
feleclub
C. Petra, 9
SANT JOAN O 1 ,9

ANITX Dissabte 19 de gener
de 1991

Preu: 75 Ptes.

Any LVII

Min. 2730

Medalla
«Ciutat de Felanitx

Setmanari d'interessos locals
Director: Bartomeu A. Pou Jaume

Redacció i Administració: C. Major, 25 - Tel. 580160 	 Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» - FELANITX
	  1!!:¡4;.)11

Dipòsit Legal, P.M. 351-1959

Perfilat el programa del 756 aniversari
Diumenge passat Sa Recreativa

celebra assemblea general ordinaria,
a la qual, s'elegiren alguns càrrecs
per tal de renovar part de la Junta
Directiva. Així queda integrada la
nova directiva:

President: Tomeu Estelrich.
Vice-President: Andreu Vicens.
Secretari: Jeroni Vidal.
Vice-Secretari: Julian García.
Tresorer: Pere Obrador.
Contador: Joan Roberto Martinez.
Bibliotecari: Bartomeu Barceló.
Vocal lr.: Mateu Maime.
Vocal 2n.: Joan Obrador.
També s'aprova el calendari dels

aaes - commemoratius del 75é.
versar de l'entitat del qual vos n'o-
ferim una primicia:

El proper dia 25, a l'auditori Mu-
nicipal (antic .Cinerno) hi haura una
festa d'ágraiment als que ban estat
presidents i un acte d'homenatge ais
socis que fa mes de cinquanta anys
que pertanyen a l'entitat. Un con-
cert de música clàssica i una sona-
da de música popular completaran
la vetllada.

Per dia 22 de febrer hi ha previs-
ta una xerrada a càrrec de Josep
Amengual, campió del mon de pes-
ca submarina i Pere Carbonell cam-
pió d'Europa.

Dins el mes de març, el nostre
paisà Josep A. Grimalt parlara so-
bre- «Llinatges i malnoms a Feia-

Naps càrrecs directius a Sa Recreative 	 ia rodella

Abans de res cal que esmenem un
error que cometerem la setmana
passada quan ressenyarem la festa
de Sant Antoni a Son Valls. Diguè-
rem que les beneïdes eren diumen-
ge passat quan en - realitat son de-
ma.

Així, doncs, demà a les 11'15 del
mati hi haura missa en honor de
Sant Antoni i tot seguit les BENEÏ-
DES. Com sempre, totes les carros-
ses tendran premi. Amb aquests pre-
mis hi collaboren Pinsos San Salva-
dor, Autos Martorell, Ferreteria Bar-
tomeu Puig i Adobs Bartomeu Nico-
lau.
A FELANITX

Avui a les 8'30 del vespre s'encen-
dran els foguerons a Felanitx, el de
Sa Font, els de Ses Palmeres, el de
Ia Llar, el del barri de Sa Torre i,
tal volta, d'altres. Per tot hi haura
música per ballar i menjar i beure.
En el de Sa Font els alumnes de 8è.
de Sant Alfons pararan una taula

nitx».
Dia 4 d'abril hi haura un recital

de violí a càrrec de Giorgio Biró.
Pel mes de maig es preveu una ex-

cursió amb autocar per diversos in-
drets de l'illa, així com una diada ci-
clista popular.

El mes de juny, en el Parc, se ce-
lebrara un sopar i una verbena.

Sembla que tancarà l'any comme-
moratiu una cantada de nadales en
el local social a càrrec de la Coral
de Felanitx.

EI Centre de Saltit
Sembla que dins poc temps s'inau-

rara. a la_nestra població el Centre
–de Salutaamtistroies .de k uns anys
per Insalut. De fet ja s'ha coHocat
el rètol a l'edifici que fins ara ha
agombolat l'ambulatori i el servei
d'urgencies.

La posada en marxa d'aquest cen-
tre suposarà tota una reestructura-
ció de l'atenció sanitaria al nostre
terme.

Intentarem explicar tan aviat com
podrem el funcionament d'aquest
nou _establiment.

amb entrepans per vendre a bene-
fici del viatge d'estudis.

Demà a les 3'30 començaran les
beneïdes a Felanitx. Mitja hora
abans els participants s'han de con-
gregar a la plaça d'Espanya, davant
Can Felia, per tal d'inscriure's. Els
participants s'agruparan de la ma-
nera següent: Enmig de la plaça els
centres d'ensenyament i entitats ju-
venils, de Ca N'Ussola al Bar Cristal
s'hi situara el bestiar i més cap en-
darrera les carrosses.

L'ordre de desfilada sera el se-
güent: allots i joves d'escoles i enti-
tats d'esplai, animals sols i, per úl-
tim, les carrosses.

Recordam els premis establerts:

CARROSSES

lr. 20.000 ptes.
2n. 15.000 »
3r. 10.000 >>
4t. 8.000 »
5è. 7.000 >>

(Passa a . la pagina 7;

Primera avaluacid
Com que l'any 1991, que acabam

d'encetar, es un any electoral, si els
conflictes internacionals no ho en-
vien tot a rodar, en el mes de maig,
tendrem eleccions municipals.

Consultat el Parenestic de Mestre
Pere Esperança per a enguany, que-
da clar que Saturn demostra guer-
res i morts destralades, i per aca-
bar-ho d'adobar, terratrèmols.

Es clar; davant aquestes perspec-
tives, que estan a punt de confirmar-
se a- l'hova. de redactar aquest paper,
tota la resta, del pronòstic, incloses
les fístoles a l'entorn de la boca, tan
molestes, passen a un segon terme.
.- Pere tornem aies eleeciow. Es un
fet ben observat que els ajunta-
ments, quan s'acosta el període elec-
toral, fan de la pota travador per
activar tot allò que tenen en marxa
i poder-se presentar davant la possi-
ble clientela amb unes quantes rea-
litzacions capaces de co.. moure el
personal.

Doncs bé: també en aquest aspec-
te el de Felanitx es un ajuntament
atípic. Tenim la impressió que la
nostra corporació no havia disposat
mai de tants de doblers com durant
aquest darrer període, i també que
no s'havien aprofitat mat tan mala-
ment; però esperàvem que, almanco
ara que s'acosten les eleccions, se
recuperaria el temps perdut activant
els projectes pendents.

La Rodella, en els mesos que vé-
nen, se proposa ler -un -seguiment ri-
gorós del compliment (o incompli-
ment) del programa electoral que el
Partit Popular presentà amb motiu
de les darreres eleccions.

Al número de dissabte passat, el
grup «Coloms a la Sala», que corn
a grup d'oposició té per tasca de-
nunciar aquests incompliments, ex-
plicava que en el pressupost dels
tres darrers anys, que en total puja
a més de 2.300 milions de pessetes,
no hi ha hagut una sola pesseta de-
dicida a política juvenil. Cal reco-
néixer que el tema del jovent, al
Partit Popular, no li llevava la son
perquè al programa electoral, a l'a-
partat de política juvenil, només hi
havia dos objectius: a) fer conferèn-
cies i taules rodones pel jovent, i
b) «corno medida inmediata, acondi-
cionaremos el local del Ayuntamien-
to del Gurugtí y lo cederemos a los
jd•venes». En aquest aspecte, després
d'un esforç per part nostra, la qua-
lificació rio pot esser més que un
zero pelat.

Aquesta desgana per complir el
propi programa electoral crida l'a-
tenció de bon de veres. Per illus.{
tra-ho amb l'exemple més escanda-
lós, hem de citar la qüestió de la re-
sidência de la tercera edat. Se dóna
el cas que el Ministeri d'Assumptes
Socials del Govern Socialista, el pas-
sat mes de febrer, va concedir a la
nostra població una residència per a
assistits que volien per ells els ajun-
taments, amb majoria socialista, de
Ciutat i Calvià, amb una inversió
prevista de més de mil milions de
pessetes i la creació de. dos-cents
llocs de treball estables.

No hi ha cap ajuntament del món
que, davant una oferta així, no s'ha-
gués pegat amb els garrons per les
anques a fi d'engospar-la. Doncs bé,
a hores d'ara, després de quasi dot-
ze mesos de la concessió, l'Ajunta-
ment de Felanitx no ha resolt el te-
ma de la cessió dels terrenys ade-
quats, i així tenim la cosa aturada
i en perill de perdre una eportuni-
tat única.

Aquesta qüestió, en bona part lli-
gada a la inqualificable política ur-
banística de l'Ajuntament, un con-
sistori amb cara i ulls l'hauria re-
solta en quinze dies.

Aquesta és la primera entrega de
la sèrie d'avaluacions que hem pro-
mès. Estau atents àls pròxims nil-
meros.

Pirotècnic

LA GUERRAI HA
COMENÇAT

A l'entorn de la una de la inatina-
da de dijous, les forces nordameri-
canes destacades al Golf Pèrsic ini-
ciaren l'ofensiva armada contra
Irak, per tal de lliurar el territori de
Kuwait, ocupat el passat mes d'agost
per l'exèrcit iraquià.

La gravetat d'aquest fet —temut
per be que no volgut per la gairebé
totalitat dels estats— ha omplert de
consternació i preocupació la majo-
ria dels ciutadants d'arreu del món i
el seu abast i possibles conseqiièn-
cies han estat calibrats i analitzats
des de totes les perspectives possi-
bles. I part damunt tot s'imposa el
raonament de que és un fet absurd i
la mentable.

