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Sis pintars felan!txers al
Casal Balaguer Ia rodeila

Dijous dia 15, al Cercle de Belles
Arts de Ciutat Casal Balaguer), s'i-
naugura una mostra de pintura que
recull l'obra recent de sis artistes
felanitxers.

Pere Bennasar, Rafel Joan, An-
dreu Maimó, Mestre Oliver, Jaume
Prohens i Bernat Sansó avalen
aquest mosaic de pintura actualís-
sima, amb llurs trets característics.

El Centre Cultural de Felanitx té
cura de l'organització d'aquesta
mostra, amb la qual traspassa per
primera vegada les partions del nos-
tre poble.

La testa jubilar dels 50 anys de
l'ordenació sacerdotal del P. Jaume
Duran, fou un testimoni massiu de
simpatia. Unes cinc centes persones,
felanitxers d'aquí, o espargits per
tot arreu, junt a altres persones que
han conegut el P. Duran al llarg del
seu ministeri, s'agombolaren al seu
costat per tal de fer-li present la
simpatia i reconeixement, per una
vida generosa i senzilla de dedica-
ció a la seva vocació sacerdotal.

Al migdia, el -restaurant de Son
Colom fou l'escenari d'una part d'a-
questa celebració que culmina en la
solemne Eucaristia de l'horabaixa.

L'aplaudiment que subrallà l'en-
trada del P. Duran al restaurant, en-
cetà tot un seguit de gestos que
conformarien un enfilall de gentile-
ses que palesa l'estima que li profes-
sa la nostra població. Nombrosís-
sims telegrames d'adhesió, un bellís-
sim parlament-ofrena d'En Jaume
d'Albocàsser i unes paraules del Di-
rector del Collegi Antoni Vicens, del
provincial P. Francisco Gil i del Bat-
le Cosme Oliver testimoniaren l'es-
tima que des dels seus germans de
congregació fins als més diversos es-
taments locals es professa al P. Du-
ran. La Capella Teatina després
d'uns breus mots d'agraïment, pro-
nunciats molt emotivament per l'ho-
menatjat, clogué brillantment aquest
dinar.

L'Eucaristia en el temple de Sant
Alfons, artísticament adornat, fou
com hem dit el coronament de la
festa. Els familiars del P. Duran, re-
presentants de les cases teatines de
Palma, Barcelona, Madrid i Navarra,
vint-i-cinc germans sacerdots que
concelebraren i Ia Capella Teatina

que illustra musicalment l'acte, al
costat d'una munió de fidels que
ompliren de gom a gom el temple,
donen una idea de la solemnitat de
l'Eucaristia. El P. Antoni Oliver di-
gue l'homilia i el cor interpretà un
cant d'ofrena especialment compost
pel P. Francesc Andreu per l'ocasió.
Entre les ofrenes cal esmentar la
d'un calze sufragat per subscripció
popular, que fou portat a l'altar pels
germans del P. Duran. El Sant Pare
concedí la Benedicció Apostòlica a
tots els assistents.

Acabada la missa, els fidels des-
filaren per besar les mans al P. Du-
ran i després, en el pati del collegi,
—mentre la Banda de Música inter-
pretava composicions del seu reper-
tori— compartiren un refrigeri i tes-
timoniaren una vegada més la seva
gratitud al qui per espai de més de
quaranta anys ha consagrat els seus
afanys a la casa teatina de Felanitx.

Pel juny es pensa inau-
gurar el Centre de Salut

Ens arriba la informació de que
INSALUT té prevista la inauguració
del Centre de Salut de Felanitx el
proper mes de juny.

Aquests nous serveis, lluny d'anu-
lar els ambulatoris de Cas Concos,
S'Horta i Portocolom, potenciara i
coordinara llur funcionament i ca-
nalitzarà també les urgències cap
als centres sanitaris de Manacor
sempre i quan els tractaments que
requeresquin aquestes pugui ser ga-
rantit pet aquests darrers.

La perestroika
A la darrera sessió plenaria de la

Sala (una sessió que amb el temps
potser haurem de qualificar d'his-
tòrica), s'hi va produir un trasto-
cament tan espectacular de tots els
esquemes, que començam a pensar
que ens podriem arribar a veure en
el cas d'haver de parlar 136 de l'A-
juntament.

Fins ara, del canvi democratic en-
ça, el model perenne era el següent:
uns senyors que comandaven, per-
què eren majoria, que no s'escolta-
ven ningú i feierr i desfeien sense
molestar-se mai a donar cap expli-
cació. D'altra banda, els regidors de
l'oposició, que arribaven a la sessió
carregats de raons, que eren siste-
màticament desoïdes, amb el pre-
text que l'única cosa que se propo-
saven era entorpir la maquinaria
municipal i embossar el bou del bet-
lem.

Doncs bé. A la darrera plenaria,
les raons de l'oposició foren no sols
escoltades, sinó compartides i s'es-
tablí la unanimitat com per un ines-
perat miracle. El públic va roman-
dre de pedra. Nosaltres, els qui
seguim atentament la marxa de la
sala, també teniem Ia impressió de
somiar.

Vostés, com tothom, se demana-
ran: quina pot esser la causa d'un
canvi tan sorprenent? Nosaltres, en
moltes ocasions ja trobavem que els
arguments de l'oposició eren dignes
d'escoltar-se. ¿Com ens hem d'expli-
car que el grup dominant se n'hagi
arribat a témer?

Aquest setmanari, al número dar-
rer, insinuava una explicació: la
clan del canvi té noms i llinatges,
i tot fa suposar que, si no hi ha
marxa enrera, efectivament ens tro-
barn davant un cop de timó. Un
cop de timó absolutament necessa-
ri perquè la línia observada fins
avui a l'Ajuntament, marcada, tot
hi ha que dir-ho, pels homes de
l'humanisme cristià i assumida in-
comprensiblement fins ara pels res-
ponsables del Partit Popular, no
pot esser defensada per ningú amb
dos dits de seny.

L'actuació del Batte, quan es va
planteiar el tema del camp de golf
«Vall d'Or» va esser simplement

per emprar un qualifi-
cati , . 	v iIitza t. Quan a un batle
fan	 camp de golf de nou forats,

un restaurant, una caterva d'apar-
taments, una nova ampliació del
camp de golf i li removen una mala
fi de quarterades del terme, sense
comptar amb els permisos corres-
ponents, sense escoltar les denún-
cies de l'oposició i sense que els
serveis tècnics se'n temin de res, ha
de dimitir abans de tocar hores.

El debat del camp de golf va re-
sultar clarificador. El desenllaç ja
no ens va agradar tant. Un tal se-
nyor Mir, que cobra mensualment
una quantitat respectable per fer
informes jurídics a l'Ajuntament,
en farà un sobre l'estat de la qües-
tió. Tots els assistents de la darre-
ra sessió varem arribar a una con-
clusió: el senyor Mir no és, de cap
manera, la persona adequada per a
fer-lo. Les implicacions del senyor
amb l'empresa del camp de golf va-
ren esses posades de manifest a la
sessió que comentam. Ara bé, te-
nint en compte- el precedent del se-
nyor Gilet, que segons ha estat de-
nunciat, mescla les seves activitats
professionals amb la seva actuació
política, ja no ens hem d'espantar
de res.

Pirotècnic

La imatge de la Mare
de Déu de Sa Capelleta

Fa unes tres setmanes que s'ha
restituit al seu Hoc després de l'o-
portuna restauració, la imatge de la
Mare de Déu de Sant Salvador de
Sa Capelleta, que com sabeu havia
estat destrossada a mitjan mes d'a-
bril.

Ha tengut cura de la restauració
el nostre paisà Joan Maimó que ha
hagut de refer el cap de la Verge i
inserir de bell nou el de l'infant.

Cridada
L'Ajuntament i el Centre Culturl,

conviden ben cordialment a totes
les persones interessades en que lés
testes de Felanitx tenguin una més
Amplia participació popular, a una
reunió que se celebrara el propér
dimarts dia 20, a les 21h. a la Casa
Municipal de Cultura.

S'ha editat un catàleg amb un
exordi d'Arnau Pons, on figura la
relació cronológica de les exposi-
cions realitzades per cadascun dels
artistes, així com una reproducció
en color d'una de les seves obres.

La mostra restara muntada fins
dia 3 d'abril i es pot visitar els dies
feiners d'il a 13'30 i de 18 a 21 ho-
res.

Posteriorment, del 19 de maig al 3
de juny, el Centre Cultural muntarà
aquesta exposició a Felanitx, a la
.Casa de Cultura_

Les noces d'or del Pare Duran, un
testimoni massiu de simpatia
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PREU DE SUF3SCRIPCIO
Semestral: 1.625 ptes.
Semestral a fora: 1.775 ptes.

SANTORAL

Diu. 18 St. Ciril de Jerus.
Dill. 19 St. Josep
Dim. 20 St. Marti de Dúmio
Dim. 21 St. Serapió
Dij. 22 St. Deogracies
Div. 23 St. Toribi
Dis. 24 Sta. Berta

LLUNA
Quart minvant dia 19

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 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, 1445 i 1730 h.
Diumenges i festius, a les 9'30,
13 i 18'15 h.

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

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

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

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

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

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

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

TELËFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines I Policia
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funerària Felanitx

580448-581144
Ambultmcies

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

Bodas, Banquetes, Comuniones y
fiestas en general

Obierto todos los días
Para reservas llamar a los

Tels. S37031 y 658033

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, NERVIOS, ESTERILIDAD, BRONQUI-
TIS, ETC...

D. Manuel tiara
Naturópata y Reflexólogo Dpdo.

Allende su consulta en:

«SA NATURA» C. Jaime I, 8 A

(HORAS CONCERTADAS) TEL. 582573

Bernat Bordoy Cabrer
(oGABBOVI»)

va morir a Caubet, dia 7 de març de 1990, a Pedal de 80 anys
havent rebut els sank Sagraments i la Benedicció Apostólica.

Ad cel sia

La seva esposa Maria; els seu fills, Biel i Catalina; tills politics, Margalida Bared() i Pep
Xamena; néts, Maria Francisca, Barbara, Maria, Bernal i Miguel i els altres parents vos demanen
que el tingueu present en les vostres oracions.

Casa mortuòria: C. des Convent, 105
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Ajuntament
de Felanitx
COMISSIÓ DE GOVERN
DE DIA 29-1-90

S'acordà contractar amb l'engi-
nyer Antoni Obrador Capó, el pro-
jecte de proveïment d'aigua potable
i sanejament de la part de Sa Ca-
pella de Portocolom per la quanti-
tat de 2.591.939 pies.

Es concedi una ajuda de 10.000
pics. a Gabriel Nicolau Barceló per
a la celebraciú d'una festa de car-
rer en el barri de Sa Torre.

S'acordà que l'organització de Sa
Rua 1990 correra a càrrec enguany
de La Protectora sota el patrocini
de l'Ajuntament.

S'informà favorablement la solli-
citud de construcció de vivenda rús-
tica de Sebastià Obrador Company.

Es concedi llicència per a la cons-
trucció de vivenda a Sebastià Ben-
nasar Maim& (parcel 199 poligon
39) amb una taxa de 38.773 pessetes
i un impost dc 155.092 pies. i a Eli-
zabeth Ch. Finney (parcela 8-11 poll-
gon 32) amb una taxa de 469.166
ptes.

Es concedi llicència a Joana Pal-
mer Amengual per construir una

piscina a la finca 39 A del poligon
321, amb una taxa de 6.599 i un im-
post de 26.395 ptes.

Es concedi llicència per a obres
d'electrificació a Catalina Canta-
Hops Rigo (polígon 45) amb una ta-
xa de 4.690 ptes. i un impost de
26.395 pies.

Se concedí Ilicencia d'obres me-
fors a Gabriela Blanco Mas i An-
dreu Roig Obrador.

Fora de l'ordre del dia i prèvia
declaració d'urgència, s'acorda apro-
var els següents projectes; així com
sollicitar les ajudes establertes per
a la reparació de danys de les inun-
dacions: Restitució del clavagueram
als carrers de Santueri i Gabriel
Vaguer i renovació de canonades
d'aigua potable; restitució del cla-
vagueram al carrer Bennasar; repo-
sició i protecció d'una canonada de
sanejament a la platja de Cala Fer-
rera; estudi valorat dels danys cau-
sats a la xarxa de clavagueram de
Felanitx i a l'edifici del carrer Ca-
nonge Barceló, aixi com a les ins-
taMacions de sanejament de Porto-
colom-Cala Marçal.

També fora de l'ordre del dia i de-
clarat d'urgència, s'acorda sollicitar
Ia inclusió en el Pla Plurianual i
d'Inversions en Obres d'Infraestruc-
tura Hidràulica de les obres se-
güents: Projecte de sanejament i
proveïment d'aigua potable a la part
de Sa Capella de Portocolom i pro-
jecte cl'elevació d'aigües del sondeig
núm. 3 de la Via Argentina.

NECESITO JOVEN para reparto
en Cala &)r.
Inf.: 'Fels. (i .-)7(107 ( mafia n as)
y 837189 (tardes)

VENDO CAMION AVIA, Carga
1.800 kg.
Inf.: 'I'el. 580371 (horas de olicina)

SE NECESITA CHICA,
auxiliar administmliva.

lu I.: Embutidos Blanco. 'Fa 580053

SE CERCA AL.LOTA per cuidar
nina i fer les feines de la casa
Inf.: Tel. 576055

SE NECESITA JOVEN con carnet
de 1.a para Taxi y otros trabajos.
Informes, Tel. 580268, Taller C.
Bennásar
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MINES I NIA LES NIANEBES
Sr. Director, Ii agraesc la publica-

CC) de la present al setmanari que
dirigeix.

L'altra dia al carrer Major ana-
va amb un infant de dos anys i amb
un altra de dos anys i mig, per da-
munt l'acera, davant el portal late-
ral de l'església varem topar dues
persones majors, una devia tenir en-
tre 65 i 70 anys i l'altra uns 75 6
80. Per entendre la situació vos di-
re que venien cotxes en cada sentit,
jo vaig agafar els infants i les % -zig
arraconar devora la paret, acte se-
guit la persona més jove me va en-
vesjr cliguent-me que havia do !.e-
nir mes respecte per les persones
«velles» i que als infants era de jo-
ves que els havien d'ensenyar.

No es per tirar-me farols però
som una persona a qui li agrada res-
pcctar els majors i sempre davall de
l'acera quan m'hi top.

La meva reacció quan aquell se-
nyor me va fer l'escomesa va esser
la de dir-li que aquell «vell», com
ell el va anomenar, ja tenia la vicia
feta i que cl nins encara de
començar i que trobava que no te-
nia raó de dir-me allô que em va
dir, va parèixer que s'enfadava molt.

Bd, ara vostès jutgin qui tenia raó
i en tot cas demanin a les autoritats
que mos facin un Hoc públic sense
cotxes on anar-hi a passejar amb
els infants, sense córrer el risc de
passar per mal educats quan no do-
nam el pas a les persones majors.

LA CARRETERA
DE SON MESQUIDA

Senyor director: Li deman que
tengui a be la publicació d'aquesta
carta.

Resulta que des d'un temps ençà,
a la carretera de So'n Mesquida han
sortit un grapat de dots, però clots
grossos com a paelles i molt fondos,
tant, que si qualsevol aHot que va-
gi en bicicleta hi cau de dins, es
veurà amb feines per sortir-ne. Avui
en dia la vida esta molt cara i els
pneumatics i les llantes no en són
una excepció.

Jo no ciernan una repavimentació
de la carretera —que no estaria gens
malament —sinó simplement que es
tapin els clots amb un poc d'asfalt.

Encara que sembli mentida, cl re-

gidor de camins viu a So'n Mesqui-
da i el tinent batle hi té la seva fin-
ca. Cree que dels dos no n'hi ha
cap que no passi almenys una vega-
da al dia per aquesta carretera.

Moites gracies.
M. R.

FEINA GROLLERA
Sr. Director:
Aquest mes passat l'Ajuntament

collocà uns tubs de ferro galvanitzat
a l'acera de l'Església que dóna al
portal de la Capella de Sant Pere.
No havia vist feina mes grollera en
ma vida: els cercles cap d'igual i
posats sense ginyola ni nivell. Una
feina que qualsevol particular no la
voldria a ca seva.

Jo voldria saber si hi ha encarre-
gats de les obres que fa l'Ajunta-
nient o tot va com els que governen
que «de paraula» deixen fer el que
volen als seus i per escrit fan fer
als seus enemies el que hauria de
fer tothom?

T.C.

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

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

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. 580258
ALQUILER DE COHES

Y MOTOS
SERVICIO TAXI

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.
 — 
SE VENDE CASA en Porto-Colom,

calle Méndez Núñez esquina Ma-
rina. 4 dormitorios.
Informes Tel. 580481.

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

VENDO A PARTAMENTO en Porto-
Colom C. Gravina, HX) m2., 3 dor-
liii torios, terraza.
In f.: Tels. 580200 y 581413

GUARDARAN NIÑOS, a partir
del I." de abril.
n Tel. 583092 (De 12 a 13 y de

18 a 19 h.)

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

Parròquia de Sant Miguel

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

Ia capella de les Trinitaries.
VESPRES I MISSA.—Dimecres i divendres, a les 20 h., a la

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

ròquia. Serà dirigida per Mn. Francesc Ramis, rector dels Do-
lors de Manacor.

LA PARAULA A LES VICARIES.—Avui dissabte, a les 18,30
en Es Carritxó, amb celebració penitencial. Dissabte dia 24,  tin-
drà lloc, també amb celebració penitencial, al Convent de Sant
Agustí, a les 19 h.

LA PARAULA A L'ESGLËSIA PARROQUIAL.—Dimarts dia
20, a les 21 h., Mn. Rafel Umbert, vicari episcopal, parlara sobre
Ia conversió cristiana. Dimecres dia 21, Mn. Joan Bestard, vicari
general, ho fará sobre el compromis que exigeix la fe cristiana.
I dijous dia 22, tambe a les 21 h., D. Tcodor Ubeda, bisbe de Ma-
llorca, exposarà el tema «Comuniquem l'Evangeli als adults».

RECES ESPIRITUAL PER AL POBLE DE DEU.—Demà diu-
menge, a les 4,30 de la tarda, a la parròquia, sota la direcció de
Mn. Tcodor Suau, rector del seminari major.

CELEBRACIÓ PENITENCIAL PER ALS JOVES DE CONFIR-
MACIÓ.—Divencires dia 23, a les 9 del vespre, a la parròquia.

RECES ESPIRITUAL PER ALS JOVES.—Dissabte dia 24, a
les 4 de l'horabaixa.

«Pee collent»
eren molts, però no sabien on

anaven; pot esser que si haguessin
estat menys, Limbe anirien errats. /
La filosofia es una manera de pen-
sar segons el temps on «un» es des-
envolupa. El pensament antic no es,
si ens referim a la Natura, el ma-
teix que ara.

eren pocs, però no sabien lo
que feien; pot ésser que si haguessin
estat menys, tot hauria anat millor. /
La política es una manera de fer les
coses segons el temps on «un» es
desenvolupa. La moral antiga i la
moral del nostre temps no tenen
punt de comparació. /

Humanisme, Racionalisme, Idea-
lisme, Materialisme, Evolucionisme,
Existencialisme, altres mes i ara
Destruccion isme.

Destruccionisme de totes les co-
ses, de la Natura, de les persones,
de les tradicions, de la vida en ge-
neral.

Vos dire una cosa sobre el Des-
truccionisme: La Natura, principal
component de la vida, pulmó del
nostre «boll» i tantes coses més,
avui, es veu afectada per la m à irre-
primible de l'home; tant la fauna
com la vegetació estan en perill d'ex-
tinció. Be! no hi ha per tant, per6
no es així perquè hi ha gent que es
dedica a lluitar per conservar-ho,
malgrat que aquesta gent no es pu-
gui dir «majoria». Per això, caldria
fer un pensament, tots, per intentar
salvar i estimar lo que ens resta.

De les persones hi ha, també,
moites de coses per dir, però ho po-
dria resumir amb unes paraules:
egoisme i acaparacionisme; avui en
dia, pareix que, la gent va més a lo
seu que a lo de lots; desconfiança,
hipocresia, maldat, etc... i jo dic
ben fort que tot això hi es perquè
nosaltres ho volem d'aquesta mane-
ra. Prou.

De les tradicions val més no dir
res; les tradicions han estat, tota la
vida, creativitats fetes per les perso-
nes, pet-6, així com les persones arri-
ben al seu termini de vida, la tradi-
ció, poc a poc, segueix el mateix
cam í.

Hem arribat al punt, quasi, més
alt del consumisme.

Hem arribat al punt, quasi, més
alt de la ignorancia.

Hem arribat al punt, quasi, mes
alt de la pèrdua de la nostra perso-
nalitat.

Estem tornant no res!
i tantes de coses que es poden

dir, però que aqui... No he vingut
per renyar-vos, es clar. Cadascun
que pensi lo que vulgui, peró una
cosa si que heu de tenir clar, si vo-
leu tenir al.lots pen-
sau que lo que aguets tindran serà,
per be o per mal, lo que voltres hau-
reu fet.

Salut.

Antoni Joan i Albans

SE TRASPASSA LOCAL al carrer
Major.
Informes, Tels. 575646 i 580860 (a
partir de les 9 del vespre).

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

Especialidad en comidas preparak
para llevar

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



ESCORT y ORION
100.000 ptas. menos

Infórmese: Motor Felanitx, C.B.
Íc--,F-,m-d 1	 Alonso Rodrigez, 5 Tel. 580331

J

Necesitamos vendedor

Ahora

FORD FIESTA
desde 997.000 ptas.

matriculado e IVA incluído

Menem

4

«Oh!, Vaudeville» pel grup
Iguana-Teatre

Diumenge passat a vespre el grup
Iguana Teatre ens depara una vet-
lada gratíssima, al llarg dc la qual
poguèrem gaudir ses excellents qua-
litats en l'art d'escenificar.

Amb dues peces lleugeres del més
genui vodevil francês demostraren
amb escreix el bon ofici adquirit
tant pel que fa al caire interpreta-
tai, corn en el del muntatge i, Obvia-
ment, en la tasca magistral de di-
recció duita a terme per Pere Fu-
I lana.

Iguana es un grup professional
molt seriás. Volem dir que la seva
professionalitat delata un nivell
d'autoexigència molt singular, que
el porta a uns resultats força satis-
I act oris.

«Quin jove mes embalat» i «La
meva Ismènia» de Labiche, sota el
titol de «Oh! Vaudeville» foren les
clues peces que interpretaren mag-
níficament els sis actors que inte-
graven l'elenc: Joan C. Bellviure,
Toni Picú, Cartes Molinet, Barbara
Quetgles, Jerimia Coll i Aina Salom.

Molt be tots ells. Molt be el grup
Iguana.

Festa de primavera dels majors
Pel proper dimecres dia 21, la Ter-

cera Edat dc la Comarca de Mitjorn,
té prevista la celebració d'una festa
al Parc Municipal de Felanitx, amb
motiu de l'entrada de la Primavera.
Començarà a les 4'30 de l'horabaixa
i serà amenitzada per l'orquestra
«Brisas».

Aquesta festa resta condicionada,
naturalment, al bon temps, ja que
en cas de pluja no es podrà dur a
terme.

Mestre Oliver a la Casa de
Cultura

Dissabte passat s'inaugura l'expo-
sició de Mestre Oliver a la Casa de
Cultura.

La mostra es un bon exponent de
l'obra actual del pintor i esta mun-
tada molt acuradament maldant de
delimitar clarament les distintes
formes expressives.

Gabriel Mestre ens mostra tota la
força creativa de la seva paleta en
aquest inón entre foll i irreal de les
teles exposades, de «rares essers que
la nient produeix» --com di u Arnau
Pons , de paisatges cenyits per un
«cel de lenituds morades», (Pagnes-
tes plateres amb fruites disforges i
molsoses, i d'aquests ramells de cas-
catis magres... 'rot toctit per la ma-
gia dels pinzells de M. O., que sem-
bla resca ta r-los del ni (in fa n tastiFcrs
les faciles.

Val la pena de visitar a questa
inostra.

Les Conferències de Sant  Vicenç
de Paül

Fa quinze anys que, el primer diu-
menge de quaresma, els membres de
les Conferències de Sant Vicenç de

Paül, celebren un ciels seus recessos
anyals.

Per tal motiu enguany convidaren
al President D. Joan Quadrenc i el
Consiliari diocesà Pare Nicolau Mas,
superior de la Missió de Palma. I
al convent de les GG. de la Caritat,
diumenge passat, tingué lloc aquest
recés, al llarg del qual els dirigi la
paraula el Consiliari Diocesà, i ce-
lebra amb tots els assistents (una
trentena) l'Eucaristia. Feren també
Ia reunió setmanal amb collecta, on
es recolliren 17.248 ptes. per a aten-
dre els necessitats.

Recordem que les Conferencies
Sant Vicenç de Paül, foren implan-
tades a Felanitx ara fa 132 anys.

Que per molt anys.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
TEATRE.—Demà diumenge, a les

21'30, al cinema Felanitx, la Llar de
Ia Tercera Edat de Campos posarà
en escena els sainets «Dos caràcters
oposats» i «El Retratista» i el grup
de teatre de la Llar de Felanitx, «Un
partit de no deixar».

FESTA DELS MAJORS.—Dime-
cres dia 21, a les 4'30 del capvespre
i amb el concurs de les associacions
de la Tercera Edat de la Comarca,
ball-festa de Primavera en el Parc
Municipal.

EXCURSIÓ.—Pel dilluns dia 26,
esta prevista una excursió a Pollen-
ça, Port de Pollença (dinar), For-
mentor (Cala Murta), i Muro (visi-
ta a la plaça de toros, Ajuntament,
Museu de Mallorca i Església parro-
quial). Preu 1.100 ptes. El termini
d'inscripció acaba divendres dia 23.

Rectificació
La setmana passada varem salir

una confusió que fou causa d'una
informació errònia que ens apres-
sam a rectificar. A una nota del Club
d'Esplai «Albada» diguèrem que
s'havia rifat un quadre donat per
Anna M. Rigo Adrover, quan en
realitat la donadora del quadre era
Ia seva autora N'Anna Rigo Borton.

Valga la rectificació.

Adoració Nocturne Femenina
Avui dissabte, a les 9 del \Ts'in.,

a la capella de la Caritat, hi ha ura
Vigilia.

Ag raiment
La familia Bordoy-Valens,

de Can Garrovi, davant les
nombroses manifestacions de
condol rebudes amb motiu de
Ia mort d'En Bernat Bordoy
Cabrer, aprofiten l'avinentesa
per agrair les totes, en la im-
possibilitat de fer-ho perso-
nalment.

Mottes gracies a tots.

Tal olta els argentins esperaven
miracles del president que succeí
Alfonsin? La resposta es, ben proba-
blement, sí. Ara, pet-6, la realitat es
torna dura, molt dura, i qui més qui
menys, veu que l'Argentina, un pais
rie en recursos i amb una potencia-
litat económica encara no avaluada,
neda en una crisi económica i so-
cial permanent.

Hi ha algú a l'Argentina capaç de
treure el pais endavant? Potser en
aquests moments no es tracta tant
de buscar una persona concreta,
com d'un equip homogeni amb un
projecte ben definit. Pensar que
aqueix pais pot surar seguint un
líder carismàtic a una ideologia des-
fassada, és no tocar amb els peus a
terra. Ni Menem ni el Justicialisme
poden oferir solucions concretes a
un pais tocat per una malaltia crò-
nica.

Els mals de l'Argentina vénen de
molt lluny en el temps i en l'espai.

vida social
NECROLÓGICA

Dissabte passat descansa en la
pau de Deu a Palma, a l'edat de 78
anys i després de veure's confortada
amb els sagraments, D.a Margalida
Barceló Mayol, Vda. de Sirer. D.e.p.

Reiteram el nostre condol a la se-
va familia, i d'una manera especial
als seus fills D.» Miquela i D. Joan,
tilts politics D. Cristòfol Piña i D.
Agnès Colomar.

En concret, els Estats Units tenen
ttna gran responsabilitat en la pos-
sible solució als problemes argen-
tins, peró es el sistema mercantilis-
ta mundial qui esta expoliant l'eco-
nomia, la qual cosa es nota en els
sous, en la inflació i en el nivell de
renda. Alfonsin, un home amb les
idees molt clares, veié perfectament
d'on sortien els problemes, però es
va veure totalment incapaç de do-
nar-los el tractament adequat, so-
bretot perquè no copta amb l'ajuda
exterior que necessitava.

Menem ha intentat arribar al seu
noble com un licier populista i caris-
màtic. com un nou Perón, sense
aconseguir-ho. Ha ballat tangos i ha
jugat partits de futbol per fer-se po-
pular. A la gent li agraden aquestes
coses, però quan els sous no servei-
xen ni tan sols per a sobreviure, es
demanen solucions concretes i no
espectacles.

Ramon Turmeda
Antoni Roca

Precisamos
personal

TRABAJO EN CALA D'OR

— Mecánicos
— Aprendices mecánico
— Mecánicos motos

Ambos sexos, trabajos de
oficina. Conocimiento inglés y
alemán.

Informes, Tel. 657709.

ANITX

Terra Iluenta

•••••••■•....1111111WW■IMIRMITIPP.....

informació local



FELANITX

6 arms de experiencia en el sector
han conducido a ppB C. Rover Motta 14

Palma de Mallorca

Ser concesionario exclusivo para Baleares
AceR 4 ORDENADORES

Ser delegado en Baleares
OKI IMPRESORAS

•Ser Mier en tecnologia 386, sistemas multiusuariol
redes locales
Ser experto en servicios técnicos

Y sobre todo... estar más cerca de Vd.:
C. Hospicio, 30
Tel. 582782, Felanitx

• Para atender mejor a nuestros distribuidores
en la zona

* Para resolver sus problemas de automatización,
formación o asesorfa informática

PROXIMA INAUGURACION DIA 8 DE ABRIL



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

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

'reatre
L'ASSOCIACIÓ DE LA TERCERA EDAT DE CAMPOS

posarà en escena els dos sainets

«Des caràcters oposats» i «El Retratista»
i el GRUP DE TEATRE de la LLAR DE FELANITX hi posara

An partit de no deixar» 	 •
FI DE FESTA

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.

Se necesita Auxiliar Administrativo para
complejo turístico. en Cala dilr

INFORMES TEL 657388 (di. 9 a 14 horas)

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

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

6 	 FELANITX

El Poligokindustrial
-

Se cert que abans cicl noranta-cios
cl tenclrem. Es veu venir. Despres,
sctanta segles de socialisme, la fi del
món i una horchata de menta en el
pi de sa pols. I encara es poc!

Si no feim cas al Sancrist del Cal-
vari no queda ja nigú per aquí que
no sàpiga que si el poble no va be
és perquè no te polígon. I si no, ve-
geu Manacor. Som tan curts que
sembla mentida que en Hoc d'n po-
lígon no n'hagim fets set o vuit. Per-
què per esser com Manacor qualse-
vol dia hi som a temps. Nosaltres
ho haurícm de fer millor i, de fet,
baldament no en facem més que un,
l'hi farem millor. El farem minor,
entre d'altres coses, perquè,
l'haurem fet poc a poc. Fa molt dc
temps que el somiam, que l'imagi-
nam, que cavil-lam com ha d'esser.
Tots en tenim un pianol dins el cap.

També, tot s'ha de dir, nigú no en
feia massa exigência. Sembla que no
hi havia indústries per posar-hi. Ara
si, ara n'hi ha. N'hi ha una de se-
gura. Els experts, es ca i jo creim
que tindrà una demanda disforja.
Per a un que és d'aquí esta lleig
dir-ho, però es que es una ocurrèn-
cia superba. Ja sabem que aquí qui
més qui manco fa rellotges però
això és més gran que Sa Mola. Es
.itta idea que ens treura de la misè-
ria. Pensam que farà minvar l'atur
i tal volta el farà desaparèixer. ,Es

Una idea tan bona que quasi pareix
dc Madrid.

Perquè es tracta de fer una cosa
que, a força dc fer-ne poca i emprar-
ne molta, s'ha anat esgotant una
cosa fora mida. Per aquí ja no en
queda gens. Fins fa uns mesos s'en
podia trobar un poc a qualque ma-
gatzem però ara, darrerament, ja no-
Ines n'hi havia d'estraperlo i a uns
preus de palicula. I es una cosa
que, a força de no fer-ne, un arriba
que ja no en sap fer. Aix?) vol dir
que els operaris especialitzats que
en sabran fer força s'ompliran les
butxaques. I es tracta d'una cosa
que no es pot apendre a l'escola,
gracies a Deu. S'aprèn nomes fent
practica. Concretament aquí ja qua-
si no hi ha nigú que en sàpiga fer.

Pere) prest en tornarem fer. I en
quantitats industrials. 'Encara que
sigui només per presumir. Es trac-
ta, tots ja ho haureuendevinat,d'una
fabrica de fer bonda.

P. Artigues

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

«Apunta't als drets
humans», una campanya
d'Amnistia Internacional
adregada a joves i
educadors
AI reclama que la formació sobre

drets humans sigui part perma-
nent del sistema educatiu.

Al demana als joves que s'uneixin
en una xarxa per a apellar en fa-
vor d'altres joves que pateixen
violacions de drets humans.
«Apunta't als drets humans» es el

lema d'una campanya iniciada per la
secció Espanyola d'Amnistia Inter-
nacional dia 28 de febrer cl'enguany
i adreçada als sectors juvenils i edu-
ca tius.

La campanya pretén de formar
grups permanents de joves i asso-
ciacions juvenils que treballin en
una xarxa constituïda per a apeHar
en favor d'altres joves de tot el
món que són victimes de violacions
de drets humans. Els membres d'a-
questa xarxa rebran periòdicament
informació sobre casos individuals i

recomanacions 1)c1-11K! les seves ac-
t:ions s'afeLleixin a les empreses pet -

d'altres collaboradors d'AI en tot el
mán a favor de les víctimes.

Aixi mateix, AI clemana que la re-
form del sistema educatiu possibi-
liti la inclusió definitiva de l'educa-
(AO sobre drets humans en els di-
versos trams educatius.

A través de la xarxa d'apellants es
pretén de fomentar l'activisme i la
sensibilitat dels joves cspanyols en
favor dels drets humans, així com
contribuir a la solució positiva dels
casos en que es treballarà.

Els estudis mostren que molt
pocs joves participen en associa-
cions de qualsevol tipus, incloscs les
de clrets humans, deficit participa-
tiu que es produeix en tots els trams
d'edat de la societat espanyola, que
participa molt manco que -les del
seu entorn sociopolític en el treball
de les organitzacions no governa-
mentals.

SE NECESITA Sra. o Srta. para cui-
dar niños y trabajos domésticos.
Inf.: Tel. 58 1061

partir 7'30 tarde)



FELANITX

Exilo del coloquio deportivo en «Sa Recreativa»

Serra Ferm y alandro Vidal no defraudaron
Felanitx, una vez mas, se convirtió

Cu avanzadilla del deporte balear.
El pasado viernes, y con la orga-

nización de la legendaria entidad
«Círculo Recreativo Felanigensc», se
celebró un interesante coloquio en-
tre el mister mallorquinista, Loren-
zo Serra Ferrer y el director de An-
tena 3 y redactor jefe de Deportes
de «Ultima Hora», Alejandro Vidal.

El recinto quedó extremadamente
reducido debido a la ingente canti-
dad de personas congregadas para
presenciar cl toma y daca que man-
tuvieron el técnico pobler y el  pres-
tigioso periodista.

Al final, el público, entusiasta y
entendido, disfrutó de lo lindo, des-
pidiendo el acto con una cerrada
ovación a los dos contertulios, que
se prolongó durante más de un mi-
nuto.

Después se sirvió un buffet de
pastelería. Los dirigentes del Círcu-

Esta es
Si quieres hacerte con uno RENAULT

EXPRESS esta es la tuya. Ahora puedes con-
seguirlo por sólo 10.000 Plas, al mes, durante
el primer aria.

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

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

lo obsequiaron a los protagonistas
con sendas y artísticas cerámicas
de Felanitx, mientras nuestro com-
pañero correspondía haciendo do-
nación a la Virgen de San Salva-
dor dc los honorarios que percibía
por su participación y Serra Ferrer
con un poster en color de la plan-
t illa mallorquinista, firmado por
todos sus jugadores.

Al decir de los asistentes, un éxi-
to sin precedentes entre los aconte-
cimientos sociales de aquella pobla-
ción.

De «U.H.»
A la hora del cierre de esta edi-

ción estaba previsto otro coloquio,
que tendría lugar el día 30 de mar-
zo. Estarían invitados, cl director
de la Sinfónica Luis liemartinez y
Pere Estel rieh, gerente de la Or-
questa. AI final se cerniria el aeto
con un duo de violoncelos.

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

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

RENAULT EXPRESS
EJEMF10 DE FINANCIACION RENAULT DRESS 1.100

1955.000 Plus.i 286.500 Pis.
AXA 1 DITIADA

668300 Pls.
ARMADA
CANTIDAD

swa mie I maso AS nos sim ans Ai*
(14 alles( 	 (14 eues) 	 114 mies)	 14

10.000 Pis. 111.000 Pis. 21000 Ma 15.040 • --
Co.whoones esp000les yol.dos K000 I.n 	 •n Penmsolo y
/104.4. pro 	 kl gon. EXPRESS en opemy•o•• o 7 3 y • o•aa
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Torneig de Tenis Primavera
1990

El Club de Tenis Felanitx orga-
nitza el Torneig de Tennis «Prima-
vera 1990» per les dates del 19 d'a-
bril al 19 de maig i per les modali-
tats Individuals (dames, infantil i
masculí) i Dobles (mixt i masculí).

Les partides se celebraran els di-
mecres, dijous i divendres, a partir
de les 19 h. i els dissabtes des de
les 16 h.

Per a inscripcions poden acudir al
Camp Municipal cl'Esports (Tel.
582264) fins dia 14 d abril. Taxa
d'inscripció, 600 ptes.

NECESSITAM PICAPEDRERS, ma-
nobra o oficial
Informes, Tel. 575133 (a partir de
les 9 del vespre).

SE VENDE MOBYLETTE CADI.
Buen estado.
Informes, Tel. 582017.

AL PARE DURAN
Voldria de Salomó
sa seva sabiduria
per expressar s'alegria
que sent per tot mon rodó,
perquè ha volgut cl Senyor
que en aqucst dia tan gran
pugui dir al Parc Duran
que molts anys que Déu li de
i en tan bona ocasió
molt complida enhorabona
i que cl vegem dalt sa trona
quan nos vulga fer un sermó
i sigui sempre es director
d'aquesta Santa Croada,
que sempre s'ha destacada
fent obres de gran valor.

Mique! Prohens

TENGO PISO PEQUEÑO para al-
quilar, sin muebles. C/. Darder,
junto plaza Sínia.
Informes, Tel. 575202.

Dr. Andreu Adrover Tirado
METGE HOMEOPATA

Vos comunica que des del dia 15 de
marc, té la seva consulta a la

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

T.A.E. 20.34 %

RENAULT LIDER EUROPEO EN VEHICULOS INDUSTRIALES LIGEROS
VEN A VERLA A 	

1ConcesionariO: FRANCISCO MANRESA, S. A.
FELANITX: C/. de Campos, Km 0'5 - Tels. 581984 - 85 - CALON6E: Ctra. Felanitx, 5 - Tel. 657393

Restaurante—Pizzeria

COPA D'OR
Recuerda a sus clientes y amigos que

tendremos abierto a partir de hoy sába-
do día 17.

Recordam als nostres clients i amics
que tendrem obert a partir d'avui dis-
sabte dia 17.
C/. Andrés Roig, 7 y 9

	
Tel. 658110 	 CALA D'OR 

A la salut per l'esport en l'edad escolar
Dijous 22 de mare. a les 8.30 de la larda a 1•Institut de B.

«Verge de Sant Salvador»

1.a PONENCIA: «Fitxa pediàtrica esportiva», a càrrec del doc-
tor Bartolomé Marí Solivellas, del Servei de Medicina Esportiva
del CIM.

2.a PONENCIA: «Nutrició i esport base», pel Dr. Teodoro
Cabanes Martin, del Servei cle Medicina Esportiva del CIM.

3.2 PONENCIA: «Alteracions ortopèdiques en el creixement»,
pel Dr. Joan Gasoil Rius, Cap de Servei de Medicina Esportiva
del CIM.

PATROCINA: CONSELL INSULAR DE MALLORCA.
COL.LABORA: AJUNTAMENT DE FELANITX.
ORGANITZA: SEMINARI D'EDUCACIÓ  FÍSICA. 

Ocasión
Empresa de alquiler de motos, por renovación

stock temporada 90
VENDE VESPAS 125 cm3 - PM-AJ

Infórmese al Tel. 837020

Y PODRA VISITAR NUESTRO STOCK

PRECIO A CONVENIR



ATLETISME

M.a Antbnia Caldentey i MargElida Adrover
1: i 2: en el Ill Semi-Marathó «Mari de Mallorca»
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ABIERTO TODO EL AÑO

PUERTO DEPORTIVO CALA D'OR - TEL. 64 34 65

Restaurante Ses Portadores
CASA PEDRO

Tel. 575171	 PORTO-COLOM

Su restaurante de confianza

Comunica a sus clientes y amigos que el
día 1 de abril, tiene todas sus plazas
ocupadas.

Disculpen las molestias. Gracias

Confecciones Santueri
C/. DE SA PLAÇA, 3

Extenso surtido en VESTIDOS yLTRAJES
Ia. Comunión.

CAPAZOS, CANASTILLAS y ropa para
recién nacido y niños cie corta edad.

Artículos de lencería.

8	 FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Sera ya el próximo día 23
de este mes cuando den inicio
las «TERTULIAS FELANITXERAS»
que pronto van a ser famosas. Sera
en cl local de la «Llar de la 3.a
Edat» organizadas por la «SOCIE-
DAD LA PROTECTORA». Una char-
la/discusión/coloquio donde se van
a abordar temas interesantes...
Como mantenedor tendremos al
amigo JOAN PLA, amén de los mu-
chísimos personajes que van a des-
filar... Por ejemplo en la 1.a sesión
se va fletar un «bus» desde el «Bar
Güell» para que se haga el «injer-
to» (trasplante) de las tertulias pal-
mesanas a las felanitxeras con todo
rigor. Para empezar se contaría con
la presencia de ANDREU MANRE-
SA (Director de Radio Nacional a
Catalunya), con probabilidad de que
se desplacen personajes de la talla
de CASSANDRA («la medium»),
JUANITO COLL («El Celaya ma-
llorquín»), JOAN FAGEDA y MA-
NOLO CAMARA (politicgs), TOLO
«GüELL» y nuestro amigo y coor-
dinador de las tertulias del «Güell»,
GORI VICENS. Ya les, pantendre-
mos informados, ya.

• Según me cuentan los «confe-
renciantes» SERRA FERRER y
ALEJANDRO VIDAL se zamparon
un «pa amb oli», después del colo-
quio, en cl bar «S'ABEUREDOR»
que será histórico. Cames rotges,
fonoll mari, olives trencades de la
casa... Por cierto que este local per-
manecerá CERRADO desde el 19 de
marzo (lunes) hasta el 1 de abril
(domingo) por REFORMAS, pero
también es bueno el «relax» para el
«stress» que padece el...,personal.
¡Bones vacances!

• El pasado sábado en la barba-
coa «LA PONDEROSA» tuvo lugar
Ia clausura del TORNEO DE FUT-
BITO, con la correspondiente CENA
Y ENTREGA DE TROFEOS. El acto
fue multitudinario y tuvo momen-
tos realmente brillantes. Las cáma-
ras de T.V.F. no perdieron detalle.
¡Hasta el próximo, compadres!

• Se esta disputando estos dias
en PORTO-COLOM el ler. TOR-
NEO DE BILLAR AMERICANO» en
d «BAR/CAFETERIA COSMOS»,
donde hay en liza una serie de es-
pléndidos trofeos y sustanciosos
premios en metálico.

• «MURDER IN THE BARN»,
que estos días tenía que grabar un
programa para T.V.E. lialear, viaja-
rá dentro de breves fechas a. EIVIS-
SA para actuar en algunos locales.
¡Suerte!

• SEIS PINTORES FELANIT-
XERS, 6. Serán los que aupados
por el «CENTRE CULJURAL DE

FELANITX» expongan en el «CIR-
CULO DE BELLAS ARTES» (Casal
Balaguer) PALMA. PERE BENNAS-
SAR, RAFEL JOAN, ANDREU MAI-
MO, MESTRE-OLIVER, J AUME
PROHENS y BERNAT SANSO. Con
tal motivo se ha editado un folleto
con un texto de ARNAU PONS, un
escritor también de «la vila», muy
conocido por sus colaboraciones en
los suplementos culturales de la
prensa palmesana.

• En el «CINE PRINCIPAL» te-
nemos una comedia disparatada, di-
vertida «NO ME CHILLES QUE NO
TE VEO», con dos grandes cómicos
americanos, RICHARD PRYOR y
GENE WILDER. Un ciego que con-
duce coche y un sordo que le aeon-
seja... ¡Vamos, la repera! De com-
plemento algo más serio, «LA FUER-
ZA DEL DESTINO», con un actor
de prestigio, WILLIAM HURT (os-
carizado por el «Beso de la mujer
araña»).

• Los que van a volver pronto
a MADRID van a ser el grupo mu-
sical «INTERMINABLES» que de-
jaron estela de su buen hacer, es-
pecialmente en la sala «HONKY
TONK», donde conectaron perfecta-
mente con el personal, consiguiendo
un espectacular éxito. La cosa po-
dría ser en mayo o a principios de
julio.

• Pasó con satisfacción el «Grup
IGUANA TEATRE» el pasado do-
mingo. Puso en escena «OH! VAU-
DEVILLE», un género a recuperar
cuanto antes. La obra de EUGENE
M. LABICHE, compuesta en dos li-
bretos «QUIN JOVE MES EMBA-
LAT» y «LA MEVA ISMENIA» sir-
vieron para demostrar el gran ofi-
cio de los actores de este colectivo.
Donde sin duda cabe destacar a
JOAN C. BELLVIURE que rozó la
perfección, sin desmerecer a TONI
PICO ni a BARBARA QUETGLES
ni a AINA SALOM, contando siem-
pre con una muy cuidada dirección
y perfecta sincronización musical. A
resaltar la ductibilidad del actor
CARLES MOLINET, al que auguro
un gran porvenir, si consigue elevar
el tono de voz, la técnica le puede
ayudar cantidad. En suma, cosas
así, son siempre de agradecer.

• El porvenir se lo auguré al te-
nista felanitxer TOFOL BENNAS-
SAR, que ha conquistado de forma
brillante el «CAMPEONATO DE CA-
TALUNYA DE TENIS». Ahora es el
momento de no concederse respi-
ros, el mundo del tenis, si se quie-
re triunfar, exije sacrificios, se tie-
ne que aprovechar la juventud al
máximo. ¡Suerte, campeón! ¡A se-
guir!

• El C.D. FELANITX quiere sal-
varse, sino que se lo pregunten al
mister ACUÑAS. El domingo encan-
diló a la afición en un partido sen-
sacional, goles a go-gó y los que se
tallaron, goles cantados que no su-
bieron al marcador. Los delanteros
felanitxcrs se recrearon, parecía que
esperaban la foto, buscando el per-
fil más idóneo... El domingo en el
Campo del HOSPITALET ILLA
BLANCA hay que ir a sacar tajada,
puede ser vital de cara la perma-
nencia. Arbitrará FERRER BONET.
Ganar sería... ¡Demasiado!

JORDI GAVINA 3.°

El passat diumenge dia 4 marc es
va celebrar el III SEMI - MARA-
THON «DIARIO DE MALLORCA.,
on hi participaren 173 atletes.

Feia molt de vent pet-6 així i tot
va fer bon dia i a les 11 h. del ma-
ti es va donar la sortida des de
Calvià.

Després dels 21'195 quilòmetres el
primer corredor en arribar a Palma
amb un temps de 1 h. 12' 10" va
ser en Mateu Dominguez, seguit d'en
Guillem Ferrer, 1 h. 13' 06" i en ter-
cer lloc en Ramon Garcia, 1 h. 14' 0".

Cal destacar el bon resultat de Na
Maria Antònia Caldentey, del C.A.
Opel-Felanitx, que es classifica en
primer Hoc i amb un temps de 1 h.
37' 36", en la categoria femenina. I
el segon Hoc de la mateixa fou per
a Na Margalida Adrover, del C. Joan
Capó, que arriba amb un temps de

h. 40' 39".
Els altres felanitxers que partici-

paren a la prova, es classificaren en
els següents llocs:
27 Miguel Nadal, 1-20'35", Opel-Fe-

lanitx.
29 Francesc Algaba, 1-20'43, Opel-

Felanitx.
32 Sebastià Adrover, 1-21'12", Opel-

Felanitx, 4rt. categoria veterans.
59 Victoria Martinez, 1-25'49", Opel

Felanitx.
91 Joan Antoni Cano, 1-34'16", Opel

Felanitx.
109 M. Antònia Caldentey, 1-37'36",

Opel-Felanitx, 1.a categoria fe-
menina.

124 Margalida Adrover, 	 1-40'39",
Joan Capó, 2.a categoria femeni-
na.

125 Martí Antich, 1-41'09", Opel-Fe-
lanitx.

133 Miguel Soler, 1-51'30", Opel-Fe-
lanitx.

163 Pere Vera, 1-56'20", Opel-Fela-
nitx.
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El Felanitx hizo disfrutar a la aficitin
golean lo al Llosetense
Felanitx, 5 - Llosetense,

FELANITX 	 9

I BASQUET

Faltà una miqueta de sort

FELANITX.— Parera(2), Matías
(2), Ricra(2), Gallardo(2), Llull(2),
Galmés(3), Vade 11 (3), Felipe(3),
Mut(3), Pont(3) y Juan(2). Roig(3)
en el min. 66 salió por Felipe, y
Gori(s.c.), entró por Mut en el min.
84. Clasificación «Trofeo Marivent».

ARBITRO: Arbitraje del colegia-
do Caballero. Bien. Mostró tarjetas
amarillas a Llabrés y a Joan, este
Ultimo por dos veces, por lo que
tuvo que abandonar el terreno de
juego en el minuto 62. Y roja di-
recta a Moyá, en el minuto 64.

GOLES: 1-0, minuto 24: Felipe
cede en bandeja a Mut que marca.
2-0, minuto 37: Vadell, en jugada in-
dividual, bate por bajo a Cano en
su salida. 3-0, minuto 54: otro es-
plendido pase de Felipe a Mut, que
sólo tiene que empujar el balón al
fondo de las mallas. 4-0, minuto 64:
en esta ocasión es Mut quien se re-
crea con el esférico para ceder fi-
nalmente a Pont para que anote
otro gol a favor de los locales. 5-0,
minuto 87: gran jugada de ataque
del Felanitx y Gallardo, con mu-
cho temple, eleva el balón por en-
cima del meta visitante.

COMENTARIO: A pesar de que
la tarde era soleada y veraniega,
muy poco público se dio cita en
Es Torrentó. Eso si, estos pocos
asistentes salieron satisfechos de lo
visto a lo largo de los 90 minutos
reglamentarios. Nada más empezar
el encuentro, se vio que el Felanitx
no iba a conceder respiro a los vi-
sitantes. Se volcaron sobre el por-
tal visitante intentando una y otra
vez marcar un gol, creando ocasio-
nes a porrillo, y a raiz de la con-
secución del primer gol el resto fue
coser y cantar.

No hay duda de que la mano del
nuevo entrenador Acuñas se nota
en el Felanitx que aún aspira a la
salvación.

En la segunda parte, el Felanitx
pudo conseguir un resultado aún
más abultado y escandaloso, pero,
al ver clue el partido estaba resuel-
to, los jugadores locales quisieron
hacerlo mejor, con lo que se falla-
ron varios goles cantados, especial-
mente Vadell y Mut, que tuvieron
en sus botas un par de goles y que
los perdieron por florituras.

Al concluir cl partido, los locales
rccibieron una fuerte ovación por
parte del público. Con este resulta-
do, el Felanitx abandona la cola de
la tabla clasificatoria.

MAIKEL.
La REGIONAL
V. DE LLUC, 7 - CAS CONCOS, 1

FUERTE CORRECTIVO
En su visita a la barriada palme-

sana, los de Cas Concos sufrieron
un serio traspiés, saliendo fuerte-
mente vapuleados por el equipo lo-
cal. La L a parte fue bastante' nive-

lada (2-1), gol por parte visitante
conseguido por Giiindi, lo que ha-
cía albergar algunas esperanzas de
cai -a a la segunda parte. Pero los
últimos 45 m. fueron un autentico
infierno para los pupilos de Vilar
que recibieron más que una estera.

Esperamos que este correctivo
sirva de lección y no haga decaer
los ánimos del equipo oconcarri» de
cara a su próximo compromiso:
CAS CONCOS - MARRATXI.
2.* REGIONAL

MARIENSE, 12 - S'FIORTA, 2
PALIZA MONUMENTAL

Si bien el Mariense es uno de los
fuertes de la categoría, lo cierto es
que nadie esperaba esta debacle. El
S'Horta fue un muñeco roto en ma-
nos de un conjunto que no les dejó
ni siquiera respirar. Eso si, marca-
ron clos goles, pero encajaron la
docena, que ya es decir. Creo que
sobra todo comentario.

Próximo partido: S'HORTA - St..
EUGËNIA. Un encuentro importan-
te para la clasificación definitiva de
ambos conjuntos.
JUVENILES

ANDRATX, 5 - FELANITX, 1
Algunos lesionados y derrota

abultada en un partido duro y dis-
putado.
INFANTILES
CAN PICAFORT, 3 - FELANITX, 5

LOS DE FELANITX VIERON
¡Il TARJETAS!

Felanitx.— Lolo, Tomeu, Matas,
José Miguel, Copi, Ramón, Francis,
Juan Pedro, Jaime, Estrella y Eva-
risto.

Partido muy disputado y muy
movido. Los de Felanitx ante un ri-
val muy superior se crecieron al
adelantarse en el marcador por dos
veces. Pero la hostilidad del públi-
co hizo perder los papeles al Cole-
giado de turno, que mostró once
cartulinas a los felanitxers. Quedan-
do el equipo que dirijc Nico
tzln sólo con 9 jugadores sobre cl
campo, que batieron el cobre para
conquistar esa gran victoria. Goles
de Estrella, Evaristo. Francis y Ra-
món(2).

El equipo infantil del C.D. Fela-
nitx, con 6 positivos, es el mejor de
todas las categorias que defienden
en la % actualidad los pabellones lo-
cales.
ALEVINES

FELANITX, 2 - PORP"RES, 1
GRAN 2.a PARTE LOS

LOCALES
Part ido entretenidc

enure dos conocidos
parte los visitante!z
sorprender al meta lc
al dominio de su cc
la segunda mitad hub
lan txcra consig!i

RESULTATS
Cadets:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 43
PERLAS, 46
JUniors:
GESA ALCUDIA, 79
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 75

COMENTARI
La jornada, que comptava amb cl

descans de l'equip sènior, tingué dos
resultats minims negatius en par-
tits amb final interessantissim com
se pot suposar.

L'encontre dels CADETS se juga-
va a una hora poc habitual per ells,
les vuit del capvespre, i la forta lle-
beitjada motiva un caramull d'erra-
des per la intensa humitat dels tau-
lers. El primer temps va ser cala-
mitós per part del nostre equip i
s'arriba al descans amb un expres-
siu 15-35. Però quasi se produí el
miracle quan, a falta d'un parell de
minuts per a l'acabament, cl marca
dor enregistrava un impensable 43-
44. En els darrers instants dos tirs
Mures transformats per l'equip ma-
nacori esfumaren tota esperança.
Trenta-sis dels quaranta-tres punts
foren anotats per R. Boyer (20) i
César (16).

Els JUNIORS, amb la inclusió
dels juvenils Amengual, Lladó i Fu-
liana, varen fer una excellent actua-
ció, possiblement la de més mèrit de
la temporada. La primera part va

ta a la tortilla merecidamente. Go-
les de Santi y Frias.

BENJAMINES.— Fue jornada
descanso para ellos.

ser de domini felanitxer, encara que
en el descans i a causa d'un triple
de darrera hora, nomes se va gua-
nyar d'un punt (40-41). Els d'Alcú-
dia anarcn per davant tota la 2.3
part, però el triomf va estar en
mans dels jugadors del Joan Capó
quan perdien per 76-75 a falta de
20 segons i tenien possessió de pi-
Iota. Una falta en atac, a falta de 6
segons, ho espenya tot. Els locals,
amb la victòria a la butxaca encara
tingueren temps d'anotar un espec-
tacular triple. Pere Joan Fullana do-
na un recital 26 punts, amb 4 tri-
ples de 8 intents). En les tasques
del rebot, destacaren Amengual (12)
i M. Julia (10). L'arbitratge va fer
patir el nostre equip que va ser cas-
tigat amb 34 faltes (10 més que els
rivals), mentre que només llançaren
23 tirs lliures, enfront dels 46 dels
alcudiencs.

AQUESTA JORNADA
Tindrem ocasió de veure els tres

equips a Felanitx. El dissabte juga-
ran els cadets contra Sa Pobla i els
júniors rebran el Llucmajor. El diu-
menge els sèniors seran visitats per
l'equip Gráficas Bahia, en el primer
partit dels play-off.

LARRY CISTELLES

VENDO 'CASA en C/. Gabriel Va-
guer, con unos 400 m. de solar.
PARCELA 18.000 m2 a cinco ICms.
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.
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Policlínica Llevant
VIA ARNESTO MESTRE, 36

Tel. 58 22 33
ANALISIS CLINICOS Dr. Ladaria, J. Llaneras
CARDIOLOGIA Dr. Santiago Coll
CHEQUEOS
DENTISTA Or. 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
PS!QUIATRIA Dra. Micaela Mas
RADIOLOGIA
REHABILITACION L. Montoya
TRAUMATOLOGIA Dr. J. Canet, Dr. S. Manresa

Dr. B. Cantarellas
RECONOCIMIENTOS CARNET Y ARMAS
1 1 710LOGIA Dr. Francisco Tellols
DUCACION MATERNAL Com. Catalina Cerdá

OP,ESIDAD DIETETICA ESTETICA
[ -TIDQLOGO D. XAVIER GAMBOS



Renau
hasta 3 recib

It Omsk je regal
Os,

De entrada, sólo el 10%.

a
Elige tu nuevo coche, de cualquier marca

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

Te damos hasta 4 años para que puedas
pagar el resto cómodamente, en 48 recibos,
sin sentirlo.

Y con 3 recibos de regab.
La sorpresa final.

RENAULT OCASION te regala 3 recibos si pages
tu coche en 4 aiios 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 Garantia de 1 afio, efectiva en
cualquier punto de la Red RENAULT.
Con toda facilidad, con toda
garantía, con toda seguridad,
decídete en RENAULT OCASION.

Te esperamos en:

Concesionario: FRANCISCO MANRESA, S. A.
FELANITX: C/. de Campos; Km. IV5 - Tels. 581964- 85 - CALOK6E: Ctrs. Felanitx, 5 • Tel. 557393
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C. Plaça, 12—Tel. 581821 —FELANITX

Disposam
de la moda
Primavera-
Estiu.
Extens
assortiment
en trajes i
vestits de
Primera
Comunió

cine principa 1
•••■•■

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

Vía Ernesto Mestre, 36	 Tel. 58 22 33

Viernes 16, sábado 17, 9 noche y domingo 18 desde las 3

El crimen se cometió en presencia dc ellos, pero uno es sordo y no
lo vio y el otro es ciego y no lo oyó. ¿Cómo podran demostrar su inocen-
cia? Esto es, nada más y nada menos, la comedia del año.

No me chilies que no te veo

La fuerza del destino
Viernes 23, sábado 2 ,1, 9 noche y domingo 25 desde las 3

Aqui huele a muerto y Proyecto Terror

1 0 	 FELANITX
c•Ma7103:13n113.1•21MCIMillnic=3211•=1..m.

FEDERADO SOCIALISTA BALEARColoins a la Sala
EL SR. GRIMALT INCOMPLEIX
LA SEVA PRIMERA PROMESA

Si la setmana passada trobavem
que la clialectica del Sr. Grimait era
diferent a la dels pepes restants,
aquesta setmana ja hem de posar
un interrogant als seus fets. No es
cl mateix la paraula que els fets i
al Plc Extraordinari de dia 27 del
mes passat ens va prometre una
reunió amb un membre de cada
grup per aclarir la situació del
Camp de Golf. Aquesta convocatória
s'havia de fer abans de quinze dies
i a l'hora de redactar zaniest escrit,
han passat els q i.nze dies i no han
convocat ningú.

Què ha passat? ()tie ha estat que
Ii ha impedit de convocar la reunió?
Les seves competencies urbanisti-
ques son limitades? Hi ha algú que
li passa les ordres? Totes aquestes
preguntes les plantejam al Sr. Gri-
malt que, tenia una ocasió histórica
per canviar la imatge dels pepés i
Ia seva primera promesa ja no l'ha
complida. Si cl que prometia hagués
estat el Batle, no l'hauriem cregut,
Ja darrera promesa d'investigar, va
ser amb motiu de la desgracia de
l'Hotel de Cas Corso que, a propos-
ta nostra, s'acorda fer una comissió
especial per aclarir si hi havia res-
ponsabilitats. Ens va prometre que
en dos mesos s'hauria reunida la Co-
misisó, ha passat mig any i encara
no s'ha constituida. Aquest fet im-
plica que no sigui estrany que la
gent pensi que hi ha corhplicitats
dels del PP en aquests fets, per-

que la gent diu en raó, «si no hi
estan implicats per quina raó bojeo-
tejen les investigacions?».

Ens sap greu haver de posar tots
els del PP de la Sala clins un sac, ens
hagues agradat tenir una excepció
per?) els fets, com les imatges, valen
mes que les paraules i les promeses
no s'han complicles. Aixi mateix el
Sr. Grimait va convocar una Comis-
sió  Informativa d'Urbanisme i tam-
bú ho va fer seguint la metodologia
de la Sala. La convoca amb dos dies
justs i amb presses i d'un ordre del
dia d'onze punts, només hi havia sis
expedients per estudiar els Regidors
abans de la Comissió. Naturalment
això no es la primera vegada que
passa, es la manera «normal» dels
penes i nosaltres, no sabem perquè,
pensavem que el Sr. Grimait no se-
ria així i ho ha estat. Ja ho val!

Agrament
La família Sirer-Barceló, da-

vant les nombroses manifes-
tacions de condol rebudes amb
motiu de la mort de Margali-
da Barceló Mayol i en la im-
possibilitat de correspondre-
les a totes personalment, ho
vol fer per mitja d'aquesta
nota.

A tots, moltes gracies.

SE NECESITA DEPENDIENTA en
supermercado Can Ribot.
Sección carnicería.

Informes, Tel. 581957.

Davant les noticies aparegudes en
un mitja de comunicació illenc en
les que es vincula a un possible mi-
litant socialista amb l'urbanització
Camp Roig i S'Algar, la FSB-PSOE
considera necessaries les següents
pun tualitzacions:

1.—Miguel Elena Rosselló no és
militant del PSOE.

2.—Els socialistes ens hem mani-
festat des del principi contraris al
projecte de dita urbanització, tant
a nivell del Grup Municipal a l'Ajun-
tament de Felanitx, com des del
Grup Parlamentari Socialista, o des
d'aquesta mateixa FSB-PSOE, antb
actuacions no tan sols politiques si-
nó tambc' juridiques.

3.—E1 fet de que Miguel Elena ha-

gués estat vinculat al PSOE no can-
viaria en absolut el criteri mantin-
gut des del principi, ans al contrari
anunciam la nostra decidida inten-
ció de seguir duguent a terme ague-
lies accions que possibilitin impedir
la realització d'aquesta urbanització.

4.—El passat dilluns dia 12, agues-
ta Federació Socialista va remetre
un comunicat a tots eis mitjans de
comunicació, convidant tothom a
denunciar qualsevol irregularitat
que posi en pet - ill l'equilibri del bi-
nom j ordenació territóri-Turisme,
molt mes en aquells fets en els que
es trobin implicats càrrecs politics.

Cabinet de premsa FSB-PSOE




