retablo de Maese Pedro» de - Manuel
dc Falla. Precisament per aquesta
darrera obra, realitza els decorats i
Iota l'escenografia en Miguel Bar-
celó.

No cal dir que M. Barceló aborda

Ia tasca amb audacia i personalitat,
despertant la curiositat del públic i
especialment la de galeristes,
cionistes i altra gent relacionada
Limb la pintura.

En Cosme Aguiió i la Toponimia
sminalla passada, Cl !lustre

company i col.labarador de San-
tanyi en Cosine Aguilú, ens kti una
exposiciO força interessant sobre els
noms de Hoc dels illots d'Eivissa i
Formentern.

Per una banda la claretat &expo-
sick) i per hiltra el gran arreplec de
dades i el seguit de curiositats im-
manents a la tasca de 'recemi, feren
de la con versa de Cosine Aguiló un
vertader phier.

Un cop Ines ens adoniirem de la
importancia del treball clue du a
terme dins aquest camp i el rigor
que presideix la seva metodologia
sobre tot, la inajornable necessitat
de litxar tins topOninis que el temps
pot esborrar per a sempre.

El recital de Paula Rosselló
Cal deixar constancia de la mag-

nifica vetllada musical que protago-
nitzaren diumenge passat la sopra-
no Paula Rossellú, el pianista Rafel
Nadal i els violoncellistes Lluís M.
Correa, Jimena Jimenez i Katalin
Szentirmai.

La soprano alternà amb els ins-
trumentistes en un programa molt
ben escollit, que Rafel Nadal quali-
fica d'equilibrat i que ens permete
fruir un caire musical poc prodigat
entre nosaltres, tal es el «bel canto».

Paula llossell6 entusiasma el pú-
blic i palesa una qualitat i disciplina
vocals excepcionals.

Robatoris
Aquesta setmana passada li toca

el torn a una apotecaria del carrer
Major. Els lladres, a mes de dur-
se'n els cioblers que trobaren avi-
nent s'emportaren els productes
més cobejats pels «drogatas» i la
IlacIriola de la campanya contra el
cancer, si be aquesta darrera fou
recuperada ben aviat.

Els molls mbvils
Aquests dies passats foren Han-

cats a l'aigua els dos molls mèvils
que ha construit el Servei de Ports
litoral per tal de correspondre la
demanda d'amarraments dins el
nostre port.

Aquests embarcadors estan for-
mats per elements flotants subjec-
tes a uns morts dipositats al fons i
permetran l'aparcament d'unes 100
embarcacions.

Curset de Cristiandat
Per error, a la nota que publica-

rem la setmana passada entorn a la
Trobada de Germanor que- se cele-
brara el diumenge dia 4 de març,
diguèrem que aquesta es faria al
Santuari dc Sant Salvador quan en
realitat tindrà Hoc a Sant Honorat.

Al temps que subsanam l'error vo-

lem recordar als interessats que es
poden inscritire als Tels. 58 08 59 i
59 05 01.

Curset de Marketing
La Federació de Comer;, ié pre-

vist pel proper mes de mar:;., impar-
tir a Felanitx un corset de Market-
ing, que sera subvencionat per la
Conselleria de Comer; i Indústria,
Limb Una durada de 25 llores.

S'impartira en el local cl'U.G.T.,
carrer de Nuno Sanç, 14 baixos, de
dilluns a divendres i de 20 a 22
hares.

Per a més informació i inscrip-
cions, poden dirigir-se al local
d'U.G.T. els dimarts i dijous, dc 16
a 20 hores i els diumenges de 9 a
13 h.

Curs Stvdia
El proper clijous, dia 1 de marc,

a les 930 del vespre, al Collegi de
Sant Alfons, al Pare JORDI CASSA,
C.R. explicara el tema «El Combate
Espiritual» del P. Llorenç Escupoli,
C. R., una espiritualitat per a se-
glars: Amor i exercici.

Col.legi «I. Joan Capó»
AGRAYMENT

Els alumnes i organitzadors (lei
viatge d'estudis d'aquest collegi do-
nen les gracies per la participació i
collaboració rebuda de particulars i
ccrnerços, que ha fet possible la
realització de les rifes i tómboles.

Moltes gracies.

Adoració Nocturna Femenina
Avui dissabte, a les 9 del vespre,

a la capella de la Caritat, hi haura
Vigília d'Adoració Nocturna feme-
nina.

vida social
.BODA

Diumenge passat a migdia, al san-
tuari de Sant Salvador, s'uniren en
matrimoni els joves Jose Luis Adro-
ver Cedefio i M. de las Mercedes
Parapar Estevez. Bend i l'enllaç Mn.
Manuel Bauça, rector de la parrò-
quia del Pla de Na Tesa.

Apadrinaren el nuvi el seu pare
D. Esteve Adrover i la seva germa-
na D.a Margalida Adrover i a la nu-
via els seus pares D. Manuel Para-
par i D." M." Luisa Estévez.

Testimoniaren l'acta matrimonial,
pel nuvi el seu germa Joan, la seva
cunyada Catalina i els seus amics
Felip i Margalida; per la nuvia ho
feren la seva padrina Virtudes, Ma-
ria i Isabel Adrover i Maria Mas.

Acabada la cerimônia, els convi-
dats es reuniren en un dinar que
fou servit a Ia «Posada Los Melo-
nes».

Enviam als novells esposos la
nostra més cordial felicitació.

NECROLOGIQUES
El passat dia 12 de febrer, entre-

ga l'anima a Déu a Felanitx, a l'edat
de 79 anys i després de veure's con-
fortat amb els sagraments, D. Al-
fonso Hernandez Muñoz.  A. C. S.

Reiteram el nostre condol a la se-
va-família -i d'una manera especial a
Ia seva esposa D.a Francisca Mora-
les i als seuš fills-4/ Gines, D. Pe:-

dro, D.  Llucia i D. Alfonso.
	cy---

Divendres de la setmana passada
descansa en la pau de Den i Fela-
•itx, a l'eciat de 61 anys, havent re-
but els sagraments, D. Sebastià
Forteza Artigues. Descansi en pau.

Enviam la riostra niés viva con-
dolencia a la seva esposa D." Maria
M. Mayol, fillol, germans politics,
ncbots i als altres familiars.

•

Agrviment
La família Forteza -Mayol,

clavant les nombroses mani-
I es u.ie ions dc conclul rebudes
amb motiu de la mort de Se-
bastiá Forteza Artigues i en la
impossibilitat ci e correspon-
dre-les a totes personalment,
ho vol fer per mitja d'aquesta
nota.

A tots, moltes grades.

EN EL MEJOR SITIO DE FELA-
NITX SE VENDE CASA, para co-

inercio, bar u oficina.
Informes, Tel. 576041 o 583393.

SE ALQUILA PISO EN PORTO-
COLOM, junto a la playa die Cala
Marçal. Amueblado. Para todo el
año o para temporada.
Informes, Tel. 580053.

INDUSTIIIAS NIETALICAS G.M.
Se precisan operarios y aprendices
Informes: Tel. 581901

SE VENDE PARCELA de 2.100 m2.
en Can Cirerol, zona Porto-Colom,
con CASA de 3 habit., salón-come-
dor, bafio, 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

METGE JOVE de bona presen-
cia voldria amistat amb Senyo-
reta (sense fills) amb props-
sits matrimonials. M'agrada la
sinceritat i l'afecte. Som fadrí
i tene 33 anys. Contestare to-
tes les cartes. Apartat de Cor-
reus 20.105.07015 Palma.

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION

— Yamaha 250 E.
— Yamaha DT 80
— Vespa 75 - PM-AB
— Velomotores varias marcas

EXPOSICION Y VENTA

Taller
Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 580258
ALQUILER DE CONES

Y MOTOS
SERVICIO TAXI

informació



FELANITX

la Beata Francinaina a Ca's Concos d'Es Cavalier
El dia 17 del pasa'. mes de de-

sembre, la parrOquia de la Immacu-
lada de Cas Concos d'Es Cavalier va
celebrar amb tata solemnitat i joia
una festa en honor a la Beata Fran-
cinaina de la Mare de Deu ciels Do-
lors i corn sia que el calendari litùr-
gic estableix la seva festa el dia 27
de febrer, el concarrins es disposen
a celebrar avui dissabte la festa vo-
tiva de la Santa.

A les 8 del vespre hi haura missa
solemne i a continuació es presenta-
ra el 'libre «La Beata Francinaina a
Cas Concas d'Es Cavalier» que cor-
respon al número 29 de la Colleccia
«Cases Nostres».

Edició que ha patrocinat l'Ajunta-
ment de Felanitx, .juntament amb la
Parròquia de la Immaculada de Cas
'Concos, dedicada al Senyor Joan LI.
Rullan, pintor deliquadi-e-que es ve-
liera a l'Església, i a la família que
cl va regalar.

Aquest volumet recolleix unes
cròniques de la festa de la Beatifi-
cació a Rama i a Cas Concos d'Es

-Cavalier. Aïxí mateix inclou el ser-
ina que digue el Pare Antoni Oliver
i també els diferents poemes que es
recitaren, escrits expressament per
.ziquella festa. San els seus autors:  

Policlínica Llevant
VIA ARNESTO MESTRE, 36

Tel. 58 22 33

ANALISIS CLINICOS Dr. Ladaria, J. Llaneras
CARDIOLOGIA Dr. Santiago Coll
CHEQUEOS
DENTISTA Dr. Ramón Linaza
DERMATOLOGIA Dr Juan Escalas
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Dr. Arturo Gil
NEUMOLOGIA Dr. Antonio Colom
OFTALMOLOGIA Dra. Isabel Albar
OTORRINOLARINGOLOGIA Dr. Mateo Real
PEDIATRIA Dr. Sergio Verd
PSIQUIATRIA Dra. Micaela Mas
RADIOLOGIA
REHABILITACION L. Montoya
TRAUMATOLOGIA Dr. J. Canet, Dr. S. Manresa

Dr. B. Cantarellas
RECONOCIMIENTOS CARNET Y ARMAS
UROLOGIA Dr. Francisco Tellols
EDUCACION MATERNAL Com. Catalina Cerdá
OBESIDAD DIETETICA ESTETICA                     

Consulta de GINECOLOGIA
Dr. Arturo Gil Bretones

Col 1902

Revisiones ginecológicas - Control de embarazo
- Planificación familiar y Ecografia   
Se complace en comunicarles que atiende

su consulta en la
POLICLINICA LLEVANT

Via Ernesto Mestre. 36
	

Tel. 58 22 33 

Croada de l'Amor
Volguts amies:

Ens plau fer-vos avinent que el dia 11 de març el PARE JAUME DU-
RAN CA&ELLAS, C.R. celebrara les noces d'or sacerdotals.

La figura humil i sempre servicial de l'exemplar sacerdot teati deixon-
deix dins nosaltres tot un man de records de la nostra infantesa i joventut
puix que, no debades, el Pare Duran, ciels seus cinquanta anys de sacerdoci,
n'ha passat quaranta tres enmig de nosaltres.

De la seva entrega eficaç i generosa en romanen proves ben patents
clins l'església i també dins cl Collegi de Sant Alfons; per3 de la seva bonho-
mia i ciel seu sacerdoci al llarg d'aquests quaranta i tants d'anys, dins lo
més intim del cor, en guardam gelosament uns sentiments que ara, en acos-
tar-se el seu jubileu sacerdotal, par que bateguin molt mes fort.

Vos convidam ja des d'ara a acompanyar el Pare Duran en la seva
festa cl'acciú cle gracies. Sabem que la vostra presencia participada es una
de les alegries mes grans que li podem donar.

Pensam entre tots fer ofrena al P. Duran d'un calze d'argent que ma-
terialitzi el nostre agraIment. Si voleu fer la vostra aportació podeu acu-
dir a qualsevol d'aquests Rocs:

Convent de Religioses Teatines — c/. Juevert
Materials de construcció F. Grimait — c/. Joan Alcover i

Passeig d'E. Mestre, 34
Mobles Sa Font — Carrer Major, 6
Pel mateix dia 11 de marc, hi ha en projecte UN DINAR DE GERMA-

NOR que tendrem al Restaurant Son Colom. Per a inscripcions i recollida
de tiquets, a les mateixes cases esmentades. Places limitades.

A les 7 de l'horabaixa LA MISSA JUBILAR CONCELEBRADA a l'es-
glésia de Sant Alfons, amb intervenció de la Capella Teatina.

Voldríem que aquesta fos una diada de retrobament de tors els qui
tinguerem la sort de trobar-nos dins la vida amb un sacerdot com el Pare
Duran que, tan fidelment, ens ha acompanyat tant en dies clars com en
dies de dol.

Confiam amb la vostra presencia i collaboració.

LA COMISSIÓ ORGANITZADORA

[cine principal 
Viernes 23, sábado 2.1, 9 noche y domingo 25 desde las 3

Elvira da el gran grit() con su denut, en esta nneva comedia caliente

Elvira y Tiempo de Matar
Viernes 2, sábado 3, 9 noche y domingo 4 desde las 3

Uno (le los grandes éxitos de esta temporada

Cazafantasmas Il y Cruzando la calle
PROXIMOS ESTRENOS: «Negocio de familia», «Rumen»),

«No ine chines que no te veo».

«SA NATURA»
C. Jaime I, 8 A 	 Tel. 582573 	 Felanitx
Pone a su disposición sus servicios de:

Orientaciones dietéticas
Belleza natural
Plantas medicinales

Tratamientos naturales para:
ARTROSIS, REUMATISMO, DOLOR DE CABEZA, NERVIOS,
DEPRESION, INSOMNIO, TABAQUISMO, ALERGIA, OBESIDAD,
VARICES, IMPOTENCIA, DIABETES, CIATICA, ESTERILIDAD,
COLESTEROL, CAIDA CABELLO, TRASTORNOS PIEL, ASMA.

ENFERMEDADES AGUDAS: gripe, faringitis, anginas,
catarro, etc.

HORARIO: De 9'30 a 1 y de 4'30 a S	 SABADO CERRADO

Bartomeu Bennasser i Vicens, Mi-
guel Bota i Totxo, Fra. Miguel Co-
lom, Mique! Gaya, Miguel Oliver i
Bauca, Margalida Matas, Joan Mai-
ma i Vadell i Miguel 'Jade, j Ayarte.

Aquests sán dos ciels poemes:

LA BEATA FRANCINAINA CIRER
A CAS CONCOS

Vas que granau com espiga
i a tot arreu feis be,
siau sempre nostra amiga,
sor Francinaina Cirer!
Puix ja Mallorca us venera
ainb tin clamor sense fi,
sereu I ita senyalera
del bell poble concarri.

Miguel Gaya

GLORIOSA VENERABLE

Dins la fosca'dels camins,
gloriosa Venerable
protegiu els concarrins.
Que ens penetri cor endins
vostra llum immensurable.
Cas Concos d'Es Cavalier
vos acull i vos adora.
Sor Francinaina Cirer
que de virtuts sou verger,
siau nostra protectora.

Joan Mannc; i Vadell



BASQUET ,

Hs Skims vencen convencen

(-710,e113 
TAULES DE GIMNÁSTICA

ESTETICA I SALUT 	PASSIVA (TONNING TABLES)

SOLARIUM U.V.A.

HIDROMASSATGE

EsTÉTicA CORPORAL I FACIAL
Depilació (cera calenta i fre(Ia).
Neteja de cutis i tractaments fa-
cials.

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

a.

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,

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

• El FELANITX que no da su
brazo a torcer, con el agua al cue-
lio, consiguió arrancar un positivo
en el campo del ARENAL. Un par-
tido con lamentables incidentes.
BENITO PINYA ex-corresponsal de
«U.H.», JUAN MARTORELL junior
V JULI MAIMO jugador del Fela-
nitx de baja, fueron conducidos a
las dependencias de la Guardia Ci-
vil a declarar por los incidentes, no
sabemos si hay denuncias concre-
tas, pero sí que la cosa traerá cola.
Todo fue por ir a defender a unas
señoras fclanitxeras que habían in-
crepado al portero Gabalción y éste
había agredido a una de ellas, la
mujer de un directivo. El cancerbe-
ro del Arenal fue expulsado del
campo por el árbitro Fernandez...
¡Vamos! Una crónica de sucesos.
Lo cierto es que Juli recibió una pa-
tada cerca del estómago,y, junto a
tSlis compañeros estuvo retenido va-
rias horas... Los viejos del lugar sa-
ben de sobras que en campo con-
trario, ir, ver y callar... lo demás
cs exponerse a que te hinchen los
morros.

• El grupo fclanitxer 'MURDER
IN THE BARN» ha regresado de su
otournee» por la peninsula. En
BARCELONA actuaron en la sala
«Comuniqué», en SARDANYOLA en
el «Casal de Cultura», en MADRID
estuvieron actuando en dos sesio-
nes matinales en el «Templo del
Gato» y de paso grabaron un pro-
grama para «RADIO NACIONAL-3»
que se emitirá por la mañana del
próximo día 27, en el espacio titu-
lado «100 Pies». También Aienen pre-
visto editar un primer ,a isco sub-
vencionado por el Ajuntament
Palma. Ah! por cierto que su «cas-
sette» se viene vendiendo corno ros-
quillas.

• Mientras unos vienen otros
van. El conjunto «INTERMINA-
BLES» tambi61 viajaba es!os días
hacia MADRID para cumplir una
sc•ie de compromisos. Los días 25
y 26 de este tiles actuaban en la
sala «HONKY TONK», los días 2 y
3 de marzo en la sala «BAMBU» y
el 6 y el 7 del mismo mes en «LA
CHATA», para finalizar con una
nueva función el día 8 en la sala
«HONKY TONK». Les deseamos
mucho exit° en esa nueva aventura
musical.

• Recibo numerosas quejas con
motivo cie los CAMBIOS DE CIR-
CULACION en nuestra Ciutat. Algu-
nos me dicen que se han vuelto lo-
cos, no sera para tanto, pero lo cier-
to es que alguno cle esos cambios es
del todo incomprensible.

• Me cuentan que los BAILES
DE DISFRACES del «CIRCULO RE-
CREATIVO» y de los «BENJAMI-
NES» en «Class» fueron un total
éxito. Es bueno que el personal se-
pa divertirse de forma sana.

• El pasado lunes día 12 fue ga-
lardonado por la F.B. de FUTBOL
el jugador juvenil del C.D. FELA-
NITX, el pundonoroso JAIME
ROIG por haber actuado la pasada
temporada con la SELECCION BA-
LEAR en los CAMPEONATOS DE
ESPAÑA disputados en ZARAGOZA.
Ahí queda esta buena noticia.

• En el «CINE FELANITX» te-
nemos para ver dos nuevas pelí-
culas, «ELVIRA» es una cinta de
humor protagonizada por la mismí-
sima Elvira, muy conocida en USA
por sus programas televisivos; el tí-
tulo original es «Mistress of the
dark», y se trata de una comedia
que combina el humor y el terror
infantil con muchos efectos espe-
ciales.

El hijo del famoso KIVER SUT-
TERLAND protagoniza «TIEMPO
DE MATAR» un «triller» moderno
con un psicópata que se complace
con el asesinato.

• Ahora resulta que está «in» ir
los viernes a cenar a ALGAIDA al
restaurante «OASIS», donde a buen
precio se puede comer la tradicio-
nal cocina de la tierra y aprovechar
Ia ocasión • 	 uchar en directo
a «ELS NOSTROS» de Sineu, esc
conjunto que cuenta con la anima-
ción del infatigable RAFEL «SIMO-
NET», al que la actividad le hace
rejuvenecer.

RESULTATS
Cadets:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 55
COLONYA POLLENÇA, 45
Juvenils:
LA SALLE PALMA,
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 61
Jtiniors:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 52
LA SALLE PALMA, 	 49

ESCOLAR, 	 62
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 86

COMENTARI
Els, CADETS, en un partit ma-

gret, superaren per 10 punts els po-
Ilencins amb un resultat un poc
curt, si ens atenem a la classifica-
ció. Ho hauria estat encara más si
Cesar Sanchez (altre cop el mes
destacat anotador, amb 30 punts)
no hagués encertat un triple amb
un tir lliure addicional, també con-
vertit, en el darrer segon. Acabada
la 1 volta d'aquesta segona fase,
els cadets ocupen la 2." plaça i te-
nen únicament el Perles per davant.

La marxa dels JUVENILS no es
tan bona. Amb la derrota d'aquesta
setmana se confirma, faltant dues
jornades, el descens al grup B. Una
bona reacció al final del primer
temps feu concebre esperances (del
35-20, en el minut 15, al 40-34, en
el descans), però entre el minut 30 i
el 37 es va produir un parcial de
26-3 que resulta més que definitiu.
A l'hora de recordar l'anotador mes

• El domingo hay fútbol de nue-
vo en «Es Torrentó». Nos visita cl
conjunto ibicenco PORTMANY, ter-
cer clasificado de la tabla de Ter-
cera división, un equipo que suele
jugar mejor fuera que dentro de
casa. El FELANITX tratará de ga-
nar a toda costa, ya que el mister
ACOSTA todavía sueña con salvar
Ia categoría, misión casi imposible,
pero en fútbol todavía existen los
milagros.

El partido sera dirigido por el co-
legiado BOUZA VAZQUEZ, un tren-
cilia irregular en sus actuaciones.

Desde esta sección intentamos
llamar la atención a la afición fela-
nitxera que se halla aletargada.
¡Hay que animar futboleros si que-
réis que nuestro equipo no desapa-
rezca!

EL RESERVA

des*.acat, un altre classic, Pere Joan
Fullana, va fer 20 punts.

Els JUNIORS .jugaren el darrer
partit (d'un total de 22) de la 1."
fase de la liga i han aconseguit la
7. posició. A partir d'ara han de
Iluitar pels Hoes al 8e. El par-
tit de dissabte va ser d'un anivella-
ment de forces total. Cap dels clos
equips avantaja l'altre més de 4
punts en el decurs de l'encontre.
Gaspar Noguera va ser la destaca-
da figura de l'horabaixa (21 punts,
10 rebots). Joan C. Maimó, que no
anota, destaca en la feina defensi-
va que va fer (15 rebots). Antoni
Obrador (13 punts) dirigí l'equip
encertadament. També sán de mol t .
de merit els 8 punts de Tolo Nico-
lau.

Els SENIORS, que havien perdut
els quatre darrers partits jugats a
camp contrari (els únics quatre per-
(tuts en tota la temporada), ens do-
naren tota una exhibició a Cala Ra-
jada. En els 8 primers minuts la
inspiració absoluta dels locals dona
com a fruit un tempteig de 24 - 11,
diferencia neutralitzada 6 minuts
ales tard (26-26). En el descans, el
marcador assenyalava 42-41. Els
parcials de 0-11 o 5-23 del comença-
ment . del segon temps, donen idea
.1e1 festival ofensiu dels felanitxers
que, a més a més, varen veure corn
cis arbitres castigaven els gabellins
amb moltes més faltes que a nosal-
tres. Tots els jugadors del Joan Ca-
pó rendiren a un alt nivell, però Da-
. .ma' Boyer els supera a tots en punts
(21) i en rebots (15). Aquesta clara
victõria, a la que hi hem d'afegir la
derrota ciel Campos dins Alcúciia,
manten el nostre equip al cap da-
vant de la taula classificatèria.

AQUESTA JORNADA
Desconeixem el Hoc i contra quill

equip jugaran els júniors.
Els altres equips actuaran fora

tots, els cadets contra l'Espanyol,
els juvenils en front del Ramon
Llull i els seniors a Santa Maria.

LARRY CISTELLES

VENDO A PA IITAM ENT() en Porto-
Colom C. Gravina, l00 m2., 3 dor-
mitorios, terraza.
Inf.: 'Fels. 580200 y 581.11:t

SE TRASPASA DISCO-PUB en Por-
to-Colom.
Inf.: Tel. 657474

Centre Cultural
AJUNTAMENT DE FELANITX

TEATRE
Demil diumenge dia 25, a les 9 del vespre, en el

CINE FELANITX
EL GRUP «NOVA TERRA» DE SOLLER, PRESENTARA L'OBRA

DE W. SHAKESPEARE

«La fierecilla domada»
(VERSIÓ CASTELLANA)



Liga Futbito 89-90
Cena entrega trofeos

SABADO DIA 10 DE MARZO, EN LA BARBACOA
«LA PONDEROSA»

Precio por persona, 1.500 ptas.

Podrán adquirir los tickets en el Campo de Deportes de Sa Mola,
hasta el día 9 de marzo.

Empresa Hotelera de Cala d'Or
PRECISA

— ENCARGADO DE RECEPCION
— RECEPCIONISTAS
— CONSERJE DE NOCHE
— CAMAREROS
— DEPENDIENTAS
— COCINEROS

INTERESADOS LLAMAR AL TEL. 643085 de 9,30 a 13 h.

VEND() SOLAR en Sa Punta, pri- SE NECESITA DEPENDIENTA de
mera linea. 	 16 a 18 años, en Porto-Colom.
Inf.: Tel. 581453 (de 9 a 10 noche) 	 Informes, Tel. 575955.

FELANITX

Fade 	 Entrega de Trofeos
«I Campeonato de Truc
B. Raiill»

Partido plagado de incidentes. Al-
gunos felanitxers fueron llevados a
las dependencias de la Guardia Ci-
N il a declarar.

FELANITX.— Parera (I), Matías
(1), Riera (1), Acirover (2), Lull (1),
Galins (11, Vadell (1), Felipe (2),
Mut (1), Pont (1) y Juan (2). Clasi-
ficación valida para el «Trofeo Mari-
vent».

ARBITRO. — Fernandez Garcia.
Bastante flojo. Tarjetas amarillas a
Bueno del Arena!, Felipe del Fela-
nitx y roja a GabaldOn por salir del
terreno de juego para intentar agre-
dir a algunos espectadores del sexo
femenino, que durante el encuentro
estuvieron lanzándole piedras y di-
rigiendole palabras obscenas.

GOLES.-1-0, min. 14; Paco Ruiz.
1-1, min. 26; Mut lanza una pena
maxima, el portero la rechaza y
Muntaner, al intentar despearla, la
introduce en su propia portería. 1-2,
min. 34; Felipe tras el saque de una
falta. 2-2, min. 59; Bauzá.

COMENTARIO. — Partido entre-
tenido y caliente, en gran parte por
los acontecimientos que se produje-
ron durante cl encuentro. El Arenal,
de un posible dos a cero, ya que en
el lanzamiento de una falta directa,
Tugores mandó el balón a la escua-
dra y el rechace no lo supo aprove-
char a puerta vacía Barrero, en la
siguiente jugada, el Felanitx empa-
16 el partido y pasó a dominador en
el terreno de juego, tuvo que ser la
exclusión del portero local el ali-
ciente del S'Arenal para intentar la
victoria, aunque sólo logró el em-
pate.

El Felanitx, con superioridad nú-
mérica, no supo sacar provecho, tal
vez le faltó convicción.

El domingo recibe al Portmany,
uno de los gallitos de la categoría,
la victoria podría darle una inyec-
ción de moral, que necesita con ur-
gencia. Nunca se sabe.

S.
REGIONAL

BINISALEM, I - CAS CONCOS, I
1IN POSITIVO QUE SABE A POCO

Gran planteamiento de los visitan-
tes que supieron asentarse perfecta-
mente en el terreno de juego. Do-
minaron siempre. Y fueron señores
de toda la cancha en todo momento.
Si bien fueron los locales quienes
marcaron el primer gol tras un gra-
ve error arbitral (el mismo trenci-
lla reconocería su equivocación). El
revés no descompuso al Cas Concos
que continuó jugando bien, bajo la
batuta de Santi, que desde atrás,
trenzaba el juego visitante realizan-
do un notable encuentro.

Tras el gol local, un jugador agre-
dió a,, Tjni Fiol, quvcilindo algunos
minutos sin conocimiento.

El Cas Concos por mediación de
un penalti a Fiol conseguiría empa-
tar el partido. En los últimos minu-
tos «Guindi» tuvo en sus botas el
gol de la victoria, en tres claras oca-

siones. Un empate que debió ser vic-
toria.

El próximo domingo un partido
interesante en el campo «Es Cava-
lier». CAS CONCOS - J. BUNYOL A.

2.' REGIONAL
PLA DE NA TESA, 2 - S'HORTA,

SIN OPCIONES
El Pla de Na Tesa ocupa con to-

cl> merecimierqo la sectincin plaza
de la clasificación y fue demasiach
rival para un S'Horta que acudió
cita a defender su parcela y poco
más. Dos goles marcan la diferen-
cia, pese a que los locales gozaron
de otra buenas ocasiones, el S'Hor-
ta, en algún esporádico contragol-
pc, se acercó tímidamente a la por-
tería local.

El próximo domingo en «Sa Lleo-
na»: S'HORTA-BUGER. Un partido
que teóricamente debe ganar el
equipo local, si nos atenemos a la
clasificación de ambos equipos,
más, se juegan el «gol-averaje» di-
recto de cara a la clasificación fi-
nal, en ello puede ir hasta incluso
Ia permanencia.

JUVENILES
FELANITX, 1 - CARD.ASSAR,

BUEN PARTIDO
PESE .4 LAS AUSENCIAS

A buen nivel jugaron los chicos
de X. Juan, que pese a las bajas pu-
dieron doblegar a un equipo peleón
y marrullero. A destacar la alinea-
ción en el once titular del jugador
Borrás I, que tras tres meses de
baja por lesión reaparecía en el
equipo. El gol, obra de Artigues.

FELANITX. — M. Roig, Simón,
Borrás I, Oliver, Campos, Pons,
Borrás II , Pedri, Diego, Artigues y
Felipe (M. Angel).

INFANTILES. — (Fue jornada de
descanso para nuestros infantiles).

ALEVINES
SES SALINES, I - FELANITX, 4

SENSACIONAL TRIUNFO
Dominio total cie los felanitxers

en su desplazamiento a Ses Salines.
Goles de Soler, Miró y M. Angel
(2).

FELANITX.—Benito (Acosta II),
Esteban, Javier, Roig, Santi, Soler
(Manolo), M. Angel, Frias, Matas
Miró (David) y Oscar.

BENJAMINES
También descansaron nuestros

Benjamines, como todos los del
Grupo Pueblos. Estaban concentra-
dos los seleccionados del grupo.
Cabe significar que el jugador fela-
nitxer Valentin Puig está incluído
en esta lista de seleccionados.

¡Enhorabuena!

SE NECESITA Sra. o Srla. para cui-
dar niños y trabajos domésticos.
Inf.: Tel. 5:1I1961
(a partir 7'30 tarde)

En aquest punt la lliga es posa
que flameja de cara a la classifica-
66 final.

Aquests son els resultats del dis-
sable passat:

Sa Nostra, 2 - Olds Star, 3
Cons. Simarro, 5 - M. Ses

Salines, 2
Puig Hugní, 7 - La Rivera, 1
Acid Jodio, 3 - Banca March, 1
Donam les gracies a tots cis com-

ponents per la seva cieportivitat.
La classificació en aquest mo-

ment es la segiient:
Puig Hugní 	 20
Banca March 	 19
M. S. Salines 	 17
Acid Jodio 	 17
Olds Stars
Cons. Simarro 	 11
La Rivera 	 7
Sa Nostra 	 1
Agraim també la collaboració de

Ics firmes següents: Ajuntament de
Felanitx, Aceites Valvoline, Renault
Felanitx, Banca March, Sa Nostra,
La Caixa, Construcciones Plomir,
Construcciones Puig-Hugní.

FUTBOLET ESCOLAR
REI JAUME I, 6 - CAFETERIA

LLEVANT/ST. ALFONS «A», 4
Bon partit per part de l'equip

Sant Alfons, que lluità fins al final
tot i no poder aconseguir els dos
punts.

Alineació: Xim, Comino, Ban:el&
Garrido, Obrador, Porras, Nadal, Ci-
ria i Javier B. A destacar els qua-
tre gols marcats per Javier B.

VENDO LANCHA de 4,99 m. eslora,
con motor fueraborda «Yamaha»
de 75 H.P. Precio, 1.000.000.
Informes, Tel. 833803.

SE VENDE CASA en Porto-Colom,
calle Mendez Núñez esquina Ma-
rina. 4 dormitorios.
Informes Tel. 580481.

El pasado dia 14, festividad
San Valentin, tuvo lugar en el «Tul-
sa», una animada cena/entrega de
trofeos, correspondiente a este pri-
mer campeonato) cle «truc» disputa-
do en el local del siempre animoso
Jaume «Raiill».

Fue una fiesta simpática donde
no faltaron las gotas de humor,
cosa que se agradece vivamente en
los tiempos que corremos.

Al final de la cena se procedió a
Ia entrega dc trofeos. Camponcs: el
tandem compuesto por Tortella-
Obrarjor, trofeo donado por «Mar-
tin Xamena». 2.—Sbert-Roig, trofeo
donado por «Nou Sport», 3.—Vi-
cens-Barceló, trofeo por gentileza de
«Café Rico», 4.—Soler-Asensio,
«Aglomerados Felanitx», 5.—Veny-
Obrador, «Autocares Grimait», 6.—
Juliá-Vicens, «Reparaciones Juan
Barceló», 7.—Alfonso-Baile, «Trans-
portes Monserrat», 8.—Rigo-Gonzá-
lez, «La Cerámica», 9.—Nadal-Cumís
«Fontanería Juan Muñoz, 10.—Vi-
cens-Suñer, oKaso, 11.—Espín-Va-
quer, Mercader «Rafael» (una por-
cella), 12.—Monserrat-Paco, «Un ca-
brito donado por J. RUM, Trofeos
«Reserva». Jose Avenza aArtifoc»
Alquería Blanca, Damian de Son
Maimó «Artifoc» (Alquería), y por
éltimo a • Pito trofeo donado poi- 1a
casa. • .•

¡Hasta el próximo campeonato!
A.

COMPRARIA CASCO MOTO con vi-
sera.
Informes, Tel. 581640 (de 19 a
21 h.).

t'i FUTBOL
3.' DIVISION

¡El Felanitx nkarroja la toalla!
Arenal, 2 - Felanitx, 2



NICHT CLUB - DANCING - LIVE MUSIC

SALA DE FIESTAS
BAILE CON MUSICA EN VIVO

TANZ MII LIVE-MUS1C
DANCING TO LIVE MUSIC

DANS TILL LEVANDE MUSIK

HORARIO DE INVIERNO
Viernes y sábado de 22 a 4 h.

Si quiere pasar la tarde del DOMINGO
con SU PAREJA en un AMBIENTE

AGRADABLE también ABRIMOS los

DOMINGOS tarde de 18 a 24 h.

C/. CALA D'OR - CALA FERRERA - AVDA. CALA ESMERALDA

FELANITX

Coloms a la Sala
LA SESSIÓ PLENARIA
DE DIMARTS QUE VE

Dia 20 cle desembre de l'anv pas-
sat demanarem una sessiú Plenaria
Extraordinaria per tractai- temes
obliclats pel Bade i que sembla que
el descuit sigui en certs casos inten-
cionat i en altres per desconeixe-
ment de causa. L'ordre del dia de-
manat era el segilent:

L—PREGUNTES. Fa més d'un
any que no s'ha resolt aquest punt
i és obligatori acabai - les sessions
Plenàries. També és cert que el te-
ma de les preguntes sempre ha es-
tat un tema que al batle li ha fet
por. Moites vegades no sap que con-
testar i contesta animalades.

2.—REQUERIMENT ALS 'URBA-
NITZADORS PERQUE CQMPLES-
QUIN LES SENTENCIES DEL
TRIBUNAL SUPREM. Fa prop d'un
any que hi hagut sentencies i el
Batle no ha manat que es comples-
quin.

3.—CAMP D'ESPORTS. La situa-
ció irregular del Camp cl'esports re-
quereix una solució, tot i que fa
prop de tres anys que ho varem de-
nunciar i a l'hora d'ara ja podia es-
tar solucionat, encara no s'han mo-
gut per començar, tot i que l'Ajun-
tament infringeix seguit seguit els
'Reglaments de Disciplina Urbanísti-
ca a aquest lloc.

4.—ESTUDI I RESOLUCIÓ SO-
BRE LA SITUACIÓ LEGAL ACTUAL
DEL CAMP DE GOLF DE . Lk SO-
CIETAT VALL D'OR S.A., PREVIA
CELEBRACIÓ DE LA COMISSIÓ
INFORMATIVA CORRESPONENT.
La sessió Plenaria de dia ,12 de mai ‘;

de 1989 va acordar per unanimitat
requerir a la Societat Vail d'Or S.A.
perqu presentas els projectes per
la legalització del camp cle golf, un
rcs!aurant, un local social i les ins-
tallacions annexes, a més ciels pro-
jectes per sollicitar les correspo-
nents Ilieencies d'activitats i obertu-
ra. No sabem que res d'això s'hagi
complit i els acords de Ple supo-
sam que s'han de complir.

5.—ESTUDI I RESOLUCIÓ DE
LES ACCIONS A EMPRENDRE
PER L'AJUNTAMENT PER A LEGA-
LITZAR LES INDUSTRIES LOCA-
LITZADES EN SOL NO URBANIT-
ZABLE, QUE S'IlA AUTORITZAT
LA SEVA ACTIVITAT SENSE LA
DECLARACIO D'INTERLS SOCIAL
I DE LES QUE NO HAN FET NI
AIXÒ. Passa d'hora que l'Ajunta-
ment faci complir la legalitat vi-
gent i tots els Regidors hi hem de
dir cl que trobam a aquestes ac-
tuacions del bathe que contradiuen
la Normativa vigent i , curiosament
a uns els ho apliquen i a altres no.

6.—ESTUDI Y RESOLUCIÓ, SO-
BRE LES ACCIONS LEGALS QUE
HA EMPRES EL BATLE DE FELA-
NITX, CONTRA CIUTADANS FE-
LANITXERS, SENSE TENIR-NE
COMPETENCIES. Es el Ple de l'A-
juntament el que té competencies
per presentar-se als tribunals i el
Batle, per motu propi, darrerament
ho te molt fàcil a això d'acusar a
gent amb informes equivocats.

7.—ESTUDI I RESOLUCIÓ SO-
BRE LA NOVA PROPIETAT DELS
PARTICULARS AFECTATS PER LA
RIUADA AL CEMENTER!. Es com-
petencia del pie el cedir la propie-
tat municipal, i sobretot el tema de
Cementiri s'ha deixat de banda i

prop de mig any clesprés de la nua-
cia, encara no s'ha fet res.

8.—ESTUDI I APROVACIÓ DE
LES TAXES A APLICAR A LES
LLICENCIES D'OBRA PER JA RE-
CONSTRUCCIÓ DE LES OBRES
AFECTADES PER LES RIUADES.
Presentarem aquesta proposta i no
es va resoldre, encho que és clef tot
necessari clue l'Ajuntament collabo-
ri en aquests casos i que estiguin
exentes de taxa aquestes persones.

9.—INFORME DE L'ALCALDIA
DE LA TRAMITACIÓ QUE SE-
GUEIXEN ELS EXPEDIENTS PER
INFRACCIÓ URBANISTICA. Des-
prés del carivi de Regidor respon-
sable de la Disciplina Urbanística,
ens interessa saber gullies mesh res
s'han preses i la seva efectivitat i
sobretot saber si tots els felanitxers
hem de passar pel mateix cedas o
ningú.

10.—DEBAT SOBRE LA GESTIO
DE LA COMISSIO DE GOVERN.
L'article 106.1) del Reglament d'or-
ganització, Funcionament i Regim
Juridic de les Entitats Locals pre-
veu el tractar aquest tema a una
scssiú Plenaria. SOn massa els as-
sumptes que la Comissiú de Govern
no té competencies i pren acords.

11.—CREACIÓ D'UNA JUNTA DE
PORTAVEUS PER ESTUDIAR ELS
CRITERIS BASICS QUE HAN DE
REGIR LA REDACCIÓ DE LES
NNSS. Si hi ha un veritable interès
en redactar les NNSS, és hora de
fitxar els criteris basics.

Al primer punt el posa al darrer,
esta clar que el B • tle no va de pre-
guntes i la plenaria la convoca dia
27 de desembre per dia 27 de febrer,
quan té quatre dies per convocar-la
abans s'han d'haver fet les Comis-
sions informatives. Les Comissions

in s'han convocades per
aquesta setmana i els expedients en-
cara no estaven fets, tot i que tam-
hé exigirem els informes preceptius
clue, a l'hora de redactar aquest es-
crit, encara no sabem que s'hagin
fcts. Esta clar que hi ha assumptes
que dos mesos després no tenen
massa sentit i postposar dos mesos
un Plc Urgent no te sentit pern es
molt sospites.

Esperam clue tots els felanitxers
que pogucu, assistigucu dimarts que
ve dia 27 a les nou i mitja del ves-
pre a la sessiú. Seguir un Plc, es
un exemple de com es menegen els
interessos públics i privats dels [ela-
n t xers i saber que per part del PP,
no tots els telanitxers som iguals.
Per a cils hi ha felanitxers de pri-
mera de segona i de tercera i a ca-
da un el tracten d'una manera di-
ferent.

Esperam que, familiars, amics i
veinats vengueu a La Sala perquè
tots us interessa tenir clar, com així
Felanitx esta com esta i perquè hi
ha tractes especials i persecutoris.

Fins dimarts.

VENDO CAMION CON GRUA o da-
ría su explotación a medias.
Informes, Tel. 580502.

SE NECESITA CHICO con carnet
de conducir, para repartos.
Informes, Embutidos Blanco. Tel.
580053.

DIMARTS QUE VE HI HA SESSIÓ
PLENARIA a l'Ajuntament. A les
nou j mitja del vespre.
El nostre grup us prega la vos-
tra assistència.
(No es convida particularment).
COLOMS A LA SALA.

¡Esta es a tuya!
Si quieres hacerte con uno RENAULT

EXPRESS ésta es lo tuya. Ahora puedes con-
seguido por sób 10.000 Ptas. al mes, durante
el primer oho.

Además, si eres profesional, a troves de
RENAULT LEASING te la llevarás sin entrada,
pagándola hasta en 60 meses aCómo lo ves?

Pásate ya por un Punto Renault Y apro-
vecha para conocer la nuevo RENAULT
BEAUTY EXPRESS DIESEL Con un
excepcional equipamiento

Trabaja duro y gosta asi de poco 5,3 L. coda
100 Km., a 90 Km /h. Ahora la gama EXPRESS
esto más fuerte que nunca.

Infármate llamando al Sr Financiación al
900•15 55 55 . i Esto es la tuyal

RENAULT EXPRESS
EJEmPt0 DE FINANCIACION RENAULT EXPRESS 1 100

INT2ADA 	 CANTIDAD
955.P00:Ptos. 286.500 Mos. 66A8PIAZA1/300 ptosA

moue Aio wouwoo AÑO TIM! AÑO rU*PM AÑO
(14 mks) 	 1 14 rota) 	 114 mks( 	 (14 asks)

10.0%10 Plus._ 16.000 has. 21.440 Pos. 2..AN has.

T A E 20 34 %

iii:NAULT LIDER EUROPEO EN VEHICULOS INDUSTRIALES LIGEROS
VEN A VERLA A	 _

Concesionario: FRANCISCO MANRESA, S. A• 1 I1

FELANITX: C/. de Campos, Km 0'5 - Tels. 581984 • 85 - CALON6E: Ctra. Felanitx, 5 - Tel. 657393 ¡
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