Feim vots perqnè la pau s'imposi
tot depressa.

DEMA BENEIDES DE SANT ANTONI
El mati a. Son Valls i el capvespre a Felanitx



Scur,anari cl'intercssos locals

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral:	 1.875
Semestral a fora: 2.025

SANTORAL

Diu. 20 St. Sebastià
Dill. 21 Sta. Agiles
Dim. 22 St. Vicen; màrtir
Dim. 23 St. lIdefons
Dij. 24 St. Francesc de

Sales
Div. 25 Convers. de St. Pau
Dis. 26 Sts. Timotcu i Titus

LLUNA

Lluna plena dia 23

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 1.1

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.

Felanitx-Portocolom: Dies fei-
ners, a les 7, 14,15 i 17 h. Diu-
menges, a les 9, 12,30 i 17 h.

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7,30, 14,45 i 17,30 h.
Diumenges, a les 9,30, 13 i 18,15
hores.

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:

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

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

580448-581144
Ambulhncies

581715 - 580051 - 580080
Servet mèdic d'urgències 580254
Guàrdia Civil 	 580090
Bombers 	 581717
Servei de Grua, Tel, 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 582885

hiper gelanitx
ait" de dtície

por cada compra

superior a 5.000 ptas.

se le obsequiará con un

LAMB DE COCHE
GRATIS

Ir A•('•cine

FELANITX
-a- Lltir.,M7SUCC=7..Z.=! ..r7=1:ELIGML

ii•Z=IMENani,	 Ajantarnant
Felaulill

TOXICOMANIES
El passat Desembre, einmarcat

dins el Programa Municipal de To-
xicomanies, es firma un Conveni
Ajuntament-Creu Roja, per a tal que
eis fclanitxers, afectats per qualse-
vol tipos de toxicomanies, poulain
ser atesos per un equip assistencial
comarcal. D'aquesta manera el De-
partament cie Toxicomanies de Creu
Roja posa a l'abast de la població
de Felanitx: Tots els serveis que t6
instalats a Palma en el carrer
Criança.

L'ambulatori o dispensari de Ma-
nacor, amb l'equip de tres profcs-

sicnals: metge, assistent. social i psi-
còleg.

L'Assistent Social d'aquest equip
es trasladara a Felanitx per a la
coordinació de l'Assistent Social Mu-
nicipal pels casos individuals i el tre-
ball comunitari.

Per mes informació acudeix a Ser-
veis Socials de l'Ajuntament.

Delegació de Serveis Socials

Abastiment i Sanejament de la
Par de Sa Capella de Portocolom

Davant la imminent iniciació de
les obres del Projecte de Xarxes de
Distribució d'Aigua Potable i Sane-
jament de Sa Part de Sa Capella de
Portocolom, pet prescrit es requerei
tots els propietaris dels immobles
afectats perquè es personin a les

oficinos municipais amb l'objecte
de senyalitzar l'emplaçament niés
convenient de les preses d'aigua po-
table i residuals.

AI mateix temps aquesta Batlia
espera que eis veins sabran discul-
pai- les molsties que aquesta obra
pugui ocasionar per les seves espe-
cials característiques.

Donat a Felanitx, dia 7 de gener
de 1991.

El Batte,

Cosme Oliver Monserrat

UN CLOT PERILLÓS
Sr. Director:
Per arribar de ca meva a Ia meva

feina, circul regularment pel carrer
del Pou de la Vila i he anat obser-
vant com al costal de ¡'imbornal
que es troba enfront del carrer de
l'Hospici, s'ha anat fent un clot que
en aquests moments ja te unes con-
siderables dimensions, la qual cosa
fa que el perill pels qui circulam
per alla sigui constant. Inclús pens
que si no es posa remei, el costat
de l'imbornal cedirà, amb la quai
ccsa la tragedia encara podria ser
pitjor.

Jo.me deman: És possible, que lo
que jo veig cada dia no ho hagi vist
ningú ciels qui hi poden posar re-
mel? (Ilegiu guàrdies municipals, re-
gidors, batles...). Seria llastimós
que, com passa moites vegades, la
solució arribas quan ja algú s'hagi
romput un peu.

Atentament,
Joan

LES PERSIANES
DE L'AMBULATORI

Sr. Director del Setmanari «FE-
LANITX»:

Fa uns mesos vaig observar com
les persianes de l'ambulatori de la
S. S. estaven tapades materialment
de pols —cosa, per altra banda, que
chu molt poc a favor d'un centre
sanitari, on pens que la neteciat
primordial—. El problema , es va so-
lucionar canviant les persianes.

Ara passat un temps, naturalment
Ia pois ha tornat fer la seva apari-
eV). I jo me deman: Tornaran can-
viar les persianes? Deu sortir mes
econômic que espolsar-les regular-
ment?

Maria

SE VENDE PORTASA en calle Ma-
rina de Porto-Colom.
Informes, «Viva», c/. Mar, 9, Fe-
lanitx.

PORTO-COLOM, sol todo el dia,
APABTANIENTO dos Imbitac in-
nes, con vistas al ma r, salón-co-
medor, cocina anmehlada, bat)°,
'tios terrazas, telefono, espacio pri-

- vado park ing, piscina comunita-
ria. ¡Ocasión! Por 8.500.000 lilas.
Informes, Tel. 581948 ((le 21 a 23 11)

Viernes 18, sábado 19 y domingo 20
Por ajustes técnicos en nuestra maquinaria, que nuestros especia-

listas se ven imposibilitados de solucionar en tan corto espacio de tiem-
po, no podremos satisfacerles esta semana con las proyecciones anun-
ciadas.

Rogamos nos disculpen.

Viernes 25, sábado 26, 9 'iodle y domingo 27 desde las 3
FABULOSO PROGRAMA DOBLE DE ESTRENO

Shocker
de complemento

Chicos de Fuego



Video Reportajes CERRO
Les invita a la inauguración de su local
hoy sábado dia 19, a las 5 de la tarde,

sito en calle Pare Catany, 4
Tel. 827457 Felanitx

Reportajes de todo tipo
Copias a cualquier format o . S-8 a N'ideo

Sonorización
Montajes para N'ideo aficionados

Venia de accesorios y complementos
(Electrónica de consumo)

entre el carrer
i la trona

¿EL SOCIALISME RESUSCITARA AL TERCER DIA?

Crec també just i necessari oferir un comentad o una mica de teràpis
(no sera encara un recosntituient o unes vitamines) a «la gran frustración
de l'esquerra... que ens arriba de l'Est. (I per extensión de tots els grups

partits que fan semblant camí: de l'Est socialista a l'Oest liberal).

Preguntem-nos: «La tenda del socialisme» ¿està en liquidació per tan-
cament o per reformes clel negoci? ¿per defunció del propietari? ¿per am-
pliació de l'empresa? ¿per podriment de la mercaduria? ¿per renovació cl'es-
toks? ¿per vaga dels treballadors?

Es cert que tot això ha desorientat, ha situat en estat d'incertesa a
molts. ¿Els portarà a una major maduració? Ens podria portar al manco
una saludable pro-vocació: Els dubtes a l'esquerra podrien passar a ser
restes aprofitables del socialisme i el fervor a la dreta podria ser repte
per l'esquerra.

És ben convenient un re-plantejament, començant per no trevalar en
el maniqueisme: en el socialisme tot es dolent, en el liberalisme tot és bo;
i per no caure en un estat d'inculpació de l'esquerra d'un pecat no cornés
per tots (la manca de democracia) que l'immobilitza. Endemés el pecat
d'una part no declara innocent l'altra: la formalista democracia dels siste-
mes liberals.

Mes encara, som cridats a la re-construcció social: quan s'acabi la fes-
ta funeral que organitza la-dreta ¿què ferem? Esta be sebre d'on venim o
venen els de l'Est: d'un socialisme dogmatic, irreal; molt millor conèixer
cap on anam o van: cap al consumisme, cap al memfotisme social? Cap a
Ia societat tan immoral descrita pels Bisbes espanyols en el document so-
bre la moralitat pública?-O.—tant de bol— farem camí cap al socialisme
ideal orientació de la humanitat?

De totes maneres el canvi de l'esquerra i l'accent passat de l'economia
a l'ètica, de la revolució a la democracia, de l'élite vantguardista a la base
i als moviments de base e- fa lentament. És important resseguir aquest
camí. Contradir amb petits fets que almenys és arriscat proclamar el final
de la história (Fukuyama) amb el triomf del model liberal.

La pitjor malaltia del nostre món és el buit i el buidament d'una so-
cietat cada cop més obsessionada per l'èxit materialista. Tasca, doncs, de
l'esquerra: substituir certes utopies pel sentit ètic i per mètodes civils,
per tal d'evitar que l'home es degradi encara més en hop i en faci del món
«una merienda de negros o pobres el blanco, el Norte, el rico o cualquier
Allatohao.

Una de les formes que exprpsarien una manera nova de fer i estar
en política és l'autocrítica (es pot «morir de éxito., -perto més perillós mo-
rir a la vegada matant moltes illusions i projectes); dir-se que cl poder
politic és un mitja mai un fi; acceptar la crítica i fer-ne cas. ¿El redes-
cobriment concret de la dimensió profundament  democràtica del socia-
lisme, que n'és un deis elements originaris essencals, juntament amb la
dimensió de la justicia i la igualtat, ens servira per a millorar l'estil i et
fons de les politiques de cada dia? ¿Ressuscitarà...?

Bartomeu Bennassar

FELANITX

La Plaça dels Pinters

La ciiilic-66 Earel, 	 museu d'art modern

La Plaça dels Pintors es una pla-
ça callada, silent, a on no s'hi pen-
jen els milers de bombetes naclalen-
ques ni arriba el so del violí escar-
dat ni el gemec d'un acordió des-
trempat. La Plaça dels Pintors s'a-
legra amb el batcc de l'art, amb la
manifestació d'art autèntic. S'ha
d'entendre que dic art, sempre j en
tot lloc, consemblant a qualitat,
obra ben fcta, testimoni d'un mo-
ment, ... art, Art, ART.

La Plaça dels Pintors avui aixo-
pluga el components de la Collecció
March, al carrer de Sant Miquel-
ciutadà, a l'antiga mansió de can
Gallard des Canyar des dels passats
segles fins a 1916, que l'adquirí l'ho-
me de finances Joan March conver-
tint-la en la seva llar-senyorial-pal-
mesana després de les reformes ne-
cessàries per a viure-hi, gràcies a
l'arquitecte Guillem Reynes. Ara, la
conjugació del pintor Gustavo Tor-
ner i l'arquitecte mallorquí Antoni
Juncosa Aysa l'han convertit en sett
la seu, de la Collecció March i en
paraules de Gustavo Torner en el
museito, encara que jo preferesc la
denominació de Petit Museu dArt
Modern, a la Ciutat de Mallorca.
Grans espais blancs en combinació
de pedres i marbres de colors clars:
gris, rosa, ocre, ... i la llum que
aida a cobrar més-Vitalitat robra de
trenta-sis artistes, recompartides en-
tre set. sales, que havien estat casal
de viure.

Un dia fred de tardor —mes be
d'hivern avançat— amb tota la
verdor del bosc de quències de l'en-
trada, en solitari i callat, sols amb
la companyonia del jo tot sol i l'art
modern, vaig passar cadescuna de
les sales contemplant l'obra de pin-
tors i escultors, que quasi mai o en
comptades ocasions ens és donat a
veure a Mallorca. La Collecció
March ha fet que aquesta vegada no
tenguessim la necessitat i urgência
d'anar a la Fundació, a Madrid, per
veure i admirar el que ara i aquí
és realitat. No és el moment d'anar
un per un dels trenta-set artistes i
intentar-deçobrir..q.ui és qui. De tots
ells S'ha eScri t . tant i tant molt que
una paraula, unes paraules més no
transformarien ni trastocarien el
seu historial d'artistes i d'homes en-
tregats a la creació d'una obra no-
va i personal, d'una obra pensada i
elaborada, d'una obra que no rega-

Miguel Pons

teja el temps emprat, d'una obra
exponent d'una creativitat dispersa
per l'aties d'ara d'Espanya i ara
arreplegada a un antic i ample espai
blanc mallorquí perquè tu i jo, aima-
dors de l'art, tenguem l'avinentesa
d'acar-nos a ella sens premura de
temps. Trenta-set noms, trenta-set
individualitats. trenta-set  moas dife-
rents, trenta-set identificacions in-
confusibles, trenta-set maneres de
ser ells ben guanyats a pols, que
van des dels más veils Julio Gonza-
lez, 1876, Pablo Picasso, 1881, Juan
Gris, 1887, Joan Miró, 1893, ..., pas-
sant per Antoni Clavé, 1913, Anto-
ni Tapies i Eusebi Sempere, 1923,
Fernando Zóbel i Eduardo Chillida,
1924, Modest Cuixart, 1925, Manuel
Millares, 1926, .Manuel H. Mompó,
1927 .; Antonio Saura, 1930, Antonio
López Garcia, 1936, ... fins a Fer-
ran Garcia Sevilla, 1949, i Miguel
Pareció, 1957. I sens discriminar
ningú me n'adon que he realitzat
una triadella segons el meu gust i
inclinació. Ben concient no cerc una
paraula per a cadescú perquè tots
ells són portadors del qualificatiu

.ccrresponent i propi i perquè la his-
tòria dira cl darrer mot envers
d'ells.

Dc totes maneres hi ha un pintor
concretissim que per més que vul-
gui rio puc—deiiár de' fer un atur
davant el seu nom —Miguel Barce-
ló— i la seva obra —La flaque—,
una bassa dins el desert, una sim-
fonia de blancs, testimoni del seu
pas per Gao i del fort impacte d'A-
frica sobre el pintor. Miguel Barce-
ló, realitat i mite, és el pintor més
jove entre els mestres de l'art-ara-
segle XX, que fineix, present a la
Collecció March. D'aquest Miguel
Barceló, felanitxer universal, record
quan va néixer el 1957, any en quê
jo començava a ser de Felanitx. Re-
cord els seus estudis a l'Institut, els
seus primers dibuixos, les nadales,
els murals, el viatge a Paris, 1974,
Ilavors obnubilat per Toulouse-Lau-
trec, les illustracions, les illusions
de ser pintor, la seva mirada oberta
i les seves dries per tot cl que fos,
art, ... i record, entre els records,
quan l'estel del seu nom va pren-
dre fil i fil enfilant-se pel cel
blau...

Desembre, 1990

SA RECREATIVA
Divendres 25 de gener, a les 21'30, a l'AUDITORI MUNICIPAL

Festa d'agraiment als ex-presidents i
homenatge als socis amb 50 anys
d'antigOitat

CONCERT DE MUSICA CLASSICA A CARREC DEL

TRIO CLASSIC
(Fi anta, clarinet i violoncel)

SONADA DE CANÇONS POPULARS
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Teatre Municipal de Manacor
CINEMA

«Tortugas Ninja»
Divendres, 18.— 17'15, 1940 i 2130 h.
Dissabte, 19.— (Matinal 11 h.) 16, 17'50,

19'40 i 21'30 h.
Diumenge, 20.— (Matinal 11 h.) 16, 17'50,

1940 i 21'30 h.
Dilluns, 21.— 1750, 1940 i 2130 h.

«Un ángel caído
Dijous,	 21'30 h.

TEATRE

Divendres 25, a
les 21'30 h.

Zero 92
per la
companyia

Estudi Zero

C. Aigo, 3 Tel. 581225

*	 ** * *
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Comunica que ya tiene Iss

REBAJAS
de temporada

LANITX

El II Festival de Bandes
Dissabte passat -se celebra el II

Festival dc Bandes de Música, una
manifestació promocionada per la
Federació Balear de Bandes de Mú-
sica i Associacions Musicals, sota el
patrocini del CIM i del nostre Ajun-
lament.

Successivament actuaren les ban-
des de Porreres —sota la direcció
d'Antoni Peris Eons—, la de Llucma-
jor —dirigida per Vicenç Castellano
Alcaide—, i la de Felanitx —dirigi-
da per Pasqua! V. Martinez Llopis.

L'esdeveniment ens permeté cons-
tatar l'alt nivell assolit per aquestes
bandes, totes elles dirigides per pro-
fessionals valencians.

La de Porreres interpreta obres
Cheffor, Beethoven i Khachaturian;
Ia de Llucmajor, de Hwkins-Caste-
llanos, Borkskin i Malandro-Keesr-
lak; i la de Felanitx de Rossini, Listz
i Malandro.

Debut a Felanitx de la Camerata-
Orquestra de Llevant

Es just que facem ono refereneia
a la presentació d'aquesta nova for-
mació musical que tingut  lloe dime-
eres de la sutinana passada a l'atuli-
lori municipal. Servi per constatar
que l'integren tin gra pat de mfisics
ben capacitats, dels que cal esperar
que a mesnra que completin la seva
preparació i conjunció, assolesquin
un !liven cada. dia mes alt de peace-
eiú sota el bon guiatge del mestre
Rafel Nadal.

Com a detall singular, hein de res-
senyar que la solista de violi, I An-
tònia Pons-Estel, !mines té 11 :toys.

Paula llossellO, ttic demostra ser
una soprano excellent, a fegi tin in-
duptable al.licient a la vellinda.

Vaga d'estudiants
Dimarts passat els estudiants de

BUP i FP no assistiren a classe so-
lidarizant-se amb la jornada de vaga
convocada pels estudiants arreu de
l'estat, per tal de manifestar el seu

rebuig per la situació pre-b1 1ica
creada arran dels esdeveniments del
Golf Prsic.

L'actitud dels estudiants a la nos-
tra població es limità a no assistir
a classe, sense que es fes cap tipus
dc manifestació.

La comèdia «Ja hi som tots!» es
tornara fer a Felanitx

El grup de teatre felanitxer «Gent
de Bulla», té previst d'ur novament
a l'escenari de l'Auditori Municipal
la darrera obra muntada, «Ja hi som
tots!», original del nostre paisà Joan
Manel Chilet.

Sembla que la possible data seria
el dissabte dia 2 de febrer.

Us tendrem al corrent d'aquesta
qüestió.

Un Ilamp pega a una casa
de Son Rosseió

La nit ciel dissabte al diumenge
féu una tempestat de pluja, llamps
i un d'aquests pega a una casa de
foravila de Son Rosseió, esbucant
part del seitil.

Per sort, l'ensorrament no va aple-
gar ningú a sota i no s'hague de la-
mentar cap desgracia personal.

Llar de la Tercera Edat - liners°
FOGUER0.—Avui dissabte, a par-

tir de les 8 del vespre fogueró i ball
dc hot amb els Sonadors de la Llar.
Pa i vi de franc. Es vendra porquim
per qui en vulgui.

TEATRRE.—Divendres dia 25 al
teatre Rialto de Ciutat. «Una de lla-
cires i serenos» de Xesc Forteza.
Preu subvencionat, 1.200 ptes. Sor-
tida a les 1730 de la Via d'Ernest
Mestre.

Club Altura
Per ciiumenge que vé dia 27, te-

nim prevista una excursió als Tos-
sals Verds. L'itinerari sera el se-
giient: embalsament de Cúbcr, sa
Canaleta, Tossals Verds. Es recoma-
na dur una petita ¡lanterna. La sor-
tida sera a les 8 del matí, de la

Pça. d'Espanya. Es prega puntuali-
tat.

Informaciú i inscripcions: Torneu
Salva. Tel. 580589.

Isdoraci6 i4aclun,a
Dijous dia 24, a les 9 del vespre,

en el convent de Sant Agust:, reunió
d'adoradors i a les 9'30 missa. Sera
en sufragi cie l'adoradora honoraria
Francesca Bennassar Monserrat.

AgraYmerit
La Comunitat de GG. de la Cari-

tat de l'Hospici-Hospital i els resi-
dents, agraim • de tot cor la cielica-
dessa tenguda amb nosaltres en do-
nar-nos una festa nadalenca amb ca-
ritat i joia, a un grup infantil que
canta nadales i la

El mateix agraïment al -'grup
música de la Llar de la Tercera
Edat i a la Capella Teatina.

Moites gracies, sempre recorda-
rem la vostra gentilesa.

Neu franqueig per a la prensa
A partir del dia primer de febrer

Correos aplicara una nova tarifa a
Ia premsa, que suposarà una puja
molt grossa amb relació a l'Unport
[lei franqueig clue regeix actualment.
Així enviar aquest setmanari dins el
territori estatal que costa ara una
pesseta, passara a costar 18 pesse-
tes.

Aquest increment repercutirà
clones a partir de principis del mes
que vé en el preu de subscripció dels
peri)clics que enviam per correu.

Capella Teatina
Missa Sut ragi

Avui dissabte, a les 7 ciel capves-
pre, a l'església de. St. Alfons se ce-
lebrara una Eucaristía en sufragi
D .a Maria Obrador Tauter de Can
Gerrer, que va morir fa pocs dies.
Cantara la Capella Teatina.
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Editat per l'Institut Menorquí
d'Estudis, fa molt poc ha vist a hum
aquest interessant treball sobre la
vida de la comunitat jueva a Menor-
ca a finals dc l'Edat Mitjana.

S'ha de dir que cis autors han re-
dactat un text de 139 planes en que
es passa revista, punt per punt, a
tota una serie de temes que van des
de les envitricollacles qüestions de la
pertinença de la terra amb eis seus
complicaciíssims mecanismes de de-
pendencia i interconnexió molt pr -
pics d'una societat rígidament jerar-
quitzada i amb mentalitat feudal,

fins a tot un altre seguit de proble-
rnes socials, religiosos i jurídics que
es produïen sovint, potser massa so-
vint, dintre aquell petit món d'una
ilia que, en conjunt, nomes tenia
cinc mil habitants.

I ad i rau el merit més gran del
llibre que comentam. La  història de
Ia comunitat jueva de Menorca en
aquell segle es presentada pels au-
tors amb les seves obligades rela-
cions amb la comunitat cristiana
amb la qual convivia, com sucCia
per tot arreu, entre tibantors i con-
niv.mcies gairebé diaries que desem-

bocaren en la catàstrofe de l'any
1391, en que cis calls menorquins,
com els dc tot l'ambit hispanic, fo-
ren saquejats, i assassinats molts
dels seus habitants.

Cal destacar que els nostres histo-
riadors, malgrat la relativa migrade-
sa de les dades dc que disposen per
ara (els arxius no en donen mes)
han sabut traçar acuradament la ge-
nesi d'aquella calamitat que fou, per
desgracia, l'anunci de moltes altres
que arribarien más tard.

No obstant, Rosselló i Murillo no
cauen en explicacions d'aquests
fets que, per excessivament simplis-
tes, serien invalides; ells escriuen
que: .La historiografia actual no
accepta les causes eminentment re-
ligioses i/o racials com a imputables
als avalots de 1391... Seria, doncs,
senzill d'acceptar una opinió gene-
ralitzada i estalviar-nos de fer una
reflexió sobre els fets a Menorca».
Llur probitat intellectual els empeny
a profunditzar en les causes vertade-
rament generadores d'aquell po-
grom esgarrifós que s'ha d'emmar-
car dins la crisi espiritual, social, re-
ligiosa, cultural i económica que  pa-
tia, per aquelles saons, la societat
europea. L'Edat Mitjana agonitzava
amb terribles ramalades i els jueus
foren, una vegada més, victimes
d'un entrunyellat de circumstancies
històriques adverses que els feren
eis bocs expiatoris d'una epoca que
pressentia la seva fi i que era inca-
paç d'imaginar quin seria el seu fu-
tur. Dit això, cal afegir que eis au-
tors historien els fets amb una ob-
jectivitat exemplar, sense mani-
queïsmes fàcils, ni retórica esbrava-
da; s'atenen a les dades que mane-
gen i cleixen que el lector faci el seu
judici de valor. El llibre acaba amb
un Apèndix Documental força
tratiu per conèixer les línies vacil-
lants (un cop en contra i un altre a
favor) amb que la legalitat d'aquells
temps intentava resoldre el que avui
en deim el problema jueu.

F. R.

VENDO SOLARES EN PORTO-CO-
LOM, vistas al mar. 2.500 m2, luz
y agua. Precio 1.800 ptas. m2.
Informes, Tel. 711150.

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— Yamaha XS-600
— Yamaha XJ-400
— Yamaha DT-80 LC
— Yamaha DT-80
— Derbi FDS
— Honda PXR-50
— Mecatecno

Guzzi 850

EXPOSICION Y VENTA

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

Y MOTOS

La prevención de la
cáries inianiii

por el Dr. Miguel Bennitsar
Obrador
Médico - Estomatólogo. Miem-
bro de la Sociedad Balear de
Estomatología. Curs os de
Postgrado Universidad de Ca-
lifornia.

La prevención de la caries en el
niño, empieza ya en los primeros
dientes, .dientes de leche». Cuando
el niño tiene 4 o 5 años ya pode-
mos apreciar su predisposición a
tener caries. Si la caries afecta a
dientes de leche, es muy pobrable
que la sufra en los definitivos.

Él tratamiento de las cáries en
primeros dientes es la obturación
de estas caries (empaste) si faltan
todavía 3 ó 4 años para su caída.
Todo ello para prevenir posibles
problemas anteriores, de alteración
del espacio en la bóca 'donde des-
pués saldrán los dientes definitivos.

PREVENCION: Si hay caries en
los dientes de lecha se tomarán me-
didas como:

— Tratamiento a base de fluor.
Estos tratamientos se ha demostra-
do que disminuyen la incidencia de
caries y también a veces provocan
Ia desaparición de caries ya forma-
das en la pieza.

— Corregir hábitos alimenticios,
disminuyendo alimentos que conten-
gan exceso de azúcar, entre comi-
das.

— Cepillado de los dientes des-
de que el niño tiene 2 ó 3 arios.

— Un control del dentista cada
6 meses para prevenir y diagnosti-
car estas caries.

No pronunciar la palabra miedo
al niño. Êste, por si mismo, al ha-
cerse su revisión no tiene miedo. si
lo tiene es debido a que alguien se
lo ha provocado.

Otras medidas preventivas podría
ser evitar poco a poco el hábito del
chupete a partir de los dos años
para no tener que hacer después
tratamiento con aparatos correcto-
re3; o que se chupe el dedo, que
puede ser sintoma de problemas
psicológicos. Si tiene el hábito de
respirar por la boca, también con-
sultai al pediatra. Esto a la larga
puede crear problemas en el pala-
tial- por dificultades respiratorias.

En definitiva, todo tratamiento
orientado a conservar las piezas en
el adulto empieza con Ia preven-
ción, cuando el niño tiene 4 6 5
arios. Prevención que a la larga
sale mucho menos costosa econó-
micamente para los padres y provo-
ca menos destrucción de las piezas
dentales definitivas.

En otros países europeos, muchas
personas conservan casi todos sus
dientes hasta el final de sus vidas.
Normalmente debido a haber toma-
do medidas preventivas ya desde la
infancia y consultando periódica-
mente al especialista, antes de tener
dolor. Ello conlleva menos compIi-
caciones a la hora de hacer el tra-
tamiento.



Demografia 1990
REGISTRE CIVIL

Naixements
Nines 90
Nins 73 163

Matrimonis
Canònics 73
Civils 13 86

Defuncions
Dones 56
Hornes 76 132

PARROQUIA DE SANT MIQUEL
Matrimonis

66
Baptismes

Nines 51
Nins 39 90

Deftencions
Dones 60
Homes 72 =- 132

PARROQUIA DE CAS CONCOS
Matrimonis

3
Baptisnres

Nines 7
Nins 4 11

Defuncions
Dones 4
fomes 8 =- 12

Matrimonis
PARROQUIA DE S'HORTA

8
Baptismes

Nines 17
Nins 97

Defoncions
Dohes 7
Homes 7, 14

FELANITX

Lus prestacious de la
Creu Roja local

Durant el temps que ha estat en
funcionament la Base de Socors i
Emergencies de la Creu Roja de Fe-
lanitx —un poc ms de vuit mesos,
des de la seva inauguració— els ser-
\ids que ha prestat aquest centre
queden relacionats en el resum se-
gilen t:

S'han realitzat 31 cures en cl cen
-tre mateix i s'han traslladat 231 per-

sones cn ambulancia, o sia que un
total de 262 persones han rebut as-
sistència de la Creu Roja de Fela-
n it X.

Creim que es interessant desglos-
sar els trasllats d'acord amb la seva
motivació. Aixi I 11 han estat des de
les liars deis malalts a centres hos-
pitalaris, 66 foren conseqüents a
accidents de transit, 7 d'accidents
laborals, 21 casuals i 26 que anome-
nen d'oci, o sia provinents d'activi-
tats esportives o d'oci.

Esmentem per últim que durant
els quatre mesos que ha estat en
funcionament el P.P.P.A. de Cala
Marçal, 148 persones han estat ate-
ses de casos lleus i s'han realitzat
2 reseals a la mar.

SE VENDE CASA en Felanitx, en
camino Son Suau. A 3 minutos
del pueblo, con unos 1000 m2 de .

terreno aprox.
Informes: Tel. 581423.

RONDARES
Coralment, a na Victòria i
en Sebastià Mestre Oliver.

Vora el foc que ens escalfava,
amb claror de troncs ardents,
de l'avia meva escoltava
rondalles d'encantaments.

«Això era una pastorella
de rostre polit i blanc,
d'ulls tendres de violeta
i llavis color de sang.

Presonera on estava,
un dia un brau cavalier
sa carrossa aturava
clavant un ample verger.

M cap la gorra escarlata,
al cint l'espasa iluenta
i amb la mirada valenta
descobri l'encantada».

Contarelles de braus fets
que l'avia meva contava
dins la cuina emblanquinada
enrevoltada de nets.

Com el pensament volava!
¡Ai la dolça contarella
de l'encantada donzella
que amb fill de rei se casava!

Amors d'edats enyorades
que s'afiquen cor enclins!
¡Ai com són ja de llunyanes
nostres rondalles cle nins!

V. E. M.

VENDO 3 CUADROS del pintor
BOVER. A lápiz y enmarcados.
Por 25.000 ptes. cada uno.
Informes: Tel. 581023 (noches).

lJnirr cisión en tu vi •
Descubre la pasión del Fiat Uno. Quedarás atrapado
por su físico, elegante, armónico en proporciones y de
gran personalidad. Pedirás a tu Concesionario que te
muestre su gama y atracción interior. Te va a sorprender
porque es único en funcionalidad. Económico, brillante y
deportivo. Con una habitabilidad para estar a tus anchas,
rodeado de confort y el placer de conducción que antes
sólo se ofrecía en coches de categoría muy superior.
No retrases más la cita con la pasión de tu vida. Ven ya
a tu Concesionario y elige una versión para tu pasión.

VERSIONES CILINDRADA
(cx.)

POT MAX
(CV )

VEL MAX .
(Kmlh 1

ACELERACION
0 	 loo Kmth

($49 1

CONSUMO
a 90 Km/h.
(11100 Km 1

UNO 45/S 315 p 999 45 145 17,00 4,60/4,30
UNO 60 S 3/5 P 1 108 57 155 13,90 4,50
UNO SELECTA . e 5 p. 1 372 72 157 14,00 5,40
UNO 70 SX i e 315 p. 1.372 72 170 11,40 5,20
UNO TURBO,' 3p 1.372 118 204 7,70 5,80

1 697UNO DIOS  31.5p. 58 155 15,90 4,40

474
\ 

1:.  

Concesionario Oficial:

S MART ELL, S.
Carrer del Socors, 6. Tel. 58 13 48. Felanitx. 	 TECNOLOGIA L!DEP



MBEROSV
Sábado dia 9 de febrero, a las 21 h.

GRAN CENA DE CARNAVAL
Baile con ORQUESTA
Fremios a los mejores ,disfraces

PREcto! 1.700

Reservas: Tels. 837034-658033

Furgoneta
raïl Turismo.

Vehiculs de ocasión
FORD ORION 1.8 D. GT	 PM-BC
RENAULT 5 GTL 5 P 	 PM-Y
OPEL CORSA GT 1.3 	 PM-AK
LANCIA PRISMA 1.6. je 	PM-AL
FIAT UNO 45 S 5P 	PM-All
FORD FIESTA N	 PM-P
RENAULT 14 GTL 	 PM-P
SEAT IBIZA 1.5 GLX 5P 	 PM-AM
VOLKSWAGEN POLO COUPE 1.3 	 PM-AV
FORD FIESTA 	 PM-AC
SEAT PANDA 	 PM-AC

(SABADOS MAÑANAS, ABIERTO)

Concesionario Oficial

AUTOS MARTORELL,S.A.
Carrer del Socors,6. Tel 5813 48. Felanitx.

CITROEN
M. Pou, S. A.
Agente Citroen

Puigvert, 14AA

1 '

EQUIPAMIENTO: •Pre eduvo de
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ENTITATS JUVENILS

1r. 15.000 ptes.
2n. 13.000 »

12.000
4t. 10.000
5e. 8.000
6e. 7.000
7e. 6.000

ANIMALS SOLS
Ir. 6.000 ptes.
2n. 5.000 	 0

3r. 4.000
4t. 3.000
5e. 2.000
6e. 1.500
7e. 1.000 	 ))

Mentre el jurat deliberara, a la
mateixa plaça actuaran els alumnes
dc l'Escola de Ball de Felanitx i l'Es-
cola de Ball Infantil i Juvenil de
Felanitx. L'enteega de premis es fa-
rà un cop acabada aquesta actuació.

Per a les carrosses no premiades
cs concediran uns estímuls a la par-
ticipació, segons criteri ciel jurat.

La Creuada de l'Amor Diví, que
.organitza la festa amb el patrocini
de l'Ajuntament, convida tots els fe-
lanitxers a participar.

A SON NEGRE I A SON PROIIENS
A Son Negre tenen previst el fo-

vueró de Sant Antoni pel dissabte
dia 26 a vespre i les beneïdes el sen-
(lema a les 3'30 del capvespre, men-
tre que a Son Prohens faran el fo-
,guerá el cija 2 dc febrer.

Desitjam que el temps sigui pro-
pici per tal de que totes aquestes
.celebracions previstes es puguin
desenvolupar sense contrarietats,
perqu dissabte passat, a tall de les
12'30, la brusca clogué els foguerons
de Cas Concos i Son Valls i a Cas
Concos, per mor de la pluja hague-
ren de celebrar les beneïdes l'hora-
baixa.

[tta] recepei6 de!
pitfiera

pimtai EhUlu pels
pròxims mesas

Dins el Pla de Consolidació i Ade-
quació 1. cnica de Voltor, la maxi-
ma prioritat immediata sera acon-
seguir la recepció Optima del Canal
9/Televisió Valenciana, que es rep
en període dc proves des de fa mig
any, segons el que han expressat
fonts de l'Entitat, de forma no sufi-
cientment satisfacC)ria, clegut a la
qualitat del senyal que arriba a Alfa-
bia.

Es fa constar també l'enorme difi-
cultat de la pròpia orografia del
País Valencia i de la seva costa per
a la recepció del senyal per enllaç
de microones, per la qual cosa la
solució tècnica final podria ser la re-
cepció mitjançant un conjunt d'an-
tenes enfasades i filtres d'alta selec-
tivitat dels senyals d'UHF, installant
un sistema de recepció múltiple amb
diversitat d'espai.

Pel altra part, es manifesta que
Voltor no s'ha plantejat pel mo-
ment la possibilitat de recepció de
Ia RTV del Principat d'Andorra, feta
íntegrament en català, i que ha co-
mençat a emetre el primer de gener,
fent veure també que hi podria ha-
ver molt serioses dificultats tècni-
ques, derivades sobre tot de la obi-
cació llunyana del centre emissor i
de la gran ocupació de freqiEmcies
a l'espectre radioeLN:tric en trans-
port terrestre o convencional.

SE VENDE SOLAR en Porto-Colom
mum* céntrico, en C. Ordinas, a 50
m. del mar, 100 in2, con salida a
dos calles asfaltadas y con aceras.
In formes, Tel. 5801:10

vida sodas
BODES DE PLATA

M ATR 1M ON IA IS
El passat dissabte cija 5, celebra-

ren les noces de plata matrimonials
els esposos Miguel Fiol Bennasar i
Catalina Estelrich Simó.

Per tal motiu, assistiren a les 12
a una missa d'acció de gracies que
celebra al P. Domingo Andreu a l'es-
glésia de Sant Alfons, i després es
reuniren juntament amb els fami-
liars en un dinar al Restaurant C6-
sar de Portocolom.

A les moltes felicitacions rebudes
pets esposos Fiol-Estelrich en tan
grata circumstancia, hi unim la nos-
tra roes cordial.

3	 •.	 , 4'71 .Enp,cal
NI.'	 ac,,ali

DECANTAR
Cantar de costat

DECAPODE
Es diu de tot allô que té deu ca-
mes, per exemple una cadira o
una taula

DELTA
Lletra grega que sol estar situada
a la desembocadura d'alguns rius

DENEGAR
Negar amb la preposició «de»

DEPILAR
Propi •de na Pilar

DESCONSOLAT
El més conegut es el Desconsolat
de M'ar

Foil

Presentamos la nueva furgoneta C-15 Club. la furgo.
neta Con equoarmento de gran tunsmo.

Presentamos una nueva lurgoneta que le sorprende -
rã agradablernente por su capaodad de adaptacKin Su
amplisuna taw de carga se transforma en una con for
table tona de pasajeros para vow con todo e! contort
(le un gran turismo. •

La nueva Caroen C15 Club esta completamente
acristalada; sus nuevas ventanalas traseras proporc».
Ira,) mas iunno0S:Qad; I,, y■Srbardad aumenta y el contort
mejora consderabiemente.

.Su motor gasolma o chew/. con 5 velocidades, bent:
lora econorma de consumo y manternonento Que hace
tie la C-15 la turgoruda mas rentable de! mercado.

ft eawparmento de la nueya Cdwell C /5 Club. és
ei prop° de ue gran tunsmo, por eso Sn cootof t se sr-

tua en /os mveles mas altos.
Conozca tambien nuestro transformado, la furgoneta

C 15 D Isotermo. con hi mega, reiacyon caf 'dot woo
del mercado y con la mayor capacadad , voiumen de car.
pa de su segrrierad: Caroen C 15 Isoterra bone la
posanklad de instalacron de Urndade5 de refrigerao,00 y
congetaclon, .wcaonada por el motor del vetnculo o
electric° •

Intormese solar (as mUlholes vermes de la
neta C15, seo ,,ro que encuent , 3 	 I;S:Eq!

Citroën C-15 Club
Gasolina y Diesel
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Tenim obeli els divendres, dissables i diumenges
a partir de les 3 de l'horabaixa.

PA-AMB-OLI VARIAT, PATES I FORMATGES.

Avui dissabte, a la plaça de Ses Palmeres

DOS FOGUERONS
de Sant Antoni

Patrocinats per l'Ajuntament de Felanitx, Auto-
cares Brimait i els bars S'Abeurador

i Ca N'Ussola.

Ball de pagès per a tothom
amenitzat per S'Estol des Picot, fins que hi haurà ballera

En els bars de Ca N'Ussola i S'Abeura-
dor es donarà VI GRATIS

8    FELANITX 
NV=    -anazasommiiiimmuvr.aacissaiora.   4M. 	 a.m.•••■■•■•■•■■• 	 •	 .....••••■••••■•11.40.	 •        

A utocares
-•	 • • -A"

4:1: 114 VdMALT
, S. a.

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

a Este año capicúa no podía em-
pezar peor. LA «GUERRA del GOL-
FO» (hoy martes) el horno no esta-
ba para bollos. Los impuestos indi-
rectos que suben coml la espuma,
semana tras semana suben los car-
burantes, las facturas de -electrici-
dad van a dejar a la mayoría pas-
mados, perspectivas de que ,e1 des-
empleo va a ir en aumento:.

Y la guerra es de unos cuantos,
que se cuece en los despachos, por
intereses, sólo intereses, en este ca-
so petróleo. Aquí no se trata de sal-
var ninguna democracia ni nada por
el estilo, sólo el petróleo. HUSSEIN
es un «monstruo», pero que nadie
olvide que ha sido creado por los
mismos americanos, antes le apoya-
ron y le surtieron de armamento en
su guerra contra Irán; hasta los es-
pañoles le vendieron armas bacte-
riológicas, el gas mostaza que pue-
de matar a los mismos marinos es-
pañoles... ¿Quién me compra' este
misterio? Que los politicos, k mili
tares, gente belicista y demáSI.Psicó-
patas hagan un frente común, Vayan
al frente ellos solos y hagan la gue-
rra... ¡Y que nos dejen tranquilos
a los demás! Que hay mucha gente
que no cree que las guerras conduz-
can a alguna parte.

Mientras, la crisis se ha hecho pa-
tente en el Gobierno, Guerra se va
pero se queda en plan «Mari Car-
men y sus muñecos», es decir, en
plan ventrilocuo, ante la mirada im-
potente de um, oposición a, ei
«chicha ni limonaaá»... ¡Vamos, que
los de la Moncloa van a aprove-
char la crisis del Golfo! Va a ser
Ia excusa para paliar los malos re-
sultados de una mala gestión-cco-
nómica... Y en FELANITX vamos
a tener pronto ¿POLIGONO?, tarde
y mal, dicen malas lenguas que don-
de se han comprado los terrenos no
pasan ni los caracoles.

No cabe duda, cl mundo está loco,
loco, loco... ¿Sera culpa de las ine-
fables telenovelas sudacas?

• En el «BAR RAOLL» se ha ve-
nido disputando un refiiclísimo y
animado CAMPEONATO DE TRUC.
Magníficos trofeos en cerámicas y
esplenclios osiurells»( que serán en-
tregados el próximo día 23 en una
CENA de COMPAÑERISMO que
tencirá lugar en el «Bar Tulsa», don-
de se darán a conocer los nombres
de los triunfadores. -

• Hubo JUNTA GENERAL en
.SA RECREATIVA», donde se apro-
bó el balance del afio anterior y cl
PROGRAMA DE ACTOS del 75•"
ANIVERSARIO sin la menor oposi-
ción. Sc nombró nuevos directivos a
los señores MATEU MAIMO y RO-
BERTO MARTINEZ, en sustitución

dc MIQUEL MAS y MATEU NICO-
LAU (en paz descanse).

• He podido ver la EXPOSI-
CION del pintor JAUME VENY co
«ARTS. RAVAL», abierta hasta el 27
de enero. Sc trata de una muestra
pictórica muy digna. Una pintura
muy serena y que conmueve, corno
muy bien dice el amigo Miguel V.
SEBASTIAN en la presentación del
folleto informativo.
• Ya tenemos campeón del trofeo de
año nuevo, el equipo CAFETERIA
ES GLOP «A» infantil. Un gran equi-
po con una plantilla de aupa y una
gran pareja de entrenadores FELIP-
MARINO. Como se viene diciendo,
año nuevo, vida nueva. 0 sea, cm-
pezamos bien señores.
• Pues bueno, corren rumores, ru-
mores insólitos... de la formación de
Fútbol AMERICANO en Felanitx. Sí,
sí, no es una trola, se está forman-
do un equipo, que por ahora cuen-
ta con una pequeña plantilla, pero
que esperamos verla incrementada.
Lo único que falta es un buen es-
ponsor.

• El pintor felanitxer RAFEL
JOAN gracias a la magia de la se-
rigrafía y el offset acaba de publi-
car a todo color «ENRAMPADES»,
cuarenta dibujos, un prodigio de
imaginación. Se trata de la tercera
publicación de la editorial «10.000

HUMANS». Joan inicia sus elucu-
braciones gráficas en torno a las ca-
lámbricas secuencias de corrientes
alternas y ondas hertzianas que su-
fre un mujer en contacto cercano
ccn una amenazante radio...

• El amigo TONI BARCELO ce-
lebra en su casa de foravila, avui
dissabte, la seva onom)stica, com
cada any, amb un bon FOG VERO
amb companyia d ,ils seus allliCS.

Una festa ja tradicional que fa con-
tent a tot-hom. ¡Molts d'anvs Toni!
a El C.D. FELANITX consiguió

arañar un IMPORTANTE PUNTO
en su visita a ESPORLES. El equipo
felanitxer ya sorprende hasta a sus
propios incondicionales. Los GOLES
fueron obra de dos de los extranje-
ros (es coña) que militan en sus fi-
las: MATEU ADROVER («Mauro»)
y el simpatico AGUSTIN.

• El domingo partido de GRAN
RIVALIDAD, pues se recibe la vi-
sita del temido PORTO CRISTO, un
equipo que suele crear siempre pro-
blemas en «Es Torrentó».

EL RESERVA

VENDO SOLAR EN FELANITX,
223 m2 edificables.
Informes: a cualquier hora en
C/ Rei Jaume I, 100, piso.
Felanitx.

finiEricii a
Felarlitg

Aquests dies ha quallat la idea,
entre un grup de felanitxers, d'or-
ganitzar un equip de Futbol Ame-
rica. Entre nosaltres aquest esport
no es gens ni mica conegut, però
podria esser un bon acudit aquest
de introduir-lo a Felanitx.

No cal dir que es tracta d'un es-
port car, per a la qual cosa es im-
prescindible trobar un bon sponsor.
Aix;') no obstant aquest grup ja ha
posat fil a l'agulla i estan reclutant
gent per dur a terme el projecte.

Fins ara les notícies són de que
hi ha unes vint-i-cinc persones ins-
crites per a integrar l'equip, pet -6
no s'ha d'oblidar que fa falta mes
gent.

Simó Valls es un dels encarregats
en cap d'aquest projecte i el que pot
donar-ne raó a les persones interes-
sades. De totes maneres per a qual-
sevol informació o suggeKmcia so-
bre el particular es pot trucar al te-
Won 647316.

Marino Talavante

TRUC

Huguet-Barcelú i Vicens-
Barce!ti, semiiiKalistes
Aquests dies s'ha disputat el IV

Gran torneig ,de Truc de Balears_
Enguany ha estat patrocinat pel
Conseil Insular de Mallorca, colla-
borant-hi Antena 3, Ultima Hora,
Baleares i Banca March.

Després de molts de desempats,
moltes partides i qualque discussió,
ja tenim els component felanitxers
que aniran a jugar les semifinals.

Tote saquestes partides s'han
gat en el BAR S'ABEURADOR sota
el control i la bona ma de TOMEU
SOLER, gracies al qual s'ha pogut
dur a terme aquest torneig.

Hi ha dos equips dins el mateix
bar, un ha près el nom de BAR
S'ABEURADOR i els seus guanya-
dors han estat:

1.—Sebastià Huguet Filiputti -
Joan Barceló Manresa.

2.—Francesc Adrover Alonso - To-
meu Roig Mestre.

L'aitre equip es diu RECREATIUS
FELANITX i els seus guanyadors
han cstat:

1.—Joan Vicens Prohens - Joan
13arceló Rigo.

2.—Rafel Binimelis Bauza - Anto-
ni Canaves Bordoy.

Molta sort i endavant.
M. Talavante

Agraiment
La família Adrover-Obrador,

davant les nombroses manifes-
tacions dc conclui rebudes amb
motiu de la mort de Maria
Obrador Tauler i en la impos-
sibilitat de correspondre-les a
totes personalment, ho vol fer
per mitja d'aquesta nota.

A tots, moltes gracies.
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FUTBOL

ia PREFERENTE

Man Cali tik.17. pasitivas!
Esp3r1es, 2 - Felanitx, 2

BASQUET

Aixi és al :.tsluat
Els cadets i Pequip de tercera men capgirals eis resuilEts

en els darrers sews.

Buena
Esporles
partidos.

FELANITX: Roig I, Roig II, Sa-
grera, Felipe, Mateo (Sutler), Borrcis,

,Gallardo, Sebastian (Fruti) (Biel),
Nico, Muñiz, Barceló y Agustin.

ARBITRO: Coll Tendia, mal. Tar-
jetas amarillas para Puigseryer, Ma-
teo, Lázaro I, Sebastian y Barceló.

GOLES: 1-0, min. 1, 'Fuster. 1-1,
min. 21, Mateo. 2-1. min. 46, Magre.
2-2, min. 78, Agustin.

COMENTARIO
El partido se caracterizó por una

fuerte presión local, con la intención
de decantar el encuentro a su favor

•cuanto antes. Todavia algunos es-
pectadores no se habían acomodado
cuando Fuster inauguraba el marca-
dor. El Felanitx supo encajar este
revés con humildad, no cediendo es-
pacios, trabajando en el centro del
-campo sin florituras ni concesiones
a la galería. Un sacrificio que tuvo
su premio cuando Mateo Adrover
lanzó una falta que sorprendió al
meta Lázaro cuando discurría el
42cuador de la 1.a parte. El Esporles
siguió insistiendo, pero esta mitad
concluyó con las espadas en alto
(1-1).

En la continuación los locales, en
un abrir y cerrar de ojos, volvieron
a adelantarse merced a una jugada
-culininada por lagre. Ilubo algu-
nos momentos de apuros para la za-
ga felanitxera que se resolvieron con
fortuna. Pero a medida que las
manecillas del reloj avanzaban, cl
Felanitx conseguía sacudirse el ri-
val de encima y prodigar algún que
.otro contrataque. Sería el veterano
Agustin, muy oportuno, quien sen-
tenciaría el partido (2-2). Los últi-
mos minutos fueron angustiosos pa-
ra ambos equipos, hasta incluso el
Felanitx pudo haber marcado su ter-
cer gol, que a la postre hubiera sig-
nificado la victoria. No hubiera sido
del todo justo, ya que los locales
habían creado mayores ocasiones.
2.' REGIONAL

ALGAIDA, 2 - S'HORTA, 1
BUEN PARTIDO

El S'Horta en el campo de uno de
los gallitos de la categoría jugó uno
de los mejores encuentros en lo que
va de temporada. Planteó un esque-
ma muy serio que estuvo a punto de
darle un gran provecho. Al final una
derota por la minima, que no es po-
sitiva, pero que sirve para dar una
idea al aficionado de que el S'Horta
.confirma que ha superado el bache
,que atravesaba.
INFANTILES

FELANITX, 6 - OLIMPIC,
Partido de gran dominio local en

cl que en todas . las fases superaron
a los de Manacor. Goles de Santi (2),
Frias y Oscar (3).
BENJAMINES

CAMPOS, 1 - FELANITX A, 2
IMPORTANTE VICTORIA

Un partido muy disputado en el

que se adelantó el Felanitx en el
marcador merced a un gol de T. Vi-
dal, pero los locales consigueron
igualar la contienda antes de que
finalizara la La parte. En la segunda
continuó el toma y daca y sería
Campos quien marcaría el gol de
Ia victoria visitante.
VILAFRANCA, 3 - FELANITX B, 2

Pese al buen hacer de los felanit-
xers el partido concluyó con triun-
fo local por la minima expresión.

Futbolet
II LLIGA D'HIVERN SENIOR

RESULTATS
Mesón Old, 2 - Bar Estoril, 8.
Cons. Puig Hugny, 3 - Classifica-

dos X, 5.
Banca March, 2 - Autolavados Fe-

lanitx, 2.
Es Redós, 2 - Cons Simarro-Gar-

cía, 9.
Cercle Recreatiu - Old Stars

(ajornat).
Dissabte passat es juga la quarta

jornada cl!aquest II Torneig d'Hi-
vem que de cada vcgada més va
agafant interès al temps que els
equips es van situant -en la -taula-
classificatõria.

Cal agrair als patrocinadors llurs
ajudes que fan possible seguir ju-
gant. Aquest són: Aceites Valvoline,
Fiat Felanitx i l'Excm. Ajuntament.

FUTBOLET ESCOLAR
I TROFEU D'ANY NOU

L'EQUIP D'ES GLOP CAMPIO
ABSOLUT

Triangular: Cafeteria Es Glop, 3 -
Viatges Felanitx, S. A., 9.

UN EQUIP GOLEJADOR
El jove equip aleví d'Es Glop B

juga un bon partit malgrat la seva
derrota davant un bon conjunt com
és el Viatges Felanitx. Els jugadors
del V. Felanitx tornaren demostrar
la seva ansia golejadora, aconse-
guint els seus artillers els marcat-
ges següents: Francisco Cañas 4,
Juan Vi 2, Moncho 1, D.P. Picazo 1
i D.P. Giménez 1. I per part de l'e-
quip que dirigí Felip Risco, Cafete-
ria Es Glop B, aconseguiren diana
Domingo B., Jaume C. i J.A.I. Vaca.

CAFETERIA ES GLOP A, 6
CAFETERIA ES GLOP B, 1

DIFERENCIA FÍSICA
L'equip A aprofita el seu avantat-

ge físic per a imposar-se a un bon
rival com es l'equip aleyí d'Es Glop
B, que en aqucst cas fou entreant
per Jose M.a Moreno. AI final del
partit Sergi Moreno aconseguí un
gol de perfecta jugada personal.
Per part de l'equip infantil d'Es
Glop A dugueren la dórna Tia Serra
(3) i Jaume Barceló (3).

VIATGES FELANITX, S.A., 1
CAFETERIA ES GLOP A, 2

¡UNA FINAL!
Quin encontre, senyors! L'equip

d'Es Glop A es proclama campió

RESULTATS
Cadets:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 49
SANT AGUSTI, 50
JUniors:
JUVENTUD MARIANA, 	 57
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 53
Snicrs Provincial:
PLA DE NA TESA - 	(suspès)
JOAN CAPO/AUTOC, GRIMALT
III Divisió:
AUTOCARES GRIMALT, 	 57
CIDE, 	 56

COMENTARI
Els resultats ajustats, els temple-

jos curts i Ferrioció fins en el darrer
moment, forcn els factors comuns
dels partits celebrats damunt unes
pistes Ilenagadisses, bé per la humi-
tat del dissabte o per la pluja del
diumenge. El partit de senior pro-
vincial s'hagué de suspendre per les
males condicions del terreny de joc
a causa de la climatologia.

Els CADETS varen obtenir la ter-
cera derrota per un punt en agues-
ta temporada, per?) varen fer el seu
millor partit que, per cert, va ser
presenciat per un molt nombrós pú-
blic que aguanta fins al final, a pe-

-sor de la serena, i visqué amb molta
intensitat els darrers minuts. El ri-
val era de molt de respecte, un dels
favorits per ser,campió. Ningú creia
que eis locals fossin capaços de fer
capgirar el marcador que s'havia po-
sat ben en contra (0-9, minut 4; 5-18,
minut 12; 9-22, minut 15). Pere) la
reacció ja comengà abans del des-
cans i acaba la primera part amb
un 20-26. Poc a poc s'acursaren les
diferencies i el primer avantatge lo-
cal arriba en el minut 35 (41-40). En
els minuts finals el partit passa di-
verses vegades a mans d'un equip o
de l'altre. A sis segons del final
(47-48), Oscar, que realitza un par-
tidas, transforma dos tirs lliures,
però tres segons més tard el Sant
Agustí també anota els dos tirs de
l'un mes un i s'endugué la victòria
quan ja pareixia impossible. Merei-
xen ésser dcstacats tots els jugadors
del J. Capó que intervingueren. Car-
10■1•.

derrotant a un rival fort corn es el
Viatges Felanitx, que en tot mo-
ment dominà a l'equip campió. Tia
Serra torna destacar ien dos gols de
bella factura donava la victòria al
seu equip. I Francisco Cañas, gole-
jacior d'aquest trofeu, a set minuts
per a la fi, deixava el marcador
amb un 1-2.

A la fi acaba cl I Torneig d'Any
Nou, que comença essent un trofeu
de Nadal i ha durat fins ara. Jo te-
nim campió, l'equip de Cafeteria Es
Glop A, entrenat per Felip Risco i
format per Roque, Roig, Comino,
Perelló, Simón, Huguet, Raul, Se-
rra, Nadal i Barceló. I com a sub-
campió, el Viatges Felanitx, S.A.,
que ha demostrat csser un equip
molt golejador.

M. Talavante

les Guerrero fou el maxim anotador
(16 punts), seguit de Cesar (15), Ra-
fel Boyer (9) i Oscar (7).

Els JUNIORS sortiren clerrotats
de Sóller. El 8-0 dels dos primers
minuts mai fou superat. Unicament
s'arriba a !'empat en una ocasió i
altres vegades se posaren a un o dos
punts, mentre que la major diferen-
cia a favor clefs locals fou dc 10
punts. La puntuació va ser lograda
per M. Julia (16), Tomeu Maimó
(14), Pere J. Fullana (12, 2 triples),
Rafel .Lladó (9) i A. Sutler (2).

Un afortunat llançament de Sebas-
tià Serra en el darrer segon dicta-
mina justícia en el partit de TER-
CERA. L'equip «Autocares Grimait»
només havia cedit el comandament
en el marcador a la cistella inicial
i a 10 segons del final, quan se va
veure superat d'un punt. El partit
se disputava damunt una pista gai-
rabe impracticable; malgrat això els
dos equips lluitaren de debò, essent
superiors els locals en el primer
temps que de mica en mica arriba-
ren a tenir una renda de 13 punts
poc abans del descans. En el segon
període el Cide va empènyer fort i
progressiVament reduí la diferencia
fins a neutralitzar-la ciel tot i posar-
se per clavant un punt en el moment
ja esmentat. En el capitol d'anota-
dors mencionem a Perelló (15),
Serra ,.(11)' i Amengual (11).

Aquesta jornada
equip que jugara fora de

Felaniti,sera el cadet que s'ha d'en-
frontar al Palma B.C.

El dissabte acaba la I.a fase dels
júniors, contra el Costa de Calvià;
es tracta d'un partit que promet ser
interessant, ja que són el segon i el
tercer : equips del grup.

El dium—enge ens visita l'Esporles
de senior provincial, un conjunt que
darrerement collecciona molts bons
resultats.* Tindrem també un altre
partit, de Tercera Divisió, contra
l'Andratx que és l'equip més en for-
ma de la categoria (7 victòries en
eis clarrers 9 encontres).

VENDO PISO en Felanitx. Nuevo,
a estrenar. 3 habit. Sala comedor.
2 baños completos, cocina, lavan-
dería, despensa, 2 terrazas.
Informes, Tel. 583035, a partir de
las 21 h.

. PORTO COLOM-::
CASAS PAREADAS -DIRECTAMENTE DEL
CONSTRUCTOR
1.000.000PTAS. ENTRADA Y RESTO EN
COMODOS PIAZOS

3DORMTTORIOSDOBIES2BAflOS+ASEO,
SALON/COOR,COCINA,DESPENSA,
COLADUR1A,TERRAZAS,JARDINES Y PISMIA.
-TODO EN 1 9 CALIDADES-

INFORkES TEL:82 43 45 Y 20 10 61

entrada en el campo del
con relación a anteriores



GARANTIA NACIONAL
--Renault Ocasión le ofrece:

R 21 GTS
	

PM-AP 6 m. garantía
SPRES DIESEL COM

	
PM-AU 6 m. garantia

R 5 L
	

PM-AM 3 m. garantía
R 5 GTD 5 P
	

PM-AK 3 m. garantía
R 9 GTD
	

PM-AH 3 m. garantía
Citron .AX
	

PM-AU 6 m. garantía

Flat Regata
	 PM-AP 3 m. garantía

Ford Fiesta
	 PM-AR 3 m. garantía

CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACION

FRANCISCO MANRESA, S.A.
.concesionario RENAULT
., t FELANITX • CALONGE

581984-85 y 657393

POOO.4
)0004

:4140044X

VVV44

Puertas E lens■bleS
Galyamzadas y
lacadas
yar.os colores.

Pers.anas de Alumni()
Color Plata. Bronce y
lacadas yarlos cOloreS

CIF A 07.204571
Estrelra 	 • Telelono 58 03 51

FELANITX (Mallorca)

2.mrtat: C-1- 7, 1, ntas

Imitación ma6.e.ra

Puertas Arre!iat‘;■ s
y tc.t.

t.lanual y m, •	 3,3'11 3 3

Puertas CancE
1.1.etto y Alurtin.0 y
Con ma -.do a cl.stane,a

CARPINTERÍA METALICA

TALLERES
MECANICOS s. a..

10	 FELANITX

Calms a la Sala
COLOMS A LA SALA
JA ES UN PARTIT POLITIC

En data de dia 19 de desembre de
1990, COLOMS A LA SALA (CALS)
és un partit politic registrat al Tom
II, foli 281 del Registre de Partits
Politics de Madrit a tots els efectes
jurídics i legals.

El calvari de la inscripció comen-
ça dia 10 d'agost de 1990 quan en-
viarem tota la paperassa a Madrit.
Ens varen contestar que: «...tanto cl
Acta Notarial como los Organos de
Representación del partido, vienen
redactados en mallorquín, lo que
evidentemente contradice el artícu-
lo 3 de la Contitución... Deberán re-
mitir nueva documentación con Ac-
ta Notarial, denominación y Estatu-
tos en castellano...». Despres de con-
verses telefòniques amb Madrit, con-
versa amb el Delegado del Gobierno
en las Islas Baleares, iries Ilargues
missives, totes plenes -d'arguments
jurídics que amparen el fet, de ser
ciutadans de les les, hem aconse-
guit que ens reconeguin el fet dife-
rencial evident i clar de ser ciuta-
dans de primera. El nostre partit es
COLOMS A LA SALA i no PALOMOS
EN SU SALSA, que va ser una de
les impossibles traduccions que va-
rem fer arribar al «Ministerio del
Interior».

A resultes de la inscripció i dc te-
nir entitat jurídca, com que no sa-
bem si això és bo o dolent, però com
que ho preveuen els Estatuts, el pro-

SE ALQUILA DESPACHO cerca del
Ayuntamiento, ideal para oficina.
Informes, Tel. 286530 (a partir de
Ias 19 h.)

CLASES DE INGLES particulares.
Profesor nativo.
Intormes, Tel. 163295

SE ALQUILA PISO en Porto-Colom
con aparcamiento. Amueblado, 3
habitaciones.
Informes, Tel. 825239

—
SE TRASPASA TIENDA parte Ig le-

sia Porto-Colom, completamente
equipada.
Informes, Tel. 825239

CALA FERRERA
CASAS ADOSADAS, 3 dormitorios,

2 baños, sótano, chimenea, piscina
y jardines. 6.750.000 ptas.

CALA LLONGA
CHALET NUEVO, cerca del puerto,

4 dormitorios, 3 baños, piscina.
16.500.000 ptas.
Informes. Tels. 581667 6 581844

11■16	

SE NECESITA MECANICO de mo-
tos, entre 16 y 22 años en Cala
d'Or.
Informes, Tel. 657763

Rafe! Bosch i Biel Achever,
dos pilots felcnitxers

Aquests clos joves, Rafel Bosch
Rosselló i Biel Adrover Mesquida,
juntament amb Joan Feo. Poyatos
Oliver, que és de Ciutat, integren la
terna que aquest any competira a
Balears amb l'equip «Team Moto-
shop Cas Concos» que dirigeix el
manager Llarbut Lanz. