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Dins un clima de distensió

Viu î ampli debat sobre l'urbanisme
La plenaria extraordinaria cele-

brada dimarts de la setmana passa-
da sembla que corrobora unes im-
pressions que balbotejaven darrera-
ment dins el cap dels observadors i
dels pocs assistents assidus de les
sessions, impressions que apuntaven
cap un canvi d'actitud de la majoria
governant, i que horn atribueix a la
presència d'Antoni Grimait dins el
Consistori. Si aquestes impressions
es consoliden creim que poden ser
l'inici d'una nova etapa que per for-
ça ha de ser millor, car la dialèctica
entre la majoria i l'oposició havia
arribat a un punt de deteriorament
que resultava detestable pels qui,
per deure, l'havíem de presenciar.
Era molt trist constatar que —tret
de minimes excepcions— cap mem-
bre del grup majoritari era capaç
de raonar davant una determinada
decissió, ni reconèixer mai per mai
que l'oposició podia ser encertada
en alguna de les seves observacions.
La plenaria que comentam en
aquest sentit va sorprendre tothom.
Tant de NS que sia vertaderament
senyal d'un major enteniment entre
els nostres politics.

Com sabeu, aquesta plenaria ha-
via estat solicitada per l'oposició i
tant el grup Coloms a la Sala com
els socialistes volgueren explicar en
primer lloc el per què de la convo-
catòria. Digueren que l'Ajuntament
no es la institució que hauira de
ser i que, a voltes per ignorancia i
a voltes per un afany desorbitat de
vots, aplicava un tractament discri-
minatori entre els ciutadans. Hi ha
molts de temes importants que re-
quereixen solució i són obviats per
Ia majoria i la gestió administrativa
—i se referiren precisament a
les preceptives comissions informa-
tives prèvies a la plenaria que se
celebrava— es fa d'espatlles a la
normativa legal.

Fer complir immediatament als
urbanitzadors les sentencies del Tri-
bunal Suprem, legalitzar les installa-
cions del Camp d'Esports i possibi-
litar la seva ampliació, obrir una in-
vestigació entorn al complexe que
es construeix llegalment al camp de
golf, estudiar les accions a adoptar
per tal de legalitzar les indústries
ubicades en sell no urbanitzable, cer-
car una solució per a les sepultures
que foren arrassades per la rivada
del mes de setembre, la rectificació
de la normativa de taxes municipals
per tal de primar la reconstrucció
en cas de catàstrofe i la fixació de
la línia i criteris a seguir per l'Ajun-

tament per a la gestió urbanística,
foren els punts que es tractaren al
llarg d'aquesta sessió que singular-
ment va transcórrer dins un am-
bient més aviat tranquil i relaxat.

L'assumpte més discutit fou el
del camp de golf, una qüestió nebu-
losa i plagada d'irregularitats. Sem-
bla que el primer camp de golf, de
nou forats, fou «autoritzat» fa qua-
tre anys a una comissió permanent
amb la condició que s'havia de pre-
sentar el projecte, requisit que mai
no s'ha complit. Posteriorment
—Pany passat— la plenaria aparca
el projecte d'urbanització d'Es Tu-
ró, recolzat en el camp de golf le-
galment inexistent.

Segons l'oposició s'ha envestit a
l'ampliació del camp sense llicència,
intentant camuflar-la amb el projec-
te d'un restaurant. Per una altra
banda també denuncià que l'assesor
juridic de l'Ajuntament tenia inte-
ressos mesclats amb l'empresa, punt
que havia estat revelat pel Batle en
una altra ocasió.

Foren sorprenents les declara-
cions del Batle que digue gairebé
textualment «Som el primer de tots
que vull que se complesqui la lega-
litat al maxim. Jo estava moralment
segur de que l'assumpte (del camp
de golf) estava clar. Que es faci un
informe exhaustiu del tema i que se
posin sancions si hi ha lloc. Jo me
pensava que el tema s'havia duit tal
i com tocava».

La qüestió conduí a l'acord de que
en un termini de quinze dies se reu-
nirà una comissió amb un represen-
tant de cada grup per tal d'escatir
Ia situació.

El Grup Popular es mostra molt
receptiu i d'acord amb la majoria
de les propostes que es feren. Cal
destacar les manifestacions que féu
el nou regidor d'Urbanisme A. Gri-

RESULTATS
Cadets:
ESPAÑOL, 	 70
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 67
Cadets:
CAMPOS, 	 35
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 84
Juvenils:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 46
CIDE, 	 57
Júniors:
JOAN CAPO/AUTOC. - GRIMALT, 58
ESPAÑOL, 21
Sèniors:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 51
CAMPOS, 	 44

COMENTARI
Acaba la 2.a fase dels seniors i l'e-

quip de Felanitx ha aconseguit el
primer Hoc amb tres punts d'avan-
tatge sobre el seu immediat classifi-
cat, el Campos, precisament el dar-
rer rival.

La meteorologia ens juga una ma-
la passada i destorba molt el nor-

malt, entorn als criteris que regiran
Ia seva actuació dins aquest camp:
Totes les obres que s'hagin de rea-
litzar hauran de demanar la precep-
tiva Ilicencia, la qual sera atorgada
d'acord amb les normes urbanisti-
ques vigents. Les construccions es
faran d'acord amb la llicencia con-
cedida. Les inspeccions que duguin
a terme els celadors seran per com-
provar si les obres s'ajusten a les
llicències i per últim afirma que les
obres ilegais no han de ser ender-
rocades, senzillament no s'han de
fer. Toni Grimait reconegué que a
l'Ajuntament no hi ha costum d'ac-
tuar amb un minim de rigor i que
sera necessari d'acostumar-s'hi.

mal desenvolupament de la jornada.
Cap dels sis equips que jugaren a
Felanitx arriba als 60 punts.

També, d'entrada, assenyalem que
els juvenils acabaren la temporada
amb més pena que gibria, si bé hem
de tenir en compte que han quedat
en 7è lloc, de 24 equips participants
en el Campionat de Mallorca. Han
guanyat pocs partits perquè han ju-
gat en el grup dels «grossos», pert,
darrera el Perlas, són el segon equip
de la part forana.

Els CADETS tingueren dues ac-
tuacions. El dijous, a la pista de
l'Espanyol, feren un bon partit, es-
pecialment a la 2.a part i faltà un
no res per tornar amb la victòria.
Un increible Cesar, una mica lesio-
nat en el turmell, arriba als 39 punts
i Rafel Boyer n'obtingué 16. El dis-
sabte a Campos, donaren tot un re-
pas als locals i obtingueren el resul-
tat més clar de tota la temporada,
49 punts de diferència. A més dels
inevitables Cesar (25) i Boyer (23),
destaquem els 15 punts de Miguel
Nadal i els 8 de A. Martinez.

El partit dels JUVENILS va estar
ple d'imprecisions, no motivades to-
tes elles per la climatologia... Un
triple de Jordi Sánchez en el darrer
segon del primer temps permeté als
locals arribar als descans amb do-
mini en el marcador (31-29). Perú
aquesta va ser la darrera diferència
favorable, ja que en el segon temps
pareixia que el Joan Capó havia per-
dut els papers i anota. només 15
punts. Pere J. Fullana fou el màxim
anotador del partit (15).

Actuació seriosa dels JUNIORS
(Passa a la twi(7. 5)

l'enterrament de
Ia sardina

Dimarts de la setmana passada, el
darrer dia de carnestoltes, Cas Cori-
cos fou escenari de l'enterrament de
Ia sardina, una bauxa que congregà
una munió de gent endolada que do-
na bon compte, després de la desfi-
lada, d'uns 100 quilos de sardina tor-
rada al caliu i que s'engolí molts de

litres de vi.
Cal esmentar la bona organització

i l'excellent «bon punt» que, malgrat
la quantitat, s'aconseguí en el torrat
de la sardina, gracies als bons oficis
d'un professional de la cuina.

Centre Cultural
Ajuntament de Felanitx

Demà diumenge, a les 930 del vespre
al Cinema Felanitx

La companyia IGUANA TEATRE presentarà
l'obra d'Eugéne Labiche

Oh! Vaudeville
411111■111■11.
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ELS SENIORS ACABEN EIDERS LA 2.a FASE



FE LA NIT
Setmanari d'intcressos

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

SANTORAL

Diu. 11 St. Heracli
Dill. 12 St. Teõfanes
Dim. 13 St. Roderic
Dim. 14 Sta. Matilde
Dij. 15 Sta. Madrona
Div. 16 St. Heribert
Dis. 17 St. Patrici

LLUNA

Lluna plena dia 11

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

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

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

Felanitx-Portocolom: Dies 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, 14'45 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
Miguel-Nadal
jaurn..e Rotger
Amparo Trueba
Cat. Ticoulat
Francesc Pifia
Gayá-Melis
Miquel-Nadal

TELEFONS D'INTERÈS
Ajuntament: Of icines I Policia
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funerária Felanitx

580448-581144
Ambulàncies

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

Dissabte
D iumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

FELANITX

ACERAS
Sr. Director, me gustaría que pu-

siera esta carta de protesta en su
diario.

hace una temporada que he ve-
lUdIO observando que el Ayuntamien-
to que tenémos esta ocupando las
aceras de la calle 31 de Marzo, que
es bastante ancha, y hace unas se-
manas las de la vía Argentina con
unas pintadas que permiten a los
coches aparcar encima dc las ace-
ras, cosa que creo que en el Código
de Circulación no aparece dicha au-
torización, a no ser que nuestro mu-
nicipio sea diferente a los demás, yo
propondría pintar las rayas en la
calle Portería y así podrían pasar
los vehículos mejor, y los peatonse
que fueran a dar la vuelta por la
calle Juavert entrando por el Arra-
bal.

Peatón sin acera

SA RUA
Sr. Director:
Per mediació d'aquest escrit vol-

dria donar la meva opinió entorn al
tema de La Rua '90.

En primer lloc vull donar l'enho-
rabona a tota la gent que hi va par-
ticipar desfressada, demostrant que
a la vila i voltants, encara no es
morta la imaginació, l'ingeni, ni les
ganes d'anar de trui, que dull!!

Perõ no per això voldria deixar
de dir el que vaig trobar el mal fet.
Si be l'organització va estar be una
Cosa va deixar espanta ts a molts i
es el següent:

No sembla lògic que es permeti
que hi hagi grups que amb un ma-
teix tema i desfilant conjuntament
participin a dues categories, benefi-
ciant-se de l'efecte de conjunt per a
aconseguir dos premis que per ven-
tura, desfilant per separat no hau-
rien aconseguit, i acumulant quan-
titats de doblers, que si no fos així,
s'haurien atorgat a altres carrosses
o comparses que podrien d'aquesta
manera haver vist reconegut el seu
estorg i participació.

Ës clar que es important guanyar,
però ningú no s'hi farà milionari i

rarament podrà cobrir les clespeses
de la fressa, ni tampac cree que nin-
;46 tengui liagi de tenir aquest

bier ti
El fet de guanyar és un motiu més
cle bulla, clin tent de superaciú i de
fer una festeta amb el premi.

Per aix6 recomanaria als organit-
zadors que tornassin a considerar
aquest punt, qualsevol de les carros-
ses-comparses doblement premiades
segurament amb un sol premi de
conjunt no s'haurien vistes clecebu-
des.

He sentit comentaris referents a
que es troba massa llarg l'itinerari
de la rua de Felanitx, jo personal-
mein i molta Liltra rent clue hi ,ina-
rem trobam que aixi esta molt 11(3.
Me pareix que va ser molt
animada, I llIÏrla i entretenguda i per
tant si de mi depengués la deixaria
tal com está.

Per acabar voldria fer una sugge-
rència i és la següent, ja que a més
de comparses i carrosses també des-
filaren grups reduïts de quatre a sis
persones, i també parelles i perso-
nes totes soles, crec que estaria be
que es creassin mes categories, com
«grups petits», «parelles» i «indivi-
duals», perquè no tot lo enginyós o
ben fet es el que fa mes caramull o
embalum. Ho dic perquè vaig veure
desfresses individuals i grups petits,
que per les circumstancies que si-
guin no tenen l'oportunitat o s'esti-
mern més no participar en un grup
nombrós, que estaven francament
be i molt lluïdes i que per no haver-
hi aquestes categories esmentades
ni es va saber que hi eren.
I res riles, que per molts d'anys

poguem veure la gent tan animada i
de rua.

valeu f resseees...?

Ajuntament
da riciaiiiiK

ANUNCIO
Este Ayuntamiento ha recibido es-

crito del Delegado del Gobierno en
Ia Comunidad Autónoma de las Ba-
leares por cl 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 cl número 062.

Lo que se comunica para conoci-
iniento de todos los ciudaclanos.

El Alcalde:
Cosme Oliver Monserrat

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 MOIOS
SERVICIO TAXI

Mapgatida Barceió
Vda. de Janine Sirer

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.

va morir a Palma, dia 3 de març de 1990, a Pedal de 78 anvs,
havent rebut els stints Sagraments i la Benedicció ApostOlica

Al eel sia

Els seus fills, Miquela i Joan; fills politics Cristafal Pifia i Agn&s Caluniar; nels Salvador,
Janine i Cristõfol, Janine i NIargalida; gentians politics i els altres parents, vos demanen que

encomaneu la seva anima a Deu.

Casa mortiiiiria: C. Quatre Cantons, 15 (Can Sirer) 1



¿ii Pare Jamna 8nran Sacerdot Yeati
per chiquaU any  ii`Brdenació Sacenlotal

DIPTIC

I.—SACERDOCI

Qui sap la veu secreta i misteriosa
que comença el regueró difícil
que en abundor de mar s'ha transformat?
Un gra de Nat es la que fa una espiga.

Cinquanta anys fa de mística ofrena,
cinquanta estius i moites llunes plenes,
del Mu de l'oronella més del doble
i un feix immens de Hors de tot color.

La ruralia pot ser una gran muntanya,
poble de Deu i Casa del Senyor,
d'un Sacerdot la tasca mesurada.

Són fites d'una vicia ben emprada:
Donació d'amor i convivência
i viure vinculat a un humanisme.

IL—PERSONA I POBLE

Parc Duran, la gent de Felanitx
sap estimar noblesa i bona hei;
uns cinquanta anys servant el ministeri
i un grapat gran de viure al nostre pale.

Vós heu vingut a compartir amb nosaltres
el pa i eis afanys i les tristors;
voler venir a ser felanitxer,
una riquesa i nom que vos escau.

Quedau aqui amb nosaltres, fill illustre;
vos ho teniu guanyat i ben pagat.
Ja de bon grat vos atorgam el tao!.

El do del \ 'ostre cor i el sacerdoci
es la millor penyora i compromis
del nostre agraïment i el vostre amor...

Jatone Prohens

Denver, Colorado Febrer 9, 1990.

ESTETICA I SALUT
	TAULES DE GIMNÁSTICA

PASSIVA (TONNING TABLES)

SOLARIUM U.V.A.

HIDROMASSATGE

EsTf.:TicA coupoit.\1. I FACL\L
1)epilació (erra calcula i fre(la).
Neicja (I'' cutis i tracIaments fa-
cials.

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

Parroquia de Sant Miguel

CELEBRACIONS QUARESMALS
LAUDES I MISSA.—Dimarts i dijous, a les 7'45 del mati, a la

capella de l'Hospital.
VESPRES I MISSA.—Dimecres i clivendres, a les 20 h., a la

parròquia.
MISSA JOVE.—Demà diumenge, a les 12 del mati, a la parrò-

quia. Sera dirigida per Mn. Jaume Obrador.
TAULA RODONA.—Dilluns dia 12, a les 9 del vespre, a la rec-

toria, sobre cl tema «L'Església davant la marginació». Interven-
dran D. Gabriel Pérez, delegat de Caritas, D.  Ana Valdés, volun-
taria treballadora a la presó de Ciutat i D. Bartomeu Catalã, di-
rector ciel «Projecte Home».

LA PARAULA A LES VICARIES.—Avui dissabte, a les 21 h. a
Son Prohens amb celebració penitencial. Dissabte que ve dia 17,
a les 18'30 al Carritx6, també amb celebració penitencial.

RECESSOS ESPIRITUALS.—Dilluns dia 12, per dones, a les
15'15, a la rectoria. Dimarts dia 13, per homes, a les 21 hores.

LA PARAULA AL JOVENT.—Divendres dia 16, a les 21 h., con-
ferència i vetlla juvenil.

LA PARAULA ALS NINS.—Dilluns dia 12, a les 17'30 per als
de primera comunió, amb celebració penitencial. Dimarts dia 13,
a la mateixa hora per als de post-comunió, amb celebració peni-
tencial. I dimecres dia 14, també a les 1730 per als pre-adoles-
cents, amb acte penitencial.

NEY

FELANITX

(‹Prebe covent»
Pie d'Ajuntament: Reunió política

entre el :211.1p governant i l'oposi-
ció per debatre i solucionar de-
mocraticament els temes d'interès
local que Vall en benefici del po-
bic.
Ple d'Ajuntament de Felanitx?
Amb aquestes dues definicions,

vull donar a entendre lo que va suc-
ceir al darrer acte cultural o tea-
tral a la nostra Sala.

«Ara, comença a entrar públic
clins el «fórum», uns s'asseuen cla-
vant, altres ho fan darrere; els per-
snnatges que hi ha pintats als qua-
dres dc les parets fan mitja rialla
irônica com si diguessin, no vos que-
da res per sofrir! Entre el públic i
l'escenari hi ha una estufa de buta,
pot sser molt bé que aquesta estu-
fa sigui una arma secreta i radioac-
tiva que han posat, alla enmig, els
governants de la Sala, perquè en cas
d'invasiú del Hoc de representació
es dispari i faci desistir als amoti-
nats.

Apareixen els regidors dels Co-
loms, són dos; els del PSOE, són
quatre i apareixen els actors princi-
pals, els del PP, (lue són molts més;
quan entren clins l'escena, pareix
que, alla, no hi haura lloc ni per una
agulla. Enmig de tots cils, a la tau-
la, on es posen un munt d'expe-
clients, si es pot dir d'aquesta ma-
nera, el Sr. Batle presideix l'acte,
acompanyat al seu costat per dos
regidors més, com es pot suposar,
del seu mateix partit.

Darrere la taula presidencial, un
gran domas vermeil cobreix la «mo-
ral» i la «illuminació» dels protago-
nistes. «Entram amb metlles» i el
primer punt del vespre..., els qui
s'asseuen darrere de tot no poden
sentir be lo que diuen, el Sr. Batle
te la mania de «xerrar» amb la ma
davant la boca i això fa impossible
que els qui tcnguin assentament al
«galliner» puguin escoltar amb cla-
retat lo que es desenvolupa. Passen
els punts segon, tercer, quart; els
regidors del PP, com es natural, a
Ia dreta del seu cap visible, escolten
lo que contesta el Sr. Batle als
grup53 de l'oposició... (ah, ah, ah.
una rialla que no sé d'on ve em
despista, mir cap a la meva dreta i
tenc la sensació de que cl quadre de
Mossèn Cosme Bauza Adrovcr, el
capella bo, fa un moviment amb la
boca, sembla que «el qui ha rigut
ha estat ell»)... a lo que anavem, els
regidors opcpistes» pareix que diuen
que si a tot, però des dei caire psi-
cològic sembla que volem dir, mira
de quina manera ens estan cercant
les puces, no treuen cap en lloc!

—Si Senyors! si no volet' que vos
cerquin les puges, en arribercu?

Al punt sis, cl Sr. Balle feu una
interpretació magistral, una inter-
pretació en solitari que em va fer
pensar amb un plat de cuina molt
conegut, BULLIT.

Un poc abans de les dotze, l'acte
teatral anava molt endarrera per lo
que vaig decidir canviar d'aires.
Tots els dies que vingueren després,
varen ásscr dies de recolliment, avui
se ben cert que amb aquest grup go-
vernant, el poble felanitxer pot, si
les coses segueixen igual, vendre les

cases i anar a lloguer.
Postdates:
Els governants cie la Sala són

molt humils, encara que no hagui
acabat l'acte no volen ballmanetes.
Els oguardespatIles» de la taula pre-
sidencial, res poden fer per ajudar
als «electes». Per resoldre lo ocorre-
gut a la Sala, caldria contractar a
'l'Hercules . Poirot?

Antoni Joan i Albons

Agraïment
AGRAIMENT

La familia Vaquer-Ramon,
de Sa Cova, davant les nom-
broses manifestacions de con-
clut rebudes amb maint de la
mort d'Antoni Vaquer Oliver i
en la impossibilitat de corres-
pondre-les a totes personal-
ment, ho vol fer per mitja d'a-
questa nota.

A tots, moltes gracies.

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

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.

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



Consulta de Medicina 'Natural
Trastornos más frecuentes tratados con éxito:

DOLOR DE CABEZA, ARTROSIS, DEPRESION, OBESIDAD, IM-
POTENCIA, ALERGIA, VARICES, DIABETES, COLESTEROL, AS-
MA, ESTREÑIMIENTO, NESVIOS, ESTERILIDAD, BRONQUI-
TIS, ETC...

D. Manuel Cara
NeurOpala y Reflexólogo Dpdo.

Allende su consulta en:

«SA NATURA» C. lJaaniimue I, 8 A

(HORAS CONCERTADAS) TEL. 582573

PRÓXIMA INAUGURACION DE LA

Guardería ROPITS
PARA INFORMES, TEL. 58 30 92

CINE FELANITX
DIUMENGE DIA 18, A LES 21'30 H.

'rentre
L'ASSOCIACIÓ DE LA TERCERA EDAT DE CAMPOS

posara en escena els dos sainets

«Dos carActer3 oposats» i Al Retratista»
el GRUP DE TEATRE de la LLAR DE FELANITX hi posara

partit de no deixar»
FI DE FESTA

4 	 i;ELANITX

(Oh! Vaudeville»—Iguana Teatre
Per demà diumenge, a les 21'30,

al Cinema Felanitx i presentat pel
Centre Cultural, hi ha prevista una
representació de «Oh! Vaudeville»
d'Eugéne Labiche, producció de la
coneguda companyia mallorquina
Iguana Teatre.

Aquest espectacle, co-produit amb
l'Ajuntament de Palma, va ser estre-
nat l'any passat a l'Auclitõrium de
Ciutat amb gran exit de crítica i pú-
blic. «Oh! Vaudeville» es un diver-
tit muntatge basat en dues peces de
Labiche.

Eugene Labiche, considerat el pa-
re del vodevil, va reflexar a les se-
ves obres l'esperit de la burgesia in-
cipient de la revolució industrial, tot
creant personatges i situacions ca-
racterístiques d'aquest genere amb
un gran sentit de l'humor.

Iguana Teatre, un dels collectius
de les illes amb una trajectòria més
interessant, funciona com a coope-
rativa de treball associat des de fa
lins anys, es a dir, que tots els seus
membres són professionals del tea-
Ire.

Entre les seves produccions des-
taquen: «Casament per força», «Nit
de foc», «Myotragus» i aquest «OH!
VAUDEVILLE», que tendrem opor-
tunitat de veure derna.

Una nina de 15 anys morf estim-
bada a Cala Marçal
, La nit del dimarts es produí una
desgracia que va commoure tota la
població. Una nina de 15 anys, Julia
Tomas Medina, que es trobava en
companyia d'un germa seu i altres
amistats a l'indret de la rotonda de
Ia punta del flanc dret de Cala Mar-
çal i mentre feien jocs i saltaven per
aquells paratges, s'acosta al penyas-
segat de la part de fora, amb tan
mala fortuna que s'estimba per una
cscletxa des d'una altura d'uns 15
metres.

La caiguda produí la mort instan-
tània de la dissortada, que hagué de
ser rescatada per mar amb el con-
curs de la Guardia Civil.

Llamentam molt aquesta desgra-
cia i des d'aquestes planes implo-
ram a Deu resignació pels seus pa-
res i familiars.

Les noces d'or del P. Jaume
Duran

Dema diumenge, la casa i la famí-
lia teatina felanitxera estaran de fes-
ta amb motiu de les noces d'or sa-
cerdotals del P. Jaume Duran.

El migdia, al restaurant Son Co-
lom, un grup nodrit de persones
compartiran el pa de l'amistat i ger-
manor en un dinar entorn al P. Du-
ran i a les 7 del capvespre, el temple
tcatí sera el mare d'una Eucaristia
d'acció de gracies.

Des d'aquestes planes ens unim a
Ia celebraciú jubilar d'aquest sacer-
dot que ha dedicat ales de quaranta
anys de la seva tasca a la casa teati-
na felanitxera.

Que per molts anys, Pare Duran.

Mestre Oliver exposa a la
Casa de Cultura

Avui horabaixa sera inaugurada a
la Casa Municipal de Cultura una
mostra de pintura del nostre paisà
Gabriel Mestre Oliver.

Mestre Oliver exposa en aquesta
plaça a onze anys de la seva darrera
mostra individual a Felanitx —a la
Casa de Cultura també— i després
d'un llarg i fecund itinerari pels via-
ranys de l'art —del seu art persona-
líssim—, per la geografia de l'Eu-
ropa Central —del 81 al 86 exposa
reiteradament a la República Fede-
ral Alemanya— i de Mallorca tota.

Mestre Oliver no s'ha permès mai
d'encasellar-se, la seva trajectòria
artística ha esdevingut sempre una
experiencia renovada, una recerca
constant, un assaig continuat de for-
mes expressives i tècniques, sense
perdre mai la seva personalitat.

Esperam amb interés aquesta
mostra de Gabriel Mestre Oliver.

La inauguració oficial de les
instal.lacions d'Autos Martorell

Divendres passat, la casa «Autos
Martorell, S. A.» concessionari
FIAT, inaugurít oficialment les seves
installacions dels carrers Verge del
Socors i Sant Agustí.

El Director Gerent de la firma,
Jaume Martorell i la seva esposa,
complimentaren i obsequiaren es-
plèndidament els nombrosos convi-
dats que tingueren ocasió de visitar
les dependencies ubicades en un edi-
fici d'unes característiques arquitec-
tòniques molt suggestives i harmo-
nioses.

A l'ampla sala mostrador s'exhi
bien els darrers models cl'automó-
bits d'aquesta prestigiosa marca.

Enviam la nostra felicitació a Jau-
me Martorell i li desitjam una reei-
xida gestió comercial al capdavant
d'aquesta empresa.

Presentació del llibre «Nicolas
Forteza»

El passat dijous dia 4, a les de-
pendencies del Cercle Mallorquí del
carrer de la Concepció de Ciutat i
sota els auspicis de la Caixa de Pen-
sions —patrocinadora de l'edició—
tingué Hoc la presentació del llibre
«Nicolás Forteza», que alterna re-
produccions de l'obra d'aquest pres-
tigiós pintor felanitxer, amb textes
de Gabriel Janer Manila. El pròleg
es de Camilo Jose Cela.

Aquesta presentació fou a  càrrec
de l'editor i periodista Pere Serra
Bauçá.

Ceràmica de Maria Ramis i pin-
tura d'Alain Coy a «Arts Raval»

Des de divendres passat, la galeria
«Arts Raval» acull dues mostres ben
interessants. Per una part Na Maria
Ramis, del taller «Call vermeil», pre-
senta una serie dc peces de ceràmi-
ca originals, i per l'altra, el pintor
Alain Coy mostra un grapat de teles

amb predomini del paisatge urbà.
Aquesta exposició restarà munta-

da fins dia 25.

Curs Stvdia
Dijous dia 15, a les 9'30 del ves-

pre, al collegi de Sant Alfons, el P.
Antoni Oliver, explicara la MO cor-
responent del Curs Stvdia: «Una vi-
sió i un programa de la Christifide-
les laici i de la Sollicitudo rei socia-
!is».

Sorteig «Paga extra» de
«Sa Nostra»

En el darrer sorteig «paga extra»
de «Sa Nostra», ha resultat guanya-
dor Antoni Adrover Jaume, de la 1.»

volta, 204 de Felanitx. Import del
premi 25.000 ptes.

Club d'Esplai «Albada»
Es comunica que s'ha sortejat el

quadre donat per N'Anna M.a Rigo
Adrover en benefici de la festa de
Sant Antoni i ha resultat guanyador
N'Antoni Capt.).

Adoració Nocturna
Es prega als adoradors 	 vul-

guin assistir al recés espiritual per
a homes, que se celebrarà a la par-
ròquia, el proper dimarts dia 13 a
les 21 h.

Queda suprimida la vigília d'a-
quest mes.

SE VENDE FORD FIESTA i 2 RE-
NAULT - R5.
Informes, Tel. 575870

TENGO PISO PARA ALQUILAR,
amueblado.
Informes, Juevert, 61 - Tel. 580283

SE ALQUILA CASA CAMPO para vi-
vienda, sin muebles, a 4 km. Fe-
lanitx, fácil acceso carretera asfal-
tada, 4 hab., sala-comedor, baño,
cocina, electricidad, agua corrien-
te, cochería, 2 terrazas cubiertas
y parcela para huerto familiar con
gua potable. Inútil sin referencias.
30.000 ptas. al mes.
Informes, Tel. 580344 (noches de
8 a 10'30 h.)

SE VENDE FURGONETA SEAT
TRANS PM-5437 AD, buen estado.
Informes, Tels. 580423 y 582337

SF. NECESITA SECRETARIA/0 pa-
ra contabilidad por ordenador.
Trabajo en Manacor.
Informes, Tels. 843974 y 581926

SE NECESITA JOVEN con carnet
de 1.a para Taxi y otros trabajos.
Informes, Tel. 580268, Taller C.
Bennásar

EXTRAVIADA PULSERA tipo es-
clava. Se gratificará su devolución
por ser recuerdo de familia.
Informes, Tel. 575703

SE NECESITA Sra. o Srta. para cui-
dar nos v trabajos domésticos.
la.: Tel. 58- Mil
(a parlir 7'30 tar(le)

VENDO l'ISO de 150m2. con apar-
camiento en C. Caldentey.
lui.: Tel. 58273'2    

informació peal    



ABIERTO TODO EL AÑO
PUERTO DEPORTIVO CALA D'OR - TEL. 64 34 65

cine principal

Dr. Andreu Adrover Tirado
METGE HOMEOPATA

Vos comunica que a partir de dia 15 de
marc, trasllada la seva consulta a la

Casa Hospici-Hospital.
HORES CONVINGUDES AL TELEFON 58 24 33

Viernes 9, sábado 10, 9 noche y domingo 11 desde las 3
Un reparto sensacional para esta gran película:
SEAN CONNERI - DUSTINI HOFFMAN - MATTHEW BRODERICK

Negocios de familia y Romero
La auténtica historia de un sacerdote heróico

Viernes 16, sábado 17. 9 noche y domingo 18 desde las 3
Si queréis disfrutar una buena tarde o noche, no te pierdas esta gran

película.

No me chilles que no te veo

La fuerza del destino

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
REHABILITACION L. Montoya
TRAUMATOLOGIA Dr. J. Canet, Dr. S. Manresa

Dr. B. Cantarei Ias
RECONOCIMIENTOS CARNET Y ARMAS
UROLOGIA Dr. Francisco Tellols
EDUCACION MATERNAL Com. Catalina Cerdá
OBESIDAD DIETETICA ESTETICA
PODOLOGO D. XAVIER GAMBOS

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 5

Vela
Miguel Mai, TrolTeu
Ales Baleers» classe Europa

El passat cap de setmana se cele-
bra en aigües d'Eivissa, el Trofeu
llies Balears, de la classe Europa.

Degut al mal temps regnant, la
prova tingué Roc amb vents de for-
ça 6 i 7, i fou la causa de que dels
13 regatistes inscrits, solament 5
acabassin la prova, essent el guanya-
dor el jove regatista felanitxer, Mi-
guel Maimó Bennasar, amb la seva
embarcació Xalest, que arriba a la
meta amb un aventatge de 5 minuts,
sobre el segon classificat.

La nostra enhorabona al jove re-
gatista i li desitjam que els seus
èxits continuin.

TEN(() PISO PARA A LQUILAB
sin muebles, 3 hab. 35.000 pies.
Inf.: Tel, 582021

Juan Eco. Torralba,
campió de Balears
de Judo

El judoka felanitxer Juan Fran-
cisco Torralba, adscrit a l'equip del
gimnàs Dojo-Muratore de Manacor
i entrenador de l'equip de bàsquet
del collegi «Reina Sofia» de S'Hor-
ta, acaba de proclamar-se Campió
de Balears de Judo en la categoria
de 95 kgs.

J. F. Torralba posseeix a més el
títol de Campió de Balears de cintos
Taronja i el de Campió del Torneig
«Aceitunera Balear» (més de 75
kgs.) de cintos Taronja.

Ens alegram d'aquest nou títol
aconseguit pel nostre paisà, al qui
elicitam cordialment.

ELS SENIORS...
(Ve de la pagina 1,

que, al final, aconseguiren un abul-
tat resultat. L'equip rival, amb 21
raquítics punts, també hi va contri-
buir. La clau fou l'absolut domini
dels locals sota els taulers. Puntua-
ció molt repartida i únicament M.
Julia (13) i Tnrneu Maimó (12) pas-
saren la desena.

El partit que enfronta els SE-
NIORS ciel Joan Cap6/Autoc. Gri-
mait i Campos va ser de poca qua-
litat i només l'avançament dels cam-
paners al principi (10-19) i les cur-
tes diferències durant quasi bé tot
l'encontre, mantingueren l'interès
d'un partit descafeïnat, perquè la
clasisficació estava ja decidida. L'es-
pecte que més cal destacar és la
gran esportivitat dels dos conjunts.
El juvenil P. J. Fullana, autor de 16
punts, va ser el millor jugador fela-
nitxer.

AQUESTA JORNADA
El cadets rebran el Perlas, líder

del grup. Els júniors jugaran a Al-
cúdia. Sera jornada de descans per
requip sénior, esperant que comen-
ci la propera setmana el definitiu
play-off.

LARRY CISTELLES

vida social
-1

NAIXEMENT

Els esposos Francesc Xavier Gon-
zález Genovart i Antònia Serra An-
tich, han vista alegrada la llar amb
cl naixement del seu segon fill, un
nin que en cl baptisme rebrà el nom
de Climent.

Enhorabona als novells pares.

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

VENDO APARTAMENTO en Porto-
Colom C. ('i ravina, UX) m2., 3 dor-
in j torios, terraza.
Inf.: Tels. 580200 y 581413

NEcEsITA APRENDiz ELF,c-

Inf.: Eli, etrica Mas-Nicolau
Tel. 581915 C. NIolins, 12

SE GUARDARAN NIÑOS, a partir
del 1.° de abril.
Inf.: 'rel. 583002 (De 12 a 13 y de
18 a 19 h.)



Bodas, Banquetes, Comuniones y
fiestas en general

Clbierto todos los días

Para reservas llamar a los
Tels. S374931 y 658033

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Un notable pintor felanitxer
MESTRE-OLIVER expone en su ciu-
dad natal. Un pintor que tal vez no
haya sido debidamente estimado en
su propia tierra. Lo cierto es que
Biel tiene un largo «curriculum vi-
tae», su obra no solamente es per-
fectamente valorada en nuestras Is-
las, sino que hasta incluso en el ex-
tranjero lo conocen bien, especial-
mente en Alemania. Una muestra
que estará expuesta del 10 al 25 de
marzo. Yo le recomiendo que se dé
tin garbeo por el «Casal de Cultu-
ra», vale la pena comtemplar la obra
de MESTRE-OLIVER.

• Hoy viernes creo que habrá
enorme expectación y animación en
cl «CIRCULO RECREATIVO» en
torno a esa TAULA RODONA/COL-
LOQUI que cuenta con la presencia
del entrenador del REAL MALLOR-
CA, el «pobler» SERRA FERRER,
que no necesita carta de presenta-
ción, y del Redactor Jefe de Depor-
tes de «Ultima Hora» y Director en
les 111es de «Antena-3» (ràdio-televi-
sió), el conocido periodista ALE-
JANDRO VIDAL. La polemica está
servida, la charla/preguntas/discu-
sión les puedo anticipar que va a
ser de lo más interesante. Después
se servirá un vino de honor, xam-
pany (ahora diga cava) y algo para
picar completamente gratis para to-
dos los asistentes, que serán un
montón.
, • El pasado martes el nuevo
«CLUB CICLISTA DE FELANITX»
se vi6 obligado a suspender sus acti-
vidades acostumbradas por mor de
las circunstancias climatológicas.
Teníamos previsto informarles con
detalle de estas actividades, pero
vista la cosa tendremos que poster-
gar esta información, esperando que

cl clima sea más razonable con es-
tos animosos deportistas.

• En el «3.° SEMIMARATHON»
«D M» los ATLETAS FELANIT-
XERS dieron la [alia. Yo no entien-
do mucho dc la cuestión pero el
tiempo de PACO ALGABA 1:20:43 es
excelente, ocupando la plaza 29. El
puesto 31 fue para SEBASTIA
ADROVER, que logró la 4." plaza de
los veteranos grup «A». Pero la gran
triunfadora fue sin duda M. , ANTO-
NIA CALDENTEY con su 1." puesto
en la categoria femenina, con un
crono de 1 7:36, (corredores de la
firma OPEL-FELANITX). El 2.° lu-
ear de esta categoria para féminas
fue para la también felanitxera y
mejor amiga MARGARITA ADRO-
VER. ¡ENHORABONA!

• La magnifica ceramista fela-
nitxera MARIA RAMIS expone sus
obras conjuntamente con el pintor
ALAIN COY en la galeria «ARTS
RAVAL». La inauguración tuvo lu-
gar cl pasado 2 de marzo, pero la
falta de información y de propagan-
da hizo que la cosa nos pasase por
alto.

• El pasado viernes tuvo lugar
Ia inauguración de las nuevas insta-
laciones de «AUTOS MARTORELL»,
concesionario de la firma «FIAT» en
FELANITX. El acto resultó brillan-
te, con gran asistencia de público
muy interesado por esa marca de
coches que se está haciendo un buen
hueco en el mercado del automóvil.

• El pasado fin de semana el
grupo felanitxer « URDER IN THE
BARN» actuó con éxito en el Port
de POLLENÇA, en el local «MAR-
CHA FRESCA».

• Ultimos días para poder con-
templar en la «TORRE DE SES
PUNTES» la obra del pintor JOAN
RAMIS, un joven artista con una
excelente proyección que tras ex-
poner en Venecia, Nueva York, Mia-
mi, Los Angeles, Barcelona... Lo
hace por primera vez en MANA-
COR.

• En el «CINE PRINCIPAL» nos
llegan dos autenticas novedades, pe-
lículas de reciente cosecha. «ROME-
RO» es la historia real de este per-
sonaje, un cardenal que fue asesina-
do por los militares allá por cen-
troamerica no hace mucho tiempo.
Un acto criminal que conmovió al
mundo, si esto ya es posible en los
tiempos que corremos. La interpre-
tación corre a cargo del actor de

Durante la pasada semana, Gero-
na fue el escenario de los Campeo-
natos de Catalunya de terceras
(Sub-18), en donde nuestro paisano
y amigo C. Bennassar dio la gran
sorpresa imponiéndose en la gran
final a Ernesto Vera por el tanteo
de 6-1 y 7-6 (8/6), después de desa-
rrollar durante todo cl Torneo un
gran nivel de juego.

Este resultado viene a premiar
tres años de duro esfuerzo y sacri-
ficio de este joven tenista (17 años),
ya que desde que dejó nuestra Ciu-
dad para entrar a formar parte del
Centro de Enseñanza de alta compe-
tición de Barcelona, ha sido cons-
tame y duro el trabajo realizado,
que ahora se ha visto recompensado
por esta victoria, que auguramos no
será la última.

Esta noticia nos llena de alegría y
emoción a todos, y en particular a

descendencia hispana RAUL JULIA,
que está demostrando su gran duc-
tibilidad para encarnar todo tipo de
personajes. No hace mucho tiempo
encarnó para la televisión a Onas-
sis. Como plato fuerte «NEGOCIOS
DE FAMILIA» (Family business) di-
rigida por el veterano SIDNEY LU-
MET con SEAN CONERY, DUSTIN
HOFLMAN y MATTHEW BRODE-
RICK. Un cartel de lujo. Una come-
dia que trata del patriarca de una
familia que está muy decepcionado
al ver que su hijo no sigue su pro-
fesión: el robo. Sin embargo su nie-
to sí ha heredado el genio del abue-
lo para el delito.

• El pasado martes el conocido
«EQUIPO-A» se reunía a manteles
¡otra vez! En esta ocasión en «SA
SINIA». Estaba el equipo al pare-
cer al completo. A la hora de redac-
tar esta sección desconocíamos
otros detalles que las cabezas visi-
bles serían las de BIEL VILLALON-
GA y PEPE VALLS. ¡Negocios de
familial

todos los socios y responsables de
Club de Tenis Felanitx, ya que no
olvidamos que Cristóbal Bennássar
se formó en la Escuela de Tenis del
Club. Igualmente v desde estas mis-
alas lineas queremos felicitar y am-
mar a sus padres por el enorme sa-
crificio que ha supuesto el tener
alejado a su hijo, y creo que tam-
bién nos debemos felicitar todos
I)()1' este otro (xi 	 conseguido
un deportist a local.

Cuando terminabamos de escribir
estas líneas nos llega la noticia de
que C. Bennassar, formando parte
del equipo del C. Tenis la Salut, se
acaba de proclamar campeón de
Catalunya por Equipos Júniors al
derrotar en la final al histórico
C. Tenis Barcelona. Lo dicho, enho-
rabuena chaval, y que sea el princi-
pio del gran futuro que te espera.

Nastasbz

• El C.D. FELANITX perdió en
ST." EULALIA por la minima, injus-
tamente si nos atenemos a los co-
mentarios recibidos. El gol, al pa-
recer, completamente ilegal. Era
otra buena ocasión para arañar un
punto de cara al milagro, que sig-
nificaría la permanencia en 3." di-
visión. ,EI domingo en «Es Torren-
lb» el Felanitx se juega algo más
que dos puntos, se lo juega todo. Si
gana, deja de ser colista, ya que el
visitante es cl LLOSETENSE, equi-
po que sólo tiene un punto más que
nosotros. Es más, es posible que el
PORTO CRISTO pierda en su casa
con el MANACOR, partido de gran
rivalidad, cosa lógica. Y si nuestro
equipo ganase, subiríamos dos pues-
tos en la clasificación general. Pero
esto son sólo conjeturas. Hay que
ganar y si los otros resultados nos.
acompañan, tanto mejor.

JORDI GAVINA.

INDUSTRIAS METALICAS G.M.
Se precisan operarios y aprendices
In formes: 'I'd. 581901

TENIS

CRISTOBAL BENN4SSAII CAMPEON DE
CALALUNYA DE TENIS

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 iniciales de promoción
TELEFONOS 55 28 86 y 58 11 15



FELANITX

FUTBOL

FELANITX. — Parera (2), Riera
Il t. Oliver (2), Adrover (2), L11111(1),
Proliens (1), Gallardo (1), Pont ( I ),
Roig (1), Cori ( I ) y Vadell (1).

ARBITRO. — A cargo del Colegia-
do GIL ORTIZ (1), discreto.

EL GOL. (1-0) min. 55. — Sisa-
món remata al fondo de la red, cn
jugada dudosa.

BAJAS IMPORTANTES. — Ambos
.equi pos presentaban bajas impor-
!antes, el Felanitx se presentaba sin
Felipe ni Cannes, ni tampoco el go-
leador Mut, por no nombrar a otros,
mientras el equipo local no podía
contar con Fiume ni con Loren. Es-
to restú calidad al juego.

SOSO Y ABURRIDO. — El parti-
do no pasó de regular. El Felanitx
luchó bravamente para conseguir al-
go positivo por salir del atolladero
Cu que Sc cncuentra; montó algunos
peligrosos contragolpes, pero no tu-

fortuna de cara al gol. Por con-
tra los locales estuvieron poco acer-
tados en ataque. El juego discurrió
—mayormente— en el centro del
campo.

EL GOL DE SISAMON. — El gol
del delantero local Sisamón fue lo
-finico destacable de un partido que
no pasará a la historia. Un gol que
daría a la postre la victoria al equi-
po ibicenco. Un gol posiblemente
conseguido en una jugada en fuera
de juego.

REACCION FELANITXERA. —
Los visitantes, a raiz del gol, busca-
ron afanosamente empatar el parti-
do, por lo menos. Alguna que otra
ocasión tuvieron, pero la suerte les
dio la espalda. Visto lo acontecido
en el terreno de juego, el resultado
ptido ser muy bien otro. Un empate
hubiera hecho justicia en el mar-
cador.

J. T.
El próximo domingo el Felanitx

se itiega el Ultimo cartucho: FF.I.A-
NITX - LLOSETENSE, ganar este
partido es vital para seguir aspiran-
do a lo imposible, la permanencia.
Sc da la circunstancia —en caso dc
ganar— que el equip de Acuñas
abandonaría la plaza de colista pa-
ra cederla a los de Lloseta. Así pues,
hay que ganar. En caso contrario,
preparar al equipo para la venidera
temporada.

1." REGIONAL
El equipo de Cas Concos tuvo cl

pasado fin de semana un tiempo pa-
ra reflexionar. Et-a jornada de des-
canso.

Próximo domingo:
V. DE LLUC - CAS CONCOS.

2.' REGIONAL
S'HORTA, 5 - BUGER,

RESULTADO JUSTO Y CLARO
Ante un fácil rival, el S'Horta con-

que va de temporada, un triunlo
conseguido en buena lid.

Desde el primer minuto el domi-
nio local rue claro, jugadas de mu-
ch° merit°. La La parte terminó con
on 3-0 que sentenciaba prácticamen-
le el encuentro; goles de Dino (2) y
Carrasco. En la 2.- parte continuó la
inisma tdnica. El dominio del S'Hor-
ta era abrumador, de ahí esos dos
goles MÚS marcados por Suasi y Ma-
teo.

S'HORTA. — Adrover, Picó, Ca-
rrasco, Tutu, Gaspar (Torrens), Va-
cas (M. Roig), Dino, Suasi, Mateo y
Juli.

El próximo domingo:
MARIENSE - S'HORTA.

BENJAMINES
FELANITX, 6 - ESPANA, 3

fAUPA, MUCHACHOS!
Sensacional victoria de nuestros

benjamines frente a los de Llucma-
jor. En un partido de total domi-
nio local. Los chicos rayaron a gran
altura, destacando la labor de todo
el equipo felanitxer. Los goles, lo de
menos, fueron obra del avispado go-
leador Vidal (3), «diablillo» Cam-
pos (2) y Socias.

FUTBOL EMPRESAS
CENTRE CULTURAL

(SON MACIA), 3 -
S. SALVADOR-RENAULT, 6

Buen partido de los felanitxers,
que supieron imponerse siempre a
base de mejor tecnica. El «alma-
mater» del equipo JUAN CAMPOS,
estuvo ausente por lesión, pero su
aliento se dejó notar sobre la «can-
chap.

NOTA A NUESTROS
INFORMADORES

Si hay interés en que salgan en
nuestro Semanario todas las crúni-
cas de todos los equipos felanitxers,
rogamos que nos envicn los origina-
les a esta redacción los lunes —lo
más tardar— antes de las 8 de la
noche. Muchas gracias.

ES CE11C.1 ,\1..1.,()TA per cuidar
nins i fer les [vines de la casa tins

les 3 de nliorabaixit.
1 f.: Tel. .)83137

BOIS BOUTIQUE
Mayor, 46

comunica a su distingui-
da clientela haber recibi-
do las últimas novedades

Primavera 1990

Fade
Dissabte passat es va jugar la dar-

rem jornacla de la Iliga 89-90, cis re-
sultats de la qual són cis següents:
La Rivera, 3 - Acid Judio, 3
Old Stars, 0 - Cons. Simarro, 3
M. Ses Salines, 4 - C. Puig Hugní, 6
Banca March, 9 - «Sa Nostra», 4

Fou una jornada de nervis, ja que
Sc jugaven les finals i hem de des-
tacar l'empat de La Rivera, la vic-
tòria de Construccions Simarro, el
bon partit de M. Ses Salines, la de-
portivitat i el bon joc de Cons. Puig
Hugni i l'equip de la Banca March
que es va imposar a «Sa Nostra».

La classificació linal lou la se-

Cons. Puig Hugni,	 22 punts
Banca March, 	 21	 ))

Acid Jodio	 18
	

))

M. Ses Salines, 	 17
Cons. Simarro,	 13
Old Stars, 	 11
La Rivera, 	 8
Sa Nostra, 	 2
Volem des d'aquí donar les gra-

cies a tots els collaboradors i fir-
mes comercials, que han fet possi-
ble aquesta lliga, amb fabulosos pre-

.bta es
Si quieres hacerte con una RENAULT

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

Además, si eres profesional, a través de
RENAULT LEASING te la  llevarás sin entrada,
pagándola hasta en 60 meses 2 Cómo lo ves?

Pásate yo por un Punto Renault Y apro-
vecha paro conocer lo nueva RENAULT
BEAUTY EXPRESS DIESEL. Con un
excepcional equipom■ento

190000014S. 
OS

9 NOS 
DE)ASIU \lt■-1■Cu() 

uspop

mis, trofeus i un viatge a Eivissa
pels campions: A jun t amen t de Fe-
lanitx, Aceites Valvoline, Confecció
A. Rios, Renault Felanitx, Hiper Fe-
lanitx, Banca March, «Sa Nostra»,
«La Caixa», Cons. Plomir i Cons.
Puig Hugní.

Es Puput

FUTROLET ESCOLAR
BENJAMINS
P. Kiska - Sant Alfons «B», 1 -

F. J. Ballester, 6
P. Kiska - Sant Alfons «B», 0 -

Joan Ven', 11
Partits corresponents a les jorna-

des IV i V, on els ;oyes jugadors no
pogueren ler res clavant els seus ad-
versaris. L'únic gol aconseguit fou
obra del jugador Nicolau Forteza.

ALEVINS
Cafet. Llevant - Sant Alfons «B», 1 -

Reina Sofia, 11
Cafet. Llevant - Sant Alfons 013», 0 -

F. J. Ballester, 2
Moltes debaixes, les quals obliga-

ren a recórrer a jugadors de l'equip
benjamí (Toni F. i Colau Forteza).

El gol fou obra de F. Manresa.
M.T.F. ( júnior)

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

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

RENAULT EXPRESS
FEJEMPI.0 DE FINANCIACION RENAULT EXPRESS 1.100

I	 I CANTIDAD

1 P.V.R 1 INTIADA APLAZADA
955.000 Phis. 286.500 Phis. 668.500 Pio.

3." DI V Ps I ON

¡UNA VE MS EA SUERTE NO ACOMPAÑO!
Panya S. Sta. Erlália, 1 - Felanitx,

(Crónica servida desde EIVISSA siguió la mas clara victoria en lo
por JANDRO TEIXIDOR.)

Floja entrada en la matinal del
domingo en el campo del Sta. Eula-
lia.

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

RENAULT LIDER EUROPEO EN VEHICULOS INDUSTRIALES LIGEROS

MIMI") Ai10- 1161,10100-- -Olt° . mat	 cu*ito Ño
(14 (Wu) 	 (14 aeOss) 	 (14 cede) 	 (14 ails)

10.000 Ptak 10.000 Mos. I 22.000 Pir. 25.000 PM.
Cond ■•••:e:e,oer•o'es 	 do, houo 	 me% en Pe.onsulo y

reyo Nodo 'u )oe, XPRESS eo opeuy,oes o 2 3 y d De.
L. 	..o	 c.	 e o	 ,u1 oronl000no■es

T A.E 20 34 %

Concesionario: FRANCISCO MANRESA, S. A.
FELANITX: C/. de Campos, Km. 0'5 - Tels. 5819B4 - 85 - CALON6E: Ctra. Felanitx, 5 - Tel. 657393

VEN A VERLA A



Renault Ocasión le regal
hasta 3 recibo s•

De entrada, sólo el 10%.
Elige tu nuevo coche, de cualquier marca

y precio, tu forma de financiación y llévatelo
por sólo el 10% &el valor total. Esto, de entrada.

Ehesto, en 48 meses.
Te damos hasta 4 afios para que puedas

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

Ycon 3 recibos de regolo.
La sorpresa final.

RENAULT OCASION te regala 3 recibos si pagas
tu coche en 4 atlas y afros 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 Garantia de 1 afio, efectiva en
cualquier punto de la Red RENAULT.
Con toda facilidad, con toda
garantía, con toda seguridad,
decídete en RENAULT OC.ASION.

Te esperamos en.

Concesionario: FRANCISCO MANRESA, S. A.
FELANITX: C/. de Campos, Km. 0'5 - Tels. 581984 - 85 • CALON6E: Ctra. Felanitx, 5 • Tel. 651393

a
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A14 avio,
V (29/Q 	

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

Hamburgueseria MIQUEL'S
Comunica a sus clientes y público en ge-
neral, su reapertura los fines de semana

Especialidad en comidas preparadas
para llevar

C/. HERMAN CORTES (esquina Pinzón) TEL. 575080
PORTO-COLOM

Se necesita Auxiliar Administrativo para
complejo turístico en Cala d'Or

INFORMES, TEL 657388 (de 9 a 14 horas)

FELANITX

Coloms a la Sala
EL PLE PASSAT,
UN PLE QUASI NORMAL

Un Ple quasi normal, en la forma,
va ser el Ple Extraordinari de di-
marts passat.

Totes les nostres propostes varen
anar envant, llevat d'una, que el Se-
cretari amb una intervenció que no
li havien demanada, va canviar la
proposta del Bade. També hi va ha-
ver una cosa molt extranya que va
ser que els peps votaren que el
Batle ho feia be (?!).

Als urbanitzadors que han perdut
els plets davant cl Tribunal Suprem,
l'Ajuntament els requerirà perquè
complesquin les sentencies. Encara
que sembli estrany els del PP no hi
havien caigut i han passat 'quatre
mesos de la darrera sentencia i no-
més en tenen sis per complir-les.

Al Camp d'Esports s'iniciaran els
tràmits per tenir les condicions ur-
banistiques adients per fer-hi obra
que, encara que no ho sàpiga el De-
legat d'Esports, tot s'ha fet contra-
dient les més elementals normes ur-
banistiques, ho sigui: l'Ajuntament
ha estat un model d'infractor de la
Llei del S61 i, fins i tot, d'ocupació
de la propietat privada quan va ocu-
par terrenys privats per fer un car-
rer. El Sr. Grimait, en principi no
volgué acceptar la nostra proposta,
però després raona i l'accepta ell i
els i la del PP.

Del Camp de Golf es va ,destapar
el tracte especial que s'httYtengut
amb els promotor de Vall d'Or que

encara no han presentat el projecte
del primer Camp i ja fan propagan-
da pels diaris dc que estan fent el
segon i tampoc tenen la correspo-
nent llicència. El Batle havia dit
l'any passat que l'assessor urbanís-
tic de l'Ajuntament tenia interessos
directes en la urbanització i infor-
ma aquest punt. Es presentaren do-
cuments que diuen que la parcela té
630.000 m2 quan aportaren una es-
criptura de nomes 240.000 m2 i el
Pla parcial només en te 275.000 m2.
Tot un pastis d'embulls que ben be
poden esser motiu per una segona
querella criminal. El Batle ens va
prometre investigar, com l'any pas-
sat i el Secretari va intervenir, en
contra del Reglament, per canviar el
parer del Batle i nomenar investiga-
dor al mateix assessor de l'Ajunta-
ment i dels promotors (?!).

De les indústries installades en
sell no urbanitzable, el Batle igno-
rava el que ja fa dos anys li expli-
carem. Ens va prometre de norma-
litzar la situació. El mateix que ens
va prometre fa dos anys i nosaltres
enguany ja no el creguerem tot i re-
cordar-li que la responsabilitat és
única i exclusivament seva.

De les denúncies falses que va po-
sar el Batle a ciutadans de Felanitx
després del Ple de S'Algar del pas-
sat més de setembre, ens va dir que
l'informe dels municipals era d'ús
del Batle i per això no el podia mos-
trar, ni era a l'expedient, tot i que li
recordarem que el publica un diari
de Ciutat, ens va dir que ell, no com
a Batle, l'havia donat a un misser
(?!). Després ell va fer una denún-

cia a la Guardia Civil, la còpia de la
qual no li donaren (?!). Així i tot li
recordarem les contradiccions del
que (leia i que es dedicas a fer de
Batle i no a ximpleries d'aquestes
corn ja hem dit, passa a votació la
seva mania de denunciar cabotades
Pally passat i va sortir que ho feia
be!

La nostra proposta d'iniciar els
tràmits per permutar les conces-
sions dels afectats per les rivades
al Cementiri va anar envant, tot i
que el Batle volia donar a entendre
que aquesta proposta era seva, ni-
gú ho creurà perquè a mig any del
desastre, encara no han fet res per
resoldre el problema. Esta clar que

hi tencn molt d'interès!
Després s'enceta el punt relatiu a

les infraccions urbanistiques on el
Sr. Grimait exposa unes idees molt
diferents a les que han tengut, o
demostrat, els del PP aquests tretze
darrers anys i que alabam (les no-
yes). Sembla que el Sr. Grimait vol
fer les coses així com toca i nosal-
tres el volem encoratjar. Per fer
això haura de convèncer primer als
seus, després canviar la dinàmica
ciel departament d'obres i finalment
esser conseqüent.

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




