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La vila tau una festa. Sa Rua va a más a rode' ia 4wÇ

•A

tercera edició de Sa Rua ha fet

tació que va prenent forget ï rim, tot
que és promoguda des del mateix

Ajuntament, és fruit de la collabora-
Ció de gaireiJ6 tots els estamen ts toca k.

Enguany Sa Rua ha superat els
anys anteriors en quantitat i
tat. Els detalls són cada cop més
acurats i la imaginació treballa de
deb& Adhuc respecte musical —en-
cara no satisfactori del tot— ha mi-
llorat bastant i algunes comparses
han incorporat equips d'amplifica-
el&

Trenta comparses i desset carros-
ses desfilaren pels carrers de Mine-
rani itinerari massa, i
donaren color i animació a tot el po-
ble, fins ben entrada la nit. I alguns
inclús anaren a les discoteques dels
voltants on recolliren els millors pre-
mis.

L'espectació per part del públic va
correspondre a la participació i es
pot dir que tot Felanitx sorti al car-
rel- per presenciar Sa Rua.

L'organització a càrrec de la Pro-
tectora i sota el guiatge personal
d'Antoni Canaves fou bona. Només
voldríem suggerir que reconsiderin
en futures edicions la conveniência
de acurçar l'itinerari.

El vespre als baixos del mercat,
s'arma un ball amb orquestra du-
rant el qual s'entregaren els premis.
Entre denTostracions de gaubança-
dels guanyadors i de mal dissimu-
lada decepció pels que es considera-
ven perdedors —ningú no fou per-
dedor en aquesta festa—, comença
la vetllada que per alguns continua
després a altres locals, car per tot
arreu se celebrava Carnestoltes.

Dissortadament s'han detectat en-

evident que es tracta d'una manifes-
guany algunes rivalitats entre com-
parses que no podem menys de lla-
mentar. Si no s'intenta superar
aquesta insana competencia es pot
dur a perdre una manifestació molt
simpàtica i que havia començat amb
molt bon peu. Si només es participa
pensant amb er-wprimer» premi més
val deixar-ho anar. Aquest esperit de
collaboració que porta a realitzar
una tasca collectiva, pot ser molt
enriquidor mentre 	 Miall dins uns

(Passa a la pág.

Sa Rua
—¿No trobau que Felanitx passa

per un període molt mogut?
—Si senyor. Dissabte passat

rem tenir Sa Rua, celebrada per ter-
cer cop, amb una assitència molt
notable de fresses, suposant que la
paraula fressa sia adequada al cas.

—¿Per que no ho hauria d'esser?
—No es bo d'explicar, però ho

intentaré: la idea que teniem des de
sempre d'una fressa era la d'una
persona que anava vestida, pentina-
da, pintada i caracteritzada de tal
manera que la seva identitat resul-
tava molt dificil o impossible de re-
conèixer, i casualment la majoria
dels components de Sa Rua eren
perfectament identificables.

—I això, creis que la desvirtua?
—No ho sé perquè no som un en-

tés en la matèria. Sens dubte, el
Carnaval és una manifestació mala
de discutir i de criticar perquè la
seva gràcia i atractiu es que cadas-
cú disposi d'un temps de llibertat
que li permeti fer all() que no li es
permes els dies de cada dia.

—Per exemple?
—Per exemple, vestir-se de dona,

per dir-ne una entre mil: Es tracta
d'una ruptura temporal de les con-
vencionalitats que hem de respectar
la resta de l'any.

—No n'heu quedat satisfet, doncs?
—Vos dire: hem de tenir en

compte que se tracta d'una festa re-
cuperada fa tres anys després de
moltissims d'haver-la perduda, de
tal manera que la majoria ja no re-
cordam com era el carnaval d'un
temps. Nosaltres només podem re-
cordar aquelles fresses tolerades que
recorrien els carrers els vespres dels
darrers dies i anaven per les cases
demanant, amb veu de regadora, si
en volien.

—A En Franco, no li agradave les
fresses?

—No, no li agradaven ni els ma-
çons, ni els comunistes, ni les fres-
ses. No hi havia per tant, perquè
ara s'ha vist que, de maçó, ni un
per mostra; de comunistes, pocs, i si
consideram el capteniment de les
fresses de Sa Rua, hem de conclou-
re que eren assumibles pel més ri-
gorós dels règims. Si ho pensam bé,
no hi ha una diferència gaire grartr
entre Sa Rua i l'antiga processó dei
Domund.

—Tant direu?
—Mirau: el Carnaval, o odarrer

dies». com l'anomenavem a Mallo
ca, feia un contrast amb la Corem,
que venia a succeir-lo. Jo trob que,
si •s'ha de mantenir aquest contrast,
el Carnaval de Felanitx hauria d-
prendre un caracter més punyerti,
més pecaminós, si ho puc dir sens
cscargfalitzar ningú. Sa Rua corr 41
petal de çonvertir-se en un acte off-
dal, patrocinat per l'autoritat con--,
tituida, i això se nota també am

(Passa a la pág. 7),



SANTORAL

Diu. 4 St. ZOssim
Dill. 5 St. Vicenç Ferrer
Dim. 6 St. Sixte
Dim. 7 St. Joan Bta. la Salle
Dij. 	 8 St. Amanci
Div. 9 Sta. M. Cleofas
Dis. 10 St. Ezequiel

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 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-Portocolom: 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

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

Gayit-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Amparo Trueba
Cat. Ticoulat
Francesc Piña
Gaytt-Melis

TElLEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines 1 Fonda
580051, 580080 1 590365
Sólo urgencias 582200
Funertiria Felanitx

580448-581144
AmbulAndes

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

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.

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 Aibar
OTORRINOLARINGOLOGIA Dr. Mateo Real
PEDIATRIA Dr. Sergio Verd
PSIQUIATRIA Dra. Micaela Mas
RADIOLOGIA
REHABIL1TACION 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
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Setinanari
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400-9
PREU DE SUBSCRIPC10

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

Ajuntamdnt
de Felanitx
COMISSIO DE GOVERN
DE DIA 15-1-90

Es deixa sobre la taula la sollici-
tud del Sr. Jaume Caldentey Obra-
dor interessant reparacions i millo-
res a la carretera de Cala Marçal.

S'aproN a la Certificticiú n." 1 de
les obres (bObertura, Po vimentarió
i Drenatge del carrel. Santa Catalina
Thomas, Fase, per un import de
880.537 ptes.

Es deixa sobre la taula la Certifi-
cació núm. 1 de l'obra de Pavimen-
tació de camins de Son Pou.

Es concediren sengles subven-
cions de 10.000 ptes. al Club Tauri-
no i a Rafel Mestre Obrador, per la
celebració de foguerons. I una de
275.000 ptes. a la Croada de l'Amor
Diví per a la celebració del fogueró
i les beneïdes de Sant Antoni.

Se concediren les següents Hie:Ai-
des per a la construcció de viven-
des rústiques: Margalida Roig Gri-
malt (parcela 126 polígon 31) amb
una taxa de 253.263 ptcs. M.a Ful-
gència Elena Rosselló (parcela 1-
43.241 polígon 31) amb una taxa de

82.934 ptes. Gabriel Dalmau Mairná
(parcela 242 polígon 32) amb una
taxa de 253.072 ptes. Maria Vadell
Grimait (parcela 1.43750 polígon
30) amb una taxa de 100.725 ptes.
Bartorneu Vallbona Adrover (paree-
Ia 105 polígon 28) amb una taxa de
165.853 pes. Pilar Elena Rosselló
(parcela 1-43070 polígon 30) amb
una taxa de 143.616 ptes. Magdale-
na Taberner Manresa (parcela 192
polígon 32) amb una taxa de 201.029
ptes. I David Howard (parcela 135
polígon 32) amb una taxa de 419.322
ptes.

S'informaren favorablement les
sollicituds de construcció de viven-
da rústica subscrites per: And' eu
Mas Bennasar (2 sollicituds), Apol-
lbnia Julia Lull, Nicolau Forteza
Fuster (2 sollicituds), Sebastià
Adrover Martorell (4 sollicituds),
Francesc Obrador Obrador, Catali-
na Adrover Grimait, Bartomeu Na-
dal Nadal, i Sebastià Grimalt Gri-
malt.

Llicències d'obra: A Bernat Va-
lens Riera per addició de vivenda a
planta baixa existent al C/. Bell-
puig cantonada Pça. Peradala (taxa
42.431 ptes.). I a Werner Straub per
a vivenda plurifamiliar al solar nú-
mero 18 de la Urb. Cala Serena

(taxa 213.077 ptes.).
Llicencia d'obres menot s a: Joan

Barceló Fiol, ..Tosep Bonet Grimait,
Sr. Fernando Arean Fernandez, al
Sr. Jose Sirer Soler, Alejandro Ca-
banillas Gómez, Esteban Amores
Molina, Jean Vicens Costa, Marcelo
Moreno Muñoz, Juana M.. Hernan-
dez Manresa i Miguel Cerda Pou.

COMISSIÓ DE GOVERN
DE DIA 22-1-90

S'acorda la devolució d'ingressos
indeguts als Srs. Joan Rosselló Al-
bons, Alfredo Galindo Gómez, Euse-
bio Talán Acosta, Margalida Serra
Fiol i Coloma Uguet Uguet.

S'acorda contrac tar amb l'empre-
sa «Construcciones Mayol, S.A.» les
obres de reconstrucció dots murs
del Cementeni Municipal per la
quantitat de 5.446.327 ptas.

S'acorda adherir-se al Pla de Mi-
llorament de Façanes per a l'any
1990.

S'acorda reconèixer -els triennis
pets serveis prestats a altres orga-
nismes al Sergent de la Policia Lo-
cal Sr. Miguel Céspedes Capó.

S'acorda no prorrogar el contrac-
te del servei de recollida de residus
sòlids urbans i confeccionar un nou
Plec de Condicions per a l'adjudi-
cació de l'esmentat servei.

S'informaren favorablement els
expedients de construcció de viven-
da rústica subscrits pel Sr. Fran-
cesc Antich Serra (2 expedients).

Es concedí llicència al Sr. Pedro
Luis Gual Vidal i al Sr. Salvador
Cusi Ramón en representació de
Vall d'Or, S.A. per a la construcció
d'un conjunt residencial en Es Tu-
ró i Es Reguerons, amb una taxa de
5.949.290 ptes.

Es concedí Ilicencia al Sr. Salva-
dor Adrover Adrover per obres d'en-
derrocament i construcció d'un edi-
fici destinat al local i vivenda en el
C/. Proïssos, 33, amb una taxa
15.679 ptes. i un impost de 62.713
ptes.

Es concedí Mein-16a d'obres me-
nors als següents particulars: Srs.
Bartomeu Mascaró Sastre, Miguel
Puig Nadal i Klaus Primke.

Felanitx, 29 de gener de 1990.
El Batle

ANUNCIO
Este Ayuntamiento ha recibido es-

crito del Delegado del Gobierno en
la Comunidad Autónoma de las Ba-
leares por el que comunica la entra-
da en funcionamiento de un nuevo
servicio que permite conectar telefó-
nicamente con la Guardia Civil des-
de cualquier punto de las Islas con
sólo marcar el número 062.

Lo que se comunica para conoci-
miento de todos los ciudadanos.

El Alcalde:
Cosme Oliver Monserrat

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

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

SE VENDE CHALETS adosados en
Porto-Colom.
En Urb. LA FE. Inf.: Tel. 757710

SE NECESITA DEPENDIENTA de
16 a 18 años, en Porto-Colom.
Informes, Tel. 575955. 	 -
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LAUDES I MISSA.—Els climarts i dijous durant la quaresma,
se celebraran a les 7,45 del mati Laudes i Missa als diferents tem-
ples i oratoris cle Felanitx, menys al Convent de Sant Agustí i a
l'oratori de la Providencia (per mor de les obres). Els propers
dies 6 i 8, tindran Hoc a la capella cle la Caritat.

VESPIIES I MISSA. Cada dimeeres i divcildres, :i les 20 h., a
la parriiquiii.

MISSA JOVE.—Cada diumenge, a les 12, a l'església parro.
quia': Sera presidida per cliferents sacerdots. Demà dia 4 la ce-
lebrara Mn. Rafel Umbert, Vicari episcopal.

TAULES RODONES.—Al Ilarg de la quaresma esta previst de
considerar algunes qiiestions referents a problematica social i hu-
mana. El dilluns dia 12 cie març, Gabriel Pérez, delegat de Caritas
diocesana, dirigira el tema «L'Església clavant la marginació».
I successivament i en dates que es donaran a conèixer, interven-
dran Ana Valdés, treballadora voluntaria a la presú de Ciutat i
Bartomeu Catala, director del «Projecte Home».

LA PARAULA A LES VICARIES.—Converses quaresmals els
dissabtes: Dia 3, a Son Negre, dia 10, a Son Prohens, dia 17, al
Carritx6 i dia 24 al Convent de Sant Agustí.

LA PARAULA A L'ESGL8SIA PARROQUIAL.—Converses en-
torn a Fe i Església, a carrec de Mn. Rafel Umbert, Mn. Joan Bes-
tard i del Bisbe Dr. Teodor Ubcda. Anunciarem les da

RECESSOS ESPIRITUALS.—Dirigits a diversos sectors: dones
(dia 12 de març, a les 15,15), homes (dia 13, a les 21), per a les
religioses (dia 3 de març, a les 16 h. sota la direcció de Mn. Mi-
guel Gual, Vicari episcopal de la segona zona). I pel poble de
Dei' en general, dia 18 de març, a les 16,30, sota la direcció de
Mn. Tcodor Suau.

CELEBRACIONS PENITENCIALS.—A Son Negre, dia 3 de
març, a Son Prohens, dia 10 de marc, al Carritxó, dia 17 de marg.
Pels nins de primera Comunió, dia 12 de mai-ç, pels de post-comu-
ni& dia 13 de març, pels pre-adolescents, dia 14 de mai-ç, pels jo-
ves de Confirmació dia 23 de marg. Pels fidels en general, al Con-
vent de Sant Agustí, dia 24 de març i a la Parròquia de Sant Mi-
guel, dia 9 d'abril.

LA PARAULA AL JOVENT.—Dia 17 de març, a les 16 h., reces
espiritual. Dia 16, a les 21 h., vetlla juvenil. I dia 23, a les 21 h.,
celebració penitencial.

LA PARAULA ALS NINS.—Dia 12 de mai- ç, a les 17,30 per als
de primera comunió. Dia 13, a la mateixa hora per als de post-
comunió. I dia 14, també a les 17,30 per als pre-adolescents.

Nota: Durant la quaresma quedara suprimida la missa de les
8 del mati a Ia parròquia.

Aviso de GESA
Lectura

en Porto Colom
Los días 8 y 9

de matzo
	,■■■•=s1S,acriss..
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e •uniquanta z	 acerdeci al servei d'un punie
Ens feim presents al Collegi de

&Ait Alfons per parlar amb el Pare
Jaume Duran de les seves pròximes
noces d'or sacerdotals.
ts l'hora d'entrar a classe i el pati

de la cisterna es un terbolí de gent
jove carregada de moxilles. Obser-
vam que els allots saluden el Pare
Duran amb una famili . ritat que
vcsunya l'afecte que ii tencn com si
es tractas ciel padrinct de la Casa.
L'habitua] rialla del Pare Duran par
que s'entcrnesqui en escometre-los,
6s (pie ens jo ja hi he visl els
seus pacirins i els seus parcs jugar
per aquest pati, i lOgicament, no cm
poden ser indiferents.

Explicam el motiu de la nostra vi-
sita i després d'un tira i amolla en-
tre la seva modestia i el goig per
l'avinentesa del seu jubileu sacerdo-
tal, arriba a posar-hi el coll i cercam
un lloc mes tranquil per poder de-
banar una xerrada.

Som el caganiu d'una família nom-
brosa de forta tradició religiosa.

Vaig ser alumne del Collegi de
Sant Alfons, del carrer del Vi, de
Ciutat, i sentint-me cridat a la vida
religiosa vaig ingresar al Scminari
de Son Espanyolet l'any 1929. Novi-
ciat, professió, estudis de filosofia i
teologia, amb l'incís de la guerra ci-
vil, i el dia 9 de març de l'any 1940
vaig ser ordenat sacerdot.

Menjava el pa de noces del meu
sacerdoci i aquell mateix any, pel
mes d'octubre, el bisbe Miralles ha-
via de bcneir a Felanitx les obres
d'ampliació dc l'església de Sant Al-
fons. El nostre Seminari, alcshores
molt nodrit, es va desplaçar per par-
ticipar gojosament en la festa. Qual-
ca que ho podia decidir me digue
senzillament «tu quedaras a Son Es-
panyol». L'anima em va caurc als
peus però l'odebiência no es discu-
tia per aquell temps... i vaig quedar
al Seminari amb el pensament posat
en Felanitx. ¿Qui m'havia de dir que
abans que passas un any jo seria
destinai a Felanitx i que practica-
ment m'hi passaria quasi tota la
vida?

Sí, exccptuats tres anys a Barce-
lona i cinc a Son Espanyol, els qua-
ranta dos anys restants del meu mi-
nisteri l'he exercit a Felanitx.

El meu primer Superior a Fela-
nitx fou el Pare Josep Salas, de bona
memòria, j, apart de fer escola a una
secció ciel Col•legi cie Sant Alfons, me
va encarregar la direcció cie la
Creucia de l'Atnor Diví. Cercles d'es-
tudis, catequesis dominical amb es-
plais de titelles pels infants, misses
de comunió mensuals, equips de fut-
bol i basque:, grup treatral i en arri-
bar el mes de maig un Mes (le Ma-
ria que, a la caiguda dc l'horabaixa,
omplia l'església de Sant Alfons de
jovent bo i gencrós.

Ho record amb motta delectació
perquè era un goig veure la partici-
pació de cents de joves i allots a les
celebracions de l'Eucaristia i altres
actes de pietat. Joves que no s'em-

pegueien de cantar i de maniestar
la seva fe.

No sent nostalgia, eren senzilla-
ment altres temps, i jo com fill cie
Sant Gaieta no pu • manco de peu-
sar que eis temps d'ara són igual-
ment bons perquè ens venen de la
ma provident dei Pare del cel. Aquí
a Felanitx, ben prop de vosaltres, jo
he vistcut el temps del Concili i ciel
post-Concili, i per mitja ciel Curs
Studia i ciels escrits aclariclors ciels
bisbes i ciels nostres superiors he
superat etapes i he maldat, no sense
esforç, agafar el pas cie l'Església
que camina cap a un món nou.

A pesar de les secularitzacions
que, com a decisions personals me-
reixen tot el meu respecte, he de
confessar que per una gracia del cel,
mai no he pensat si el meu saccrcio-
ci havia deixat de tenir sentit. Anun-
ciar l'Evangeli, servir els germans i
estar sempre disponible per als al-
tres, són actituds cristianes i no ex-
clusivament cristianes, que mai no
poden passar de moda i que poden
omplir molt bd una vida. Aquesta
la direcció en què vaig emproar cl
sacerdoci, i que ara, al cap dels
anys, sera bo que revisi. Encara que
el suprem judici es cl de Deu, agraï-
ria als felanitxers que, per caritat,
me diguessin si he fuit del camí tra-
çat.

•••
Les realitzacions materials sempre

són fruit d'una collaboració. Era una
Hastima que l'església de Sant Alfons
amb una polent «Capella Teatina»
no tengués un orgue, i l'adquirirem
de la Casa Amczua i per això fou
precis fer les obres per engrandir
el cor.

També es nivellarcn les capelles
laterals de la Mare de Déu dels Do-
lors i del Santcrist, i es feren les
obres d'adaptació del presbiteri de
l'altar major a les noves normes li-
túrgiques.

El Collegi dc Sant Alfons potser
que durant els meus anys de supe-
rior hagi estat allò que mes m'ha
llevat la son.

Inicialment era una escola de Pa-
tronat, i, amb un règim similar, fun-
cionaven les altres clues escoles par-
roqivals de la vila. Va venir la re-
forma de l'E.G.B. i per un espontani
sentit dc pervivència i també per po-
der salvar les altres unitàries, for-
marem un sol centre amb els vuit
graus. A niés de la collaboració cie
totes les counitats de religioses cle
Felanitx, fou precís aixecar cle nova
planta quatre aules mes, ja que l'ac-
tualitat tenim 670 alumnos. Al prin-
cipi de la reforma, com que el sis-
tenta cle finançait-lent s'havia
posar en marxa, la cosa anava molt
lentament i ens havíem d'enginyar
perquè al cap de mes no mancàs la
retribució ais professors. És una dc
les proves mes fortes que ha sofert
Ia meva confiança amb la Providèn-
cia. Pel bon fer dels nostres volguts
mestres, cl Collegi ha agafat prestigi
i crec que ens veurem obligats a

aixecar altres quatre aules noves
dins cl solar de Factual jardí del
Credit Balear, damunt el qual hi te-
nim una opció dc compra. Es una
notícia que tal vegada no era jo el
més autoritzat per donar; però ¿que
vols, fillet? per un que ha dedicat
tants d'afanys al CoHegi, aquesta es
una passa decissiva; amb una parau-
la, una notícia bona de tot.

Els allots, en acabar vuitè, es des-
connecten ciel Col•Icgi i això ens cau-
sa sentiment; pet-cl) pensam que tot
el que s'ha sembrat amb paraules i
bons exemples això queda, i el dia
menys pensat torna sortir a flor de
pell.

En mes de quaranta anys de Colle-
gi, com pots suposar, som dipositari
de conficiencies que guard gelosa-
ment i que em fan pensar que la Ha-
voe sempre brulla.

Estic illusionat amb les meves no-
ces d'or. És un motiu cl'agraïment a
Deu per haver-me cridat i per haver-
me sostengut, i per haver posat al
meu carr í tants de collaboradors i
tants d'amies, als qui no podré obli-
dar en cl «memento» de la meva
Missa el pròxim dia 11 de marg.

UN FELANITXER

Agraïment
La familia Mestre-Obrador,

davant les nombroses manifes-
tacions de condol i ajuda re-
budes amb motiu de la mort
d'Aina M.  Obrador Mestre i
en la impossibilitat de corres-
pondre-les a totes personal-
ment, ho vol fer per mitjà d'a-
questa nota.

A tots, moltes gracies.

SE NECESITA APRENDIZ Eux:-
enucisTA.

In f.: Ekelrica Mas-Nieolau
Tel. 581915 C. Molins, 12

SE GUARDARAN NIÑOS, a partir
del I.' de abril.
Inf.: Tel. 583092 (I)e 12 a 13 y de
1S a 19 h.)
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entre el °arm')
i la trona

Noces (Par sacerdaals
del P. JAU.'ll2 Duran

Divendres dia 9, amb motiu de
les noces d'or sacerciotals del P. Jau-
me Duran, c! CcIlegi de Sant Al-
Ions, del que ha estat sempre el mes
fcrvent impulsor aquest sacerdot,
oferirà a les 3 ciel capvespre una
missa d'acció cle gracies.

Recordam que el diumenge dia
11, a l'església de Sant Alfons se
celebrara la festa jubilar. A les 7
del capvespre hi haura una solem-
ne Eucaristia concelebrada, amb ho-
milia a càrrec del P. Antoni Oliver.
La Capella Teatina illustrara musi-
calment la celebració.

El mateix dia, a les 14 hores, al
restaurant Son Colom tindrà iloc el
dinar de germanor. Per retirar el
tiquet es pot acudir al convent de
RR. Teatines, a mobles «Sa Font»,
C. Major, 6 i a Cas Moliner, Passeig
d'E. Mestre, 34 i J. Alcover (ma-
gatzem), fins dia 6.

També es farà ofrena al P. Duran
d'un calze. Totes les persones inte-
ressades en collaborar-hi poden acu-
dir als Hoes indicats.

«La fierecilla domada» del grup
solleric «Nova Terra»

Diumenge passat el grup «Nova
Terra» de Sóller ens oferi una ver-
sió de l'obra de Shakespeare «La fie-
recilla domada».

L'obra resulta certament «excessi-
va» per un grup d'aficionats, al qual
110 volem exigir la perfecció que es-
tam acostumats a demanar d'una
obra d'aquest autor, pet-6 el que no
comprenem ís per s'llati emboli-
cat amb una versió castellana per a
la qual la dicció de la majoria d'ac-
tors no és la més adequada. Tal
vegada una versió en català ens ha-
gués sonat menys postissa.

Destaquem a Joan Maiol i Tona
Hernandez en els papers de Petru-
cho i Catalina, els més reeixits sens
dubte.

La plenària de l'oposició
Dimarts dia 27 a vespre s'havia de

celebrar a l'Ajuntament la plenaria
extraordinaria sollicitada per l'opo-
sició el 20 de desembre de l'any pas-
sat.

No ens es possible donar-vos refe-
rencia en el present número, per
coincidir amb la data de tancament
de l'edició.

Confiam de fer-ho al número se-
güent.

La Casa del Mar
La setmana passada ferem refe-

rência a l'estat avançat de les obres
de la Casa del Mar. Avui volem ofe-
rir algunes informacions que ens
han arribat entorn a aquest centre.

El nou edifici, que consta de tres
plantes, a més d'aixoplugar les de-
pendencies pròpies de la «Casa del
Mar»: bar, sala de joc i TV, sala de
lectura, aula, biblioteca i departa-
ments administratius, donara cabu-

da a l'ambulatori que actualment
funciona a l'eclifici de la Duana.

La seva ubicació a una cantonada
del carrer Vell Mari, tendra una cer-
ta prestancia tota vegada que per
metra unes zones ajardinacies al seu
voltant.

Com recordareu, aquest edifici es
construeix a compte de l'Institut So-
cial de la Marina i la seva inaugu-
ració es preveu pel proper mes de
j tiny.

Mestre Oliver exposa a Felanitx
Pel proper dissabte dia 10 esta

anunciada la inauguració de ¡'expo-
sició de pintura dc Gabriel Mestre
Oliver.

Ens phut veure coin gracies a la
disponibiltat de la Casa de Cultura,
tenim ocasió de \Titre l'obra dels
pintors felanitxers tués representa-
tius.

Ah! Vaudeville»
Per diumenge dia 11, el Centre

Cultural anuncia l'obra teatral «Oh!
Vaudeville», d'Eugène M. Labiche, a
càrrec del grup ciutadà «Iguana Tea-
tre».

Col.loqui amb Serra Ferrer i
Alejandro Vidal

Pel proper divendres dia 9 de
març el Cercle Recreatiu, te anun-
ciat al local social i a les 9'30 del
vespre un colloqui entre l'entrena-
dor del Reial Mallorca, Llorenç Ser-
ra i el comentarista esportiu d'Ante-
na 3, Alejandro Vidal.

Es convida totes les persones in-
teressades.

Llar de la Tercera Edat - inserso
CONFERENCIA. — Dilluns dia 5,
les 17 h. conferència i projecció

d'un audiovisual sobre el tema «Ne-
vaters i cases de neu», patrocinada
per la Conselleria cie Cultura. Des-
prés es podran inscriure per a l'ex-
cursió de dia 15.

TALLER DE LLATRA. — Els dies
2, 16 i 30 de març, a les 16'30 h.

EXCURSIÓ. — Dijous dia 15. Vi-
sita al Parlament Balear i al diari
«El Dia 16». Dinar a Son Amar. Vi-
sita a La Granja d'Esporles i troba-
cla amb un grup de sods d'Alque-
ria Blanca. Preu subvencionat per a
socis, 1.500 ptes. Places limitades.

TALLER DE CERÁMICA. — Tots
cis dilluns a partir del 5 de marc,
de les 16'30 a les 18'30 h.

TALLER DE REPUJAT D'ES-
TANy. — Tots els dimarts a les
16 h.

Agraïment
La Comunitat de Religioses de la

Casa Hospici-Hospital ens prega
que volguem transmetre per mitja
d'aquestes planes el seu profund
agraïment a totes aquelles -persones
que han prestat el seu ajut i solida-
ritat amb motiu de l'accident de
circulació sofert per les germanes
Sor Margalida Serra i Sor Maria
Gornals.

TV Felanitxera
Televisió I.'elanitxera coin unica

als teles.peetadors de la zona d e Ile-
vant que des de dimarts passat emet
pel canal 25 (I`IITIV.

Dins la població de Felanitx es.
'molten el mateix canal (41 &UHF).

Curs Stvdia
El prOxim dijous, dia 8 de marc,

a les 9,30 de la nit, al Collegi de
Sant Alfons, el P. Antoni Oliver
Monserrat, explicara la pertinent
Ilic6 del programa del Curs Studia.

vida social
NECROLOGIQUES

El passat dia 20 de febrer, descan-
sa en la pau de Déu a Ciutat, havent
rebut els sants Sagraments, i a l'e-
dat de 73 anys, D.a Aina Obrador
Mestre, Vda. de Mestre. Al cel sia.

Reiteram el nostre condol a la se-
va familia i d'una manera especial
als seus fills D. Rafel i D.3 Bel i fills
politics D.a Catalina Mestre i D. Jau-
me Roig.

Dilluns passat deixà d'existir a Fe-

a l'edat de 70 anys i després
de veure's confortada amb cis Sa-
graments D.0 Catalina Ramis Arti-
gues, Vda.. de Mestre. D.c.p.

Enviam la nostra més sentida con-
dolência als seus fills D.. M.a Lluïsa,
D. Joan i Catalina, fills politics
D. Jaume Adrover I D. Rafe/ Mestre
i als altres familiars.

Agraiment
La familia Mestre-Ramis, da-

vant les nombroses manifesta-
cions de condol rebudes amb
motiu de la mort de Catalina
Ramis Artigues i en la impos-
sibilitat de correspondre-les a
totes personalment, ho vol fer
per mitja d'aquesta nota.

A tots, moltes gracies.

Secció Religiosa
ESGLESIA DE ST. ALFONS

FUNERAL

Avui dissabte, a les 7 del capvcs-
pre, se celebrara en aquesta esglé-
Sia un funeral en sufragi de D. Joan
Duran Catiellas, germa del P. Jaume
Duran, que va morir a Ciutat el pas-
sat dimarts dia 27.

Els jocs d'atzar, una droga col.lectiva
Entre els innombrables concursos de la televisió i de la radio, les

moltes maquines «escurabutxaques», els casinos, els bingos, les diferents
maneres de loteries, els cupons, travesses (quinielas) i altres sortilegis
clue tempten la sort, ens convertim en una potent i ben perillosa l'abrica

jocs d'atzar.. Es una especie de droga colluctiva.
Droga per a tcts. Droga per als usuaris (moltes vegades mancats de

recursos econbmics), qui hi .veuen en el joc el poder salvar-se. Droga tam-
bé per a la hisenda pública, que, sense captiear-se gaire, aeonseguulx grans
i fàcils beneficis. Droga per a la resta, per mi i per tu, que es xeu coati-
nuament malmenada per la publicitat, per. la invitaciCi Molts hi queden
enganxats.

Es clar que el joc, quan es distracció, distensió i confraternitat es bo;:
pera quan el joc engendra un desmesurat. afany d'enriquiment, quan es.
gasten els diners imprescindibles per a la: familia, quan es cau en l'am-
goixa, la desesperació, el desequilibri, la miseria... aleshores el .joc es.
converteix en- un laberint sense sortida, em una font de tensioñs i de des.
equilibris... en un desastre. El joc degrada, rebaixa,. esclavitza,. corromp
romp la persona, fa familia, les relacions; humanes, wt. El jugador és um
drogaadicte.

Per tot això ì més, no Cs gens estrany que es, necessitin cures i te-.
rapies.

Per tot això i més, no estaria gens. malament per no caure del tot em
en la droga que es fessin períodes d'abstinencia de joc, ni que fos en
temps de quaresma.

.134rtomett Rennizsar

Atención inversores
Venta últimos pisos en Felanitx directamente del promotor

— TRES 0 CUATRO HABITACIONES
— DESDE 6.750.000 PTAS.
— APARCAMIENTO PROPIO
— SITUACION EXCELENTE
— FACILIDADES DE PAGO

MAS INFORMACION, DE 17 A 19 HORAS, TODOS LOS DIAS

C/. NOFRE FERRANDELL, 23 - TEL. 582033



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 dia 9 de marzo.

«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 8 	 SABADO CERRADO

Catalina Ramis CIrtigues
Vda. de Link Mestre

va morir a Felanitx, dia 26 de febrer de 1990, a l'edat de 70 anys,
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

Al cel sia

Els seus fills, Maria Lluïsa, Joan i Catalina; gendres Jaume Adrover i Rafel Mestre; néts
Catalina, Tomeu i Miguel finis; germans politics, nebots, eosins i els altres parents, vos demanen
que encomaneu la seva 'anima a Déu.

Casa mortuòria: Carrer Morei, 20 (Can Puput)

FELANITX

Els diaris han dit quc la central
nuclear de VanclellOs E, aquella  que
l'any passat tingue un greu accident
que hagués pogut acabar com el de
TxernObil, a la URSS, farà les re-
formes necessaries exigides pel Con-
seil de Seguretat Nuclear i d'aqui a
dos anys tornarà funcionar amb
normalitat. Tanmateix tot això de
la reobertura de Vandeilbs es mal
de creure. M'inclin més per pensar
que es tracta d'una simple operació
d'imatge, pet -6 110 de la central ava-
riada j, dc moment, clausurada, sin?)
de les altres centrals nuclears  que
hi ha en funcionament tant als Pal-
sos Catalans, com a l'Estat espanyol
i, fins i tot, a tota la Comunitat Eco-
nòmica Europea. M'explicaré.

Si la central nuclear de Vandellòs
I tancas ara mateix, tal com exigei-

xen cis grups antinuclears, després
que tothom pogués comprovar que
aquest model de central no compta
amb les mesures imprescindibles
que garanteixin la seva seguretat, en
certa manera es reconeixeria que to-
tes les seves germanes, com a mi-
nim totes les construïdes amb la ma-
teixa patent francesa, són insegures
i propenses a tenir accidents de les
mateixes característiques, amb el
rise per a la població que això su-
posa. Es a dir, que el tancament de
la central situada ben prop del del-
ta de l'Ebre i de la mar Mediterrà-
nia, seria un argument definitiu per

tancar altres centrals bessones, en
previsió de fuites radioctives i dei-
xaria un greu dubte sobre la segu-
retat de les altres centrals nuclears.

Ara ens diuen que Vandellòs I

tornara a funcionar en un termini
(le dos anys. Aix) fa pensar a l'opi-
1110 pública que no es que la cen-
tral sigui insegura ja en el seu ori-
gen, sin-) que, simplement ha ten-
gut un accident que, amb les repa-
racions oportunes, no te per qu.: tor-
nar a succeir mai riles. Es una ma-
nera, corn qualsevol altra, de ren-
tal - la cara a les centrals nuclears i
de frenar, amb arguments tècnics,
una opinió pública cada vegada riles
sensible vers aquesta qüestió. Men-
trestant el tema anirà oblidant-se i
Ia central, tanmateix, no arribara a
reobrir-se mai. Clar que es millor
que Vandeilõs I no torni a funcionar
niai niés , però encara seria molt mi-
llor que les centrals nuclears cons-
truldes amb la mateixa patent, tan-
cassin també les seves portes i que
les altres oferíssin garanties més cla-
res de la seva seguretat.

Tot això de les centrals nuclears
ens sol sonar als illencs com una
història que no va amb nosaltres,
com si la radioactivitat fos cons-
cicnt de les divisions provincials, de
les fronteres o, fins i tot, de la dis-
tancia que marca la mar. Als Pal-
sos Catalans hi ha installades cinc
centrals nuclears, tres de les quals
s3n totalment operatives i que res-
ponen als noms de Cofrents, Asa.) I
i Ascó II. Si qualsevol d'aquestes
centrals tingués una fuita radioacti-
va, la radioctivitat emesa no tan sols
afectaria el Pais Valencia o Catalu-
nya, sinb que inevitablement ens ar-
ribaria a nosaltres, tal com ens ar-
riba radioactivitat de la central so-
viètica de Txernàbil, sobretot si la
direcció i la intensitat del vent li
fos favorable. En menys de dotze
hores la radioactivitat hauria traves-
sat tot l'arxipèlag i ja hauria passat
per sobre Maó. Cal recordar que
sols tenen pla d'emergència nuclear
aquelles províncies que en el seu ter-
ritori tenen installades una o varies
centrals, la qual cosa es bastant in-
dicativa de la falta de previsió, per-
que en cas d'accident, les províncies
que es veiessin afectades però que
no tinguessin un pia específic, no
podrien fer res per fer front al pe-
rill.

Per tot això i alguna cosa més que
involuntàriament oblid, tornem en-
rera i diguem: Nuclears? No, gra-
cies.

Ramon Turmeda

Terra Iluenta

NUCLEAR? NO, 6RAC1ES
«Prehe couagii»
ELLA, que te més qui!, es una

forma, és una veil, es un dret a de-
manar, per que?

ELLA estava mim jbii ciamunt un
tros de s'Algar. La seva mirada cap
al buit de l'infinit. Tot seguit, una
llàgrima que no es deixa perdre, da-
valla tota resignada, enfora la seva
perdició. Una estona més tard..., qui
sap!, més tard pot esser... mai.

«Pareix que dos molins de vent,
surco damunt la mar; si, , j o són!;
són dos molins mallorquins, els Ines
alts que hi ha, que han sobreviscut
a l'inunclació, són lo que resta de
l'altra Altantida. Tota mena de di-
mensions i records acudeixen al meu
<centre nuclear»: no fa tants d'anys,
la nostra Terra era un exemple, per
noltres, de Natura. de tradicions po-
pulars, de personalitat, de coses i
riles coses, que ens feien sentir un
poble orgullós d'ésser així com som
(no vos penseu que faci tan poc
temps). Avui en dia, molta d'aques-
ta Natura perilla, moltes tradicions
se'n van al fons d'un cossi i part de
personalitats, per no dir quasi tota,
s'csfuma..., qui sap on? L'altra At-
lantida no es cap realitat, pet-6, qui
sap? Jo si que ho vull saber I aids
que saber, lo que vull és Auitaro
per conservar lo que es la meva
Terra, lo que es la meva llengua, les
meves tradicions i tot lo que sigui
d'aquí. Ja esta be d'hipocresia; lo
que ens estam «jugant» es la nostra
pròpia història i això no és palla.
Ens estam «jugant» la nostra Natu-
ra amb uns beneficis inexistents,
ens estam «jugant» massa per no
res. L'altra Aalantida, si pot ésser
realitat si tots no hi collaboram».

ELLA reposa damunt la pedra fre-
da amb la mateixa mirada.

El dia arriba al seu termini i els
darrers raigs de sol, força febles, do-
nen el seu adéu.

ELLA es una gavina i avui ha estat
el seu últim dia; ELLA ha sabut
triar l'únic redol verge on podia anar
a morir.

Pobre, pobre gavina
vestida de neu
pintada de foc.
Fa una estona
lliure com el vent
ara,
desterrada del teu ambient,
pobre, pobre gavina.

Antoni Joan i Albons

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

VEND() APARTAMENTo en Porto-
Colom C. Gravina, 1(10 m2., 3 dor-

itorios, terraza.
Inf.: Tels. 580200 y 581413

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

	ESTETICA I SALUT 	PASSIVA (TONNING TABLES)

SOLARIUM U.V.A.

HIDROMASSATGE

ESTI.::TICA CORPORAL 1 FACIAL
Depilació (cera cairn i freda).
Neteja de cutis i tractaments fa-
cials.

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

DIVISION MOTORES MARINOS
COMUNICA A SUS CLIENTES, AMIGOS Y PUBLICO EN GENE-
RAL, QUE EL DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO Y SERVICIO OFI-
CIAL DE NUESTROS MOTORES PARA LA ZONA DE: PORTO
PETRO, CALA D'OR, PORTOCOLOM, PORTO CRISTO Y CALA
BONA, ES EL

Taller de ANDRES PROHENS
CARRER DELS CAVALLETS, 10 - TEL. 580038 - 07200 FELANITX

VEN A VERLA A

concesionario: FRANCISCO MANRESA, S. A.
FELANITX: C/. de Campos, Km. 05 • Tale. 5819M - 85 - CALON6E: Ctra, Felanitx, 5 - Tel. 85 73 93

6	 FELANITX

CATEGORIA SENIORS
(Puesto - Atleta - Puntos - Club)
1 Manuel Muñoz Corrales, 496, Fi-

(1 ípides.
24 Fco. Algaba, 349, Opel-Felanitx.
31 Miguel Nadal, 312, Opel-Fel.
33 Victor Martinez, 305, Opel-Fel.
52 Martin Antich, 213, Opel-Fel.
61 Juan Huguet, 158, Opel-Fel.
74 Antonio Madero, 103, Opel-Fel.
84 Fco , Páramo, 65, Juan Capó.
89 Miguel Céspedes, 59, Opel-Fel.

De 102 atletas que participaron.
CATEGORIA VETERANOS

MAS DE 40 AROS
1 Jesús Rodriguez, 248, Olimpo-

Inca.
Sebastià Adrover, 234, Opel-Fel.

33 Fco. Ropero, 29, Opel-Fel.
35 Pedro Vera, 25, Opel-Fel.

De 35 atletas.
CATEGORIA PROMESA

MASCULINO
1 Antonio Peña Picó, 150, Colonya-

Pollensa.
CATEGORIA SENIOR FEMENINO
1 Amadora Ramos, 149, Juan Ca-

pó-Palma.
11 Margarita Adrover, 49, Juan Ca-

pó-Felanitx.
15 M.. Antònia Caldentey, 25, Opel-

Felanitx.
De 15 atletas.

4 febrero 1990.-Campeonato de
Baleares de Cross por Equipos cele-
brado en la Base General Asensio
(antes CIR 14) Palma a las 10 de la
mañana, se presentaron 17 equipos
de los cuales el Club Opel de Fela-
nitx quedó en una muy buena octa-
va posición, los clubs participaban
con seis atletas y puntuaban los 4
primeros, con un recorrido de 12.430
metros.

Club Opel Tiempo - Ptos.
1 Francisco Algaba 49'51" 27
2 Miguel Nadal 52'53" 45
3 Sebastian Adrover 53'36" 49
4 Victor Martinez 55'03" 58

Puntos: 179
5 Miguel Céspedes 56'25"
6 Juan Huguet 57'28"

El año pasado el Club Opel quedó
en el puesto número 12.

11 febrero 1990, domingo.-Cam-
peonato de Baleares de Veteranos,
celebrado en Inca, con un recorrido
de 6.800 metros.

VETERANOS CATEGORIA B
1 Juan Barceló, 25'03", Pollensa.
2 Sebastian Adrover, 95'21", Opel-

Felanitx.
VETERANOS CATEGORIA A

1 Antonio Jurado, 23'30", Fidípides.
6 Juan Tur, 28'50", Opel-Felanitx.

SENIORS
(Con un recorrido de 8.500 metros)
1 Martin Ferriol, 2917", Tiempo

Libre.
12 Victor Martinez, 33'02", Opel-F.
20 Jose Puig, 35'49", Opel-Felanitx.
24 Martin Antich, 37'44", Opel-Fel.

FEMINAS-SENIORS
1 María A. Caldentey, 33'48", Opel

Felanitx.
FEMINAS-VETERA NAS

1 Margarita Adrovcr, 34'15", Juan
Capó.

18 tebrero 1990.-El domingo se
celebró en el Hipódromo de San
Rafael de Ibiza el Campeonato de
Baleares de Cross organizado por el
Club Jasa de Sant Antonio, con muy
buena organización y con una parti-
cipación de más de 232 atletas de
todas las categorías, buen tiempo y
al final hubo una paella para todos
los atletas.

CATEGORIA VETERANOS
(Distancia 5.000 metros)

I Sebastian Adrover, 18'37", Opel-
Felanitx.

2 Juan Antonio Ruiz, 19'07", Pi-
tius-Sa Nostra.

3 Francisco Quirós, 19'17", Pitius-
Sa Nostra.
CATEGORIA PROMESA Y

SENIORS
(Distancia 12.500 metros)

1 Antonio Peña Picó, 41'38", Co-
lonya-Pollença.

2 Juan Pablo Martinez, 42'12",
Tiempo Libre.

40 Victor Martinez, 54'21", Opel.-
Felanitx.

(Retirada de l'edició anterior)

BÚSTIA
Convocatòries

CERTAMEN «BERNAT VIDAL
1 TOMAS» DE POESIA

L'Ajuntament de Santanyí convo-
ca per cinquena vegada el Certamen
de Poesia «Bernat Vidal i Tomàs»,
amb un premi de 100.000 pessetes t
l'edició de l'obra dins la collecciú
Balengueran.
El termini de presentació de les

obres acaba dia 15 de març.
CERTAMEN LITERARI
DE CASTELLITX

L'A juntament d'Algaida convoca
el XIV Certamen de Poesia i Narra-
tiva Curta i el XII Concurs de Poe-
sia Popular (Glosats), amb el pre-
mi «Rosa d'or de la Pau» per ca-
dascuna de les modalitats.

El termini de presentació d'origi-
nals acaba el 25 de marc.

A la nostra Redacció tenim a dis-
posició de les persones interessades
les bases de tots aquests certamens.

VENDO LANCHA de 4,99 m. eslora,
con motor fueraborda «Yamaha4
de 75 H.P. Precio, 1.000.000.
Informes, Tel. 833803.

SE VENDE CASA en Porto-Colom;
calle Méndez Núñez esquina Ma=
rina. 4 dormitorios.
Informes Tel. 580481.

VENDO SOLAR en Sa Punta, pri-
mera línea.
Inf.: Tel. 581453 (de 9 a 10 noche)

ATLETISME

Clasificación final Challenger de Mallorca
de Cross Temporada 89-90

Estei es
Si quieres hacerte con una RENAULT

EXPRESS esta es la tuya. Ahora puedes con-
seguida por sólo 10.000 Ptas al mes, durante
el primer año.

Ademas, si eres profesional, a través de
RENAULT LEASING te la llevarás sin entrado,
pagándola hasta en 60 meses eCómo lo ves?

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

190 000(10010

S \ NOS 
DtlAS 	

vi■-k■cu■o ‘Jskoo

Trabaja duro y gasta así de poco: 5,3 L coda
100 Km., a 90 Km./h Ahora la gam EXPRESS
está más fuerte que nunca.

Infórmate llamando al Sr Financiación al
900-15 55 55 ¡Esta es la tuya!

RENAULT EXPRESS
IEJEMPLO DE FINANClACION RENAULT EXPRESS 1100 1

K	 UITRADA mumCANTIDADA

t35.0
R

00 Phs.1 2$6.500 Nos. 66$.500
_

Fps= Aio I woo Aio mat Aio =MO ANO 1
114 weft) I (14 noofsi) 	 114 mks) 	 (14 mks)

10.000 Pls. 1..000 Mu. 12.000 PM. 11.000 ha.
Cond.onesespeooNts 	 nova 	 n,es en Pee.nudo y
Btoeores ;Iowa ■odo io oon, o EXPRESS en opw000ews o 2 3 y 4 okys

oidwo no	 ocvn,tobie o o ,, os ole”os p■omocoonote,

T.A.E. 20 34%

RENAULT LIDER EUROPEO EN VEHICULOS INDUSTRIALES LIGEROS



La nueva Dirección del

Restaurante DON PEPONE
comunica al público su REAPERTURA, que tendrá

lugar hoy sábado dia 3 de marzo.
Especialidad en carnes a la brasa

C/. ASUNCION, 8 - TEL. 575100 - PORTO-COLOM

SA RECREATIVA '90
Divendres dia 9 de març, a les 2130

COL.LOQU1
amb Llorenç Serra Ferrer

Entrenador del Iteial Mallorca

i Alejandro Vidal, (Antena 3)
Després hi haurà vi espanyol

Mesón OL É
Comunica al público y clientes que se

halla abierto desde el dia 2 de marzo.
Esperamos su visita

GRACIAS
C/. HERMANOS PINZON, 27 - TEL. 575668

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

EXCURSION EN MOTO A FORMENTOR
Día 11 de marzo

Inf.: Taller Cristóbal Bennásar - Tel. 580268

Dr. Bassam Alfred Shuhaibar
ODONTOLOGO - DOCTOR EN ODONTOLOGIA

POSTGRADO EN ORTODONCIA

Participa la próxima apertura de su
CLINICA DE ORTODONCIA

en C. Miguel Bordoy, 22 	 Felanitx
TELEFONOS 58.17.97 y 58.26.23

FELANITX

Els propietaris cle vivencles prèxi-
rnes al complexe hoteler de Cas Cor-
so, especialinent eis situats als mar-
ges del torrent immediats al lloc on
aquest s'interromp per la zona es-
portiva, estan molt alarmats per les
obres que es volen fer per protegir
les installacions de possibles torren-
tacles. I lm estan perquè creuen que
aquestes obres, al temps que allia-
ran l'establiment, desviaran l'aigua
cap a les seves respectives propie-
tats.

Aquesta qüestió ha motivat algu-
nes accions craquests propietaris,
encaminades, per una part a deixar
contancia gràfica i notarial deis des-
perfectes produïts per la torrentada
—per tal de salvar-ne possibles de-
formacions—, i per l'altra a denun-
ciar les obres que l'empresa de l'a-
parthotel de Cas Corso du a terme
per protegir les seves installacions.

Diguem al respecte que hi ha un
comunicat de la Conselleria d'Obres
Públiques, ratificant uns informes
del Servei d'Obres Hidràuliques, en
cl qual es manifesta la disposició
técnica i econòmica d'aquesta per
escometre «la reposición del mencio-
nado cauce a su estado primitivo (el
subratllat és nostre) con las modifi-
caciones cle trazado y sección nece-
sarias para armonizar dicho cauce
con el uso acual del suelo de su en-
torno». Així com uns plecs de me-
sures correctives emanat de la Co-
missió d'Activitats Classificacles de
la Conselleria Adjunta a la Presidèn-
cia, que condiciona l'obertura
l'establiment i que estipula, entre
:d'altres mesures internes a l'edifici,

l'aïllament exterior de totes les ins-
tallacions mitjançant un mur cle for-
migó.

Aquest és el quid de la qüestió,
perquè 'neutre l'empresa propieta-
ria de l'Ilote' —cl'acord amb les nor-
mes emanacles de la Conselleria— es
disposa a fer cl mur cleixant sols
una obertura cle tres metres al cos-
tat de les quatre canonades de 60
cm. que es collocaren clesprés de la
inundació, els veïns consideren
aquesta obertura insuficient, tota
vegada que la seva obstrucció és fà

-cilment pressumible i es !roba un
metre i mig per sota el nive!i de
possible desguàs.

Els veïns dirigiren, cl passat dia
20 de febrer, un escrit al Balle de
Felanitx ,explicant cls perjudicis a
que els exposen aquestes obres i dei-
xant al seu criteri les accions que
cregués oportunes per tal d'evitar-
ho.

La notícia de que a una reunió
mantinguda la setmana passada en-
tre els representants de l'empresa
hotelera, el Batle i Tinent Batle
d'Urbanisme de Felanitx i els veïns
afectats, a la qual els representants
cle DEPRE, S.A. digueren que no te-
nien necessitat de cap permis muni-
cipal per fer el mur de protecció,
ha incrementat les rernors entorn a
que molt possiblement aquest mur
ni tan sols és l'empresa de l'hotel
la que el construcix, sinó la mateixa
Conselleria d'Obres Públiques com
pressumpte responsable últim de la
problemàtica sorgida a aquesta zo-
na.

Sa R NM
(Ve de la pag. 1)

nivells de signe altruista, pero pot
esdevenir nefast si eau dins el pa-
rany cle l'egoïsmc i de la pura com-
petitivitat.

Els premis foren atorgats de la
manera següent:
CARROSSES

1r. de 100.000 ptes. a «Na Dolores
va de Rua».

2n. de 75.000 ptcs. a «Tropical».

3r. dc 50.000 ptes. a «Sa gran ca-
ragolada».

I els tres quarts premis de 25.000
ptes. foren per «Zeppelin Rua 90»,
«Saloon» i «Los cavernícolas».
COMPARSES

lr. de 75.000 ptes. a «Pavons
reials».

2n. de 50.000 ptes. a «Primavera
a Xina».

I els tres tercers premis de 25.000
ptes. foren per «Tropical», «Los ca-
vernícolas» i «Mejicanos».
SA RUETA

Hem d'esmentar Sa Rueta cele-
brada el divendres horabaixa amb
cl concurs dels centres d'E.G.B. i
guarderies. Fou una desfilada molt
hermosa i que ben segur féu les de

-licies dels parcs i gent major.

"a:NÇ
(Ve de la pàgina I)

l'abstcnciú total de la nota satírica.
—Què hauria dc criticar l'Ajunta-

ment?
—L'Ajuntament, la Comunitat

Autônoma, el President Cafielles, i
tot allô que sia propici a la salira.
Jo crec que el Carnaval anirà millo-
rant de cula any; però en aquest as-
pectc, la Rua d'enguay era absoluta-
ment descafeïnada. De tota manera,
Os bo que entre les festes de Sant
Antoni i la Setmana Santa, hi hagi
un motiu d'activitat social.

—Ho creis positiu, doncs?
—Si. Hi ha un aspecte que ho és

molt i que voldria destacar: Sa Rua
va precedida d'un temps de prepara-
ció que dona peu a reunir gent i a
fer feina de devertir-se en comú. De
vegades ens hem queixat de l'escas-
sa vida social del nostre poble. Si hi
ha un pretext per animar-la, benvin-
gut sia.

Pirotècnic

TENGO PARA ALQUILAR CASA en
Felanitx, en Via Ernesto Mestre,
30.
Informes, Tel. 575147.

Per mor da las obres d'autoprotecció de l'aparthotel

El ven izioz '4:as ri 373G 9 Ellin preocupats



Comunica a sus clientes y público
en general, que tiene ABIERTO de lunes
a viernes todo el día y sábados y domin-
gos por la mañana.

cine principal
Viernes 2, sábado 3, 9 noche y domingo ,1 desde las 3

ita Ilegado al !in la película más esperada de esta temporada

Cazafantasmas H y Cruzando la calle
Viernes 9, sábado 10, 9 noche y domingo 11 desde las 3

Un gran reparto para una gran ¡why tila.
Sean Conneri, Dustin Hoffman y Matthew Broderik

Negocios de familia y Romero

8	 FELANITX

tr. j.14r i,„1, , A u tocares
tr.CR WA 3.

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,

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

• Pasó la «RUA», hasta con cier-
to esplendor. Una fiesta en la que
Ia participación del pueblo es vital.
Hubo imaginación, bulla... Pero al
final hubo cierto desencanto en al-
gunas personas por mor de los di-
chosos prcmios... Es penoso que
haya gente que participe a un fes-
tejo donde la diversión debe ser el
'objetivo final y que luego se sien-
tan marginadas por no haber con-
seguido algún reconocimiento (lei
jurado que se puede equivocar,
pero que en el fondo ¡vamos, estoy
convencido! obran según propios
juicios. Los premios son siempre
polémicos, por muy justos que
sean... ¡Ya me dirán en caso de
que prevalezcan otros intereses! En
cambio, un ejemplo digno a men-
cionar son los «Oscars», que son
concedidos por la misma industria
cinematográfica y el que gana, ga-
na y el que pierde lo acepta y no
pasa nada. Estos premios crean
más polemica en Europa que en
USA; pasa que muchas veces no ga-
na el mejor, sino que se lo pregun-
ten al Sr. Hitchcock. ¡Así que la
«RUA» es para divertirse, participar
y si viene algún premio, tanto me-
jor! 	 4

• Ya ven, cuando nadie daba un
duro por el C.D. FELANITX, va y
en «Es Torrentó» le da un «baño»
al PORTMANY (aún no se lo
creen). Un TRES a CERO que luce
en el casillero todavía para más
«inri»... Habría que remontarnos a
Ia pasada temporada para recordar
un marcador tan amplio a nuestro
favor. Lamentables declaraciones
del entrenador visitante ROBERT,
que vio otro partido y no supo en-
cajar con elegancia la derrota; será
por falta dc costumbre.

• El pasado lunes, uno de los
preparadores físicos de los cantere-
ros del C.D. FELANITX, el ex-juga-
dor FERNANDO LILLO, sufrió un
accidente laboral que le • mantendrá
apartado de sus quehaceres depor-
tivos. La cosa no es grave, sólo una
pierna a la funerala por algún tiem-
po, nada más. Esperamos una pron-
ta recuperación por el bien de
nuestro deporte.

• Y el día 9 (lc marzo en el
« CIRCULO RECREATIVO » h a y
«Una taula rodona o quadrada»,
donde participarán el entrenador
del REAL MALLORCA, el amigo
SERRA FERRER y el comentarista
deportivo y director en la isla de
«ANTENA-3 Radio y televisión» el
conocido • ALEJANDRO V r,D A L
¡Tela marinera! Al final habrá co-
loquio animado por un vi'no espa-
ñol. ¡Faltaría más!

• Dos buenos ocasineros», clos
buenos amigos, MIQUEL «REDOS»
y Mil «CRISTAL», viajaban estos
días para la Ciudad del Oso y del
Madroño, o sea MADRIZ, para ver
al grupo musical felanitxer «IN-
TERMINABLES» «in situ». Actua-
ban estos días en las salas «HON-
KY TONK», «BAMBU» y «LA
CHATA». ¡Bon voyage, poseídos!

• En el «CINE PRINCIPAL».
Dos películas más. ¡Vuelven los
cazafantasmas! «CAZAFANTASIVIAS
2». No se si sera tan divertida co-
mo la primera pero la verdad es
que el personal lo pasa fetén con
estas tonterías. De complemento
una cinta dramática con AMY IR-
VING (ex-señora de Spielberg que
ha cobrado un potosí por el divor-
cio) en «CRUZANDO LA CALLE».

• El pasado martes el grueso
del «EQUIPO —A—» estuvo en
«S'AUBA» reunido en un panta-
gruélico almuerzo. «Matanzas» fora
de temps, que és quan sOn minors.
Frits de tota casta, vi des bo, xam-
pany «Codorniu», «Vichy», Pastis i
Oreianes. « Ra seas », «Cohibas»,
«whiskies» i ocoriacs». Bueno, que
Ia fiesta duró horas, no era para
menos. Bajo la presidencia del
«MARQUIS DE LA ROSE» más co-
nocido como BIEL VILLALONGA,
estuvieron los DOCE APOSTOLES
DE TURNO. La flor y nata, lo me-
jor de cada noble casa. Se marcó
un nuevo hito que podría ser el
principio de nuevas convocatorias,
ya que el pasado miércoles había
cena de compañerismo, menos sun-
tuosa, para ver el partido por la
«tele» entre el BARÇA y el VALEN-
CIA, y se tenía previsto para el pró-
ximo martes otro almuerzo de ca-
tegoría en «SA SINIA», donde se da
por descontado no va a faltar na-
die, ni el apuntador.

• El otro día les hablábamos de
un NUEVO CLUB CICLISTA que
con el título genérico de nuestra
Ciutat ya está en marcha tras el
consiguiente proceso burocrático.
El presidente es nuestro campeoní-
simo GUILLEM TIMONER, de se-
cretario un joven con bríos, FRAN-
CISCO JAVIER FUSTER. Un club
que cuenta con más dc 30 afiliados.
Un día de estos caerá una entrevis-
ta para que nos cuenten los porme-
nores.

Se nota la mano de JOAN dc
«S'AUBA» que fomenta el deporte,
no en vano es uno de los fundado-
res de esta agrupación y también
uno de los mecenas con que cuenta
el fútbol benjamin.

• También merecen destacar las
actividades de TELEVISIÓ FELA-
NITXERA que dentro de breves fe-
chas va a poder sintonizarse en to-
(la nuestra comarca ¡por fin! BER-
NAT O. RICART estaba más con-
tento que unas pascuas, porque
además se acaba cle comprar una
buena máquina de filmar que cues-
ta algunos milloncejos de pelas, a
Ia que sólo le falta cantar... ¡La
Madelón!

• El pleno del pasado martes
había despertado una inusitada ex-
pectación, pero por falta de tiempo
nos limitaremos a leer crónicas. Y
esta vez no tenemos excusa ya que
el mieq-coles,por día futbolero, pre-
ferimos sentarnos ante el televisor.
El último nos lo perdimos para ver

SALA DE JUDO FELAN1TX

El passat clissabte dia 24, a la Sa-
la cle Judo, tingue Hoc una miei -es

-sant competició de judo tècnic, en
Ia qual hi participaren judokas in-
fantils i cadets.

Aquests tipus d'activitats pretén
Ia participació i l'estímul en el per-
feccionament tècnic cie l'alumne.

Prop d'un centenar d'inscrits par-
ticiparen en el concurs, en el qual
els judokas, formant parelles, des-

un MADRIZ-BARÇA que no tuvo
desperdicio.

• Recibo la correspondiente in-
vitación para la INAUGURACION
de las NUEVAS INSTALACIONES
de «AUTOS MARTORELL», conce-
sionario cle la firma «FIAT», el
exento debía tener lugar hoy día 2
(le marzo. ¡Enhorabuena, Jaume!

• Y el FELANITX el domingo
viaja a STA. EULALIA, a la Isla
hermana, en busca de algún punti-
to para seguir alimentando espe-
ranzas de salvación. Un partido
nada fácil sobre el papel, pero los
chicos de ACUÑAS han sacado
fuerzas de la faqucza y no se dan
por vencidos. Es más, FELIPE y
MUT serán baja por mor de las di-
chosas tarjetas. Son bajas muy im-
portantes, pero los que salgan en
su lugar deben dar el do de pecho.-
El colegiado designado para este
encuentro es GIL ORTIZ, que se
suele equivocar bastante. Si comete
errores que sean a nuestro favor,
no se lo vamos a recriminar.

JORDI GAVINA —3

plegaren un programa Mure de
tècniques de judo-dret, judo-enter-
ra, inclús defensa personal.

Un jurat format per professors
de l'Associació d'Entitats d'Arts
Marcials (ABEAM) fou el responsa-
ble de valorar i puntuar la feina de
cada parella participant a cada ca-
tegoria establerta, a partir de l'eclat
i grau.

Els primers de cada grup foren
els segiients:
7-8 an .VS:

Grup A, David Checa-Vicenç Blanco
Grup B, Vincent Mauri-Nonuk Wal-

ter
Grup C, Barbara Estuclillo-Apollõ-

nia Garcias
9-10 anys:
Grup A, Jose García-Eva Sierra
Grup B, Antoni Obrado r-Antoni

Martorell
12-13 anys:
Grup A, Juan Pablo Martí
Grup B, Antoni Ob ra do r-Antonio

Torres
Més de 14 anys:
Grup A, Carlos Guerrero-Pedro Mar-

cos
Grup B, Nuria Mora-Guadalupe Sie-

rra

Tots els participants tengueren
trofeu o medalla, gracies a la col-
laboració de Distribucions Garcia,
Edificacions d'Or, Wintertours, Pre-
viasa Gestoria M. Pou, Materials
Perfecto Pascual i l'Exm. Ajunta-
ment de Felanitx.

II Competicid de Tècniques de Judo



FUTBOL
• 3.'1 DIVISION

El Felanitx goleó al mismísimo Portmany
Felanitx, 3 - Portmany,  

FELANITX   

BASQUET,

Unicament dos encontres

FELANITX.—Parera (2), Matías
(3), Riera (2), Acirover (2), Lull (3),
GalmCs (3), Gori (2), Felipe (3),
Mut (2), Pont (3) y Juan (3). En el
min. 66 Gallardo (2) salió por Rie-
ra y en el min. 79 Vaciell (1) entró
por Adrover. Clasificación
para el «Trofeo Marivent».

ARBITRO: Bouza, que fue muy
protestado. Mostró la tarjeta ama-
rilla a Mut, Galmés y Felipe, del
Felanitx y. por el Portmany a Jan-
dro, Miguel Angel y Maymá.

GOLES: 1-0, min. 60, Mut cede de
cabeza a Felipe que marca de fuerte
testarazo. 20, min. 74, rápido con-
traataque y fuerte disparo final de
Pont. 3-0, min. 76, gran jugada de
Mut, que cede sobre Gallardo, que
bate a Pepe.

COMENTARIO: Con el nuevo en-
renador Acuñas, el Felanitx estre-

116 planteamiento táctico, jugando
los locales en demarcaciones no ha-
bituales hasta la fecha, donde cabe
destacar el debut del juvenil Gori.

En la primera parte, el partido
fue muy disputado, con un toma y
daca en el centro del campo, con
escasas ocasiones de gol, aunque
hay que significar un remate per-
fecto de Soriano, que despejó con
apuros Parera. Por contra, Felipe,
en un buen disparo, logró superar
Ia barrera visitante y al guardame-
ta Pepe, pero cuando se colaba, un
defensor «in extremis» salvó el gol.

El Felanitx puso ganas y el Port-
many vino con la intención de pun-
tuar, con lo que se desataron unos
'motes de dureza por ambas partes
que el colegiado no supo cortar en
su momento.

En la segunda parte, los locales
poco a poco se adueñaron de la si-
tuación y cogieron la honda jugan-
do los minutos más esplendorosos
en lo que va de temporada y consi-
guiendo golear a un Portmany que
nunca se dio por vencido, pero que
se tuvo que rendir a la evidencia.

El Portmany no demostró su bue-
na clasificación, mientras que el Fe-
lanitx jugando como lo hizo nunca
puede ser colista. A destacar las de-
claraciones del entrenador visitante
Robert, que achacó la culpa de la
derrota al arbitraje del señor Bou-
za, demostrando su poca costum-
bre a la derrota, cuando la verdad
es que cl Felanitx fue muy superior
al cuadro ibicenco.

El Felanitx demostró sobre el te-
rreno de juego que es colista de
casualidad, hay muchos equipos
más inferiores, pero los errores se
pagan caro... El domingo en el cam-
po del Sta. Eulàlia, debe seguir su-
mando puntos, la esperanza nunca
debe perderse.

MAIKEL
1 .  REGIONAL
CAS CONCOS, 2 - J. BUNYOLA,

GANAR CON CLARIDAD
cos ante el Juventud de Bunyola.

Bien llevó el partido el Cas Con-

El mister Vilar supo mover las pie-
zas y dominar la situación en todo
momento. Un gol de Biel Mestre de
cabeza abría el marcador en la pri-
mera parte (1-0). En la segunda se-
ria Mayoral quien cerraría la cuen-
ta goleadora (2-0). Hasta se talk) un
poialty, per() esto es harina de otro
costal. Importante triunfo del Cas
Concos que consigue si!tiarse en un
plano mas que aceptable dc cara
conseguir la permanencia y la con-
tinuidad en una categoría tan rele-
vante como es la Primera regional.

El próximo domingo se viaja a
una barriada de Palma: V. LLUC-
CAS CONCOS.
2.' REGIONAL

Fue jornada de descanso. El pró-
ximo domingo —tal y como antici-
pábamos antes de tiempo— en el
campo «Sa Lleona»:

S'HORTA-BUGER.
JUVENILES

ESPAÑA, 2 - FELANITX, 1
DERROTA A 3 M. DEL FINAL
Bien aguantaron los embates de

los locales los felanitxers en el par-
tido que disputaron en Llucmajor.
La primera parte terminó 1-1. El
gol visitante hie obra de Roig.

En la segunda mitad hubo pre-
sión local y algún esporádico con-
tragolpe de los de Felanitx, pero a
pocos minutos para el final vino el
gol, inesperado, que supondría la
derrota.

AL.LOTA DE 20 ANYS, administra-
tiva, amb carnet de concluir, cerca
feina.
Informació a aquesta Administra-
ció.

VENDO FINCAS RUSTICAS, varias
extensiones y características. Con
casas en ruinas.
Informes, Tel. 581552.

VEND() BARCA de 30 palmos, mo-
tor Perkins, 44 HP.
Información, Tel. 580851.

VENDO CASA en C/. Gabriel Va-
guer, con unos 400 m. de solar.
PARCELA 18.000 m2 a cinco Kms.
de Felanitx.
PARCELA 15.100 m2 a 3 Kms. de
Felanitx, con vista al mar y pro-
yecto aprobado de edificación, pi-
nos y algarrobos.
CASA en calle Mar.
Informes, Tel. 580902.

SE PRECISA PERSONAL zona Cala
d'Or. Preferentemente matrimo-
nio. Con referencias.
Informes, Tel. 567373 (Sr. Gabriel)

SE VENDE SOLAR, en calle Son Pi-
nar. 100 m2 aproximadamente, con
fachada de 5,50 m. Precio 1.400.000
ptas.
Informes, Tels. 580840 y 582925.

RESULTATS

Juvenils:
RAMON LLULL, 	 81
JOAN CAPÚ/AUTOC. GRIMALT, 80
Scniors:
SANTA MARIA, 	 55
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 65

COMENTARI

El partit dels CADETS queda
ajornat per no disposar dc pista l'e-
quip de l'Espanyol el dia progra-
mat. La segona fase dels JUNIORS
començarà una setmana ms tard
del que estava previst. Així, clones,
només tinguórem dos partits de bas-
quet aquesta passada jornada i cap
«ells se jugava a Felanitx.

Els JUVENILS tampoc pogueren
veneer en el seu darrer desplaça-
ment, si bé hem de dir que anaren
per davant moltes estones del par-
tit, especialment a la part i fins
i tot a falta d'un parell de segons
per a l'acabament. Destaquem les
anotacions de R. Lladó (26) i D.
Amengual (20). P. J. Fullana, molt
marcat, nomes arriba a 13 punts en
aquesta ocasió.

Els SENIORS obtingueren una 2.a

victòria consecutiva a domicili, re-
sultat que, a falta d'una sola jorna-
da, ens dóna practicament el pri-
mer lloc de la 2. a fase, excellent po-
sició de cara a la disputa dels play-
off. El partit no fou gaire vistós.
Dues bones ratxes dels locals (10-1
als 6 minuts i 10-0 en els dos mi-
nuts finals) feren que s'arribas al
descans amb un preocupant 34-26.
La história del segon temps va ser
ben diferent, perquè al major en-
cert felanitxer s'hi afegiren les erra-
des dels de casa i el tcmpteig en
aquesta part fou molt clar: 21-39.
Damia Boyer, altre cop, fou el mi-
llor (16 punts, amb dos triples) i
encarrila l'equip; Guillem Amen-
gual, que reapareixia després de 5
partits sense jugar a causa d'una
lesió, mostra tot el que val i lid era

BUSCO APARTAMENTO para alqui-
lar en Porto-Colom mes de julio.
Informes, Tel. 647496.

els apartats de punts (23), rebots
(16) i taps (3).

AQUESTA JORNADA
Hi tornara 	 haver basquet a Fe-

lanitx; el dissabte els juvenils des-
pediran la temporada amb el Cide,
líder de la sèrie A2 i els júniors co-
mençaran la 2.a fase contra l'Espa-
nyol de Ciutat. El diumenge fin-
ch -cm el plat fort, ;Anil) el partit de
seniors entre el Joan Capó/Autoca

-res Grimait i el Campos, els dos pri-
mers classificats i maxims aspirants
a l'ascens a 3.a divisió.

EIS" cadets se desplaçaran a Cam-
pos.

LARRY CISTELLES

SE NECESITA Sra. o Srta. para cui-
dar nifíos v trabajos doinésticos.
Inf.: Tel. i"),1961
(a partir 7'30 tar(Ie)

VENDO PISO de 150 in2. con apar-
camiento en C. Caldentey.
Inf.: Tel. 582732

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— Yamaha 250 E.
— Yamaha XJ - 600
— Yamaha 750 E.
— Vespa 75 - PM-AB
— Velomotores varias marcas

EXPOSICION Y VENTA

Taller
Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 580268
ALQUILER DE COHES

Y MOTOS
SERVICIO TAXI

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

PORTO-COLOM
Casas adosadas, directamente

de constructor
- 146 m2 CONSTRUIDOS (TIPO DUPLEX)
— 3 DORMITORIOS DOBLES CON ARMARIOS
— SALA COMEDOR
— DOS BAÑOS Y ASEO
— COCINA CON DESPENSA
— JARDIN PRIVADO DE HASTA 300 m2
— 1.800 m2 DE ZONA COMUN CON PISCINA
- ANTENA PARABOLICA, ETC.
— TODO EN PRIMERAS CALIDADES

Aproveche los precios inicialbs de promoción
TELEFONOS 55 28 86 y 58 11 15



NICHT CLUB - DANCING - LIVE MUSIC

SALA DE FIESTAS
BAILE CON MUSICA EN VIVO

TANZ MIT LIVE-MUSIC
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

Renault Ocasión t
hasta 3 recib

Elige tu nuevo coche, de cualquier marca
y precio, tu forma de financiación y llévatelo
por sólo el 10% del valor total. Esto, de entrada.

El resto, en 48 meses,
Te damos hasta 4 años para que puedas

pagar el resto cómodamente, en 48 recibos,
sin sentirlo.

Y con 3 recibos de regalo.
La sorpresa final.

RENAULT OCASION te regala 3 recibos si pagas
tu coche en 4 años y otras ventajas si lo financias
en menor tiempo.

Cuentas, además con el control de
seguridad que RENAULT OCASION
realiza en todos sus modelos y hasta
con Garantía de 1 oho, efectiva en
cualquier punto de la Red RENAULT.
Con toda facilidad, con toda
garantia, con toda seguridad,
decidete en RENAULT OCASION.

Te esperamos en:

Concesionario: FRANCISCO MANRESA, S. A.
FELANITX: Ci. de Camoos. Km 0'5 - Tels. 581984 • 85 - CA1.066E: Ctra. Felanitx, 5 - Tel. 657393

e regala
os.

De entrada, sólo el 10%.

lo 	 FELANITX

Lim a la Sala
TENIM RAD I NO ENS ESCOLTEN

Fa prop de tres anys que donam
creu per La Sala i cxpressam cl que,
segons nosaltres, sán qüestions prio-
ritaries. Malgrat que diguin que no
volem collaborar, sempre que ens
deixen donam el nostre parer i cl
perquè, així i tot passen a votació
i mai surt el que nosaltres hem
proposat. La darrera oferta al nos-
tre grup de collaboració ha estat
que el Batle proposa al nostre por-
taveu per ocupar el càrrec de De-
legat d'Urbanisme, al darrer Ple ens
va informar que havia atorgat
aqucst càrrec al Sr. Grimait. Això
ens sembla molt bé, però el que no
ens sembla gens be es que diguin
que no volem coHaborar i sense avi-
sar de res ignorin que el nostre por-
taveu havia acceptat l'oferiment del
Batle. Esta clar que el Batte no sap
que diu o que hi ha algú que co-
'manda més que ell i decideix, la
qual cosa ja fa moltíssim de temps
clue denunciam i demostra la poca
autoritat del Batle i la molta d'a-
quest algú que de darrera maneja
cis fils de l'Ajuntament i ja veis el
resultat: un Batte que no es de fiar
i un Ajuntarnent que no fa res i si
fa l'esguerra.

Hi ha hagut coses que després de
tres anys ens han fet cas, pert) mi-
rau com.

A la campanya electoral proposa-
rem la restauració del Vell Escorxa-
dor, els que comanden ni sabien que
existís. Després de molt de pregar
consentiren en rehabilitar-lo. Acor-
darem que ens reuniriem per entre

tots definir cl seu destí, la qual cosa
es molt important de saber, k.bms
cre:uprendre unes obres (no es
fer una casa que una soil) i
no recordaren l'acorcl i, totsole,s,

rehabilitar-lo pc.r6 encara
ara no saben que hi faran. De mo-
ment el plec de condicions no es
compleix, perquè havia d'estar 11._!st
en sis mesos i després dc Imes de
dotze encara no csta acabat.

Una de les prioritats que té cl
terme de Felanitx són els serveis
cl'aip..ua potable i bruta de tots els
nuciis de població. No hem de par-
lar del servei perquè tothom sap en
les conclicions en que es troba alla
on existeix. Ara s'han despenjat que
una de les prioritats es posar l'ai-
gua bruta i neta a la part dc Sa
Capella de Portocolom. La neta, és
el preu de la venuda de s'Algar i
la bruta no sabem que pugui anar
a t..ltra lloc que a la xarxa existent
que, la que no vessa dins el port,
s'aboca a fora i torna al port, amb
els resultats que tots sabem; el port
mort. Nosaltres sempre hem plan-
tejat el teme de les aigües brutes
i netes com a de tot el terme, a
Portocolom de tot Portocolom i
conjuntament amb la depuració de
totes les aigües. No podem seguir
contaminant les aigües i l'Ajunta-
ment encara autoritza construccions
dins sea urbà que no hi ha clavegue-
res, sense aplicar la normativa vi-
gent que obliga a instaHar una de-
puradora d'aigües particular, natu-
ralment a això no creim que a l'A-
juntament ho sàpiguen, perquè no-
més saben el que els interessa i mas-
sa vegades el que els interessa no és
precisament el que interessa als fe-'
lanitxers. Com sabeu els grans in-

tcressos dc l'Ajuntament coinciclei-
xen en quatre o cinc persones que
no sell felanitxers. Darrcrament
s'han clespenjat amb cl projecte de
clotacie d'aigua potable i clavaguc-
ram a la par cle Sa Capella dc Por-
tocolom, no ho podien fer pitjor: les
aigües brutes, en espanyar-se els
motors impulsors, s'abocaran direc-
tament al Port, les aigües netes no
saben d'on sortiran. Tot una mera-
vella de projecte.

Des de sempre hem dit que a Fe-
lanitx ens convenclria que sigui nor-
mal emprar la nostra llengua i que
no hàgim dc tornar bífits a l'hora
d'escriure o llegir. S'aprova. el Re-
glament de Normalització Lingüísti-
ca a l'Ajuntament i l'arraconaren.
Per no sentir-nos més, organitzaren
uns cursets pels funcionaris que
primer les feien de dues a tres i no
ana be perquè no acabaven les fei-
nes, després les ho feren de vuit a
nou i poca gentl1i anava perquè no
era obligatori i podien dormir una
hora més i no les ho feren més. Ara
es va contractar una persona com
assessora lingüística i li 'an fer de
traductora que no té res a veure
kunb el motiu del contracte.

I es ben cer que arriben a reac-
cionar i ens donen la raó, pert!) no
acaben de fer-ho amb racionalitat
perquè, com veis, el seu ofici es d'a-
peclacador, i això ho demostren les
declaracions del Batle que fa poc
manitesta que l'Ajuntament de Fe-
lanitx «es cert que es molt conflic-
tiu, pet-6 això vol dir que funciona».
No es gens extrany que passi cl que
passa, amb declaracions tan poc
afortunades!

ATLETISME

Campionat e Ba leas de
Marxa kifitira en Nita

Tinguti‘ Hoc el passat diumenge a
Ciutat, en un circuit situat a la zona
dels Instituts i CanOcIrom. Era la
VIII edició per a Ics categories es-
colars i la VII pels federats.

Des de sempre ha estat una prova
amb destacada presencia d'atletes
felanitxers, arrodonida amb magní-
fiques classificacions.

Enguany els atletes del Joan Ca-
pe aconseguiren el primer lloc, o si-
gui, el Campionat cle Balears a cine
categories. Els guanyadors varen
ser Llàtzer Sanchez (júnior), Mi-
guel Nadal (cadet), Maria Jimenez
(infantil), Llorenç Páramo (aleví) i
Joan Nicolau (benjamí). Hi hem
d'afegir el segon lloc de Toni Bor-
doy (benjamí) i els tercers d'Aina
M.a Sanchez (benjamí), Antoni Ni-
colau (aleví) i Maties Soler (infan-
til). A dues categories (benjamí fe-
mení i aleví masculí) el Joan Capó
fou guanyador per equips.

A la prova senior hi participa
Marti Antich, atleta del Club Opel
Felanitx, qui obtingué el 5è Hoc.

PORTO-COLOM ALQUILO PISO a
estrenar sin muebles. Muy buena
situación, con vistas al mar, 3 ha-
bitaciones, sala-comedor, 2 barios,
cocina, despensa, terrazas y apar-
camiento.
Informes, Tel. 461894 ( noches ) .




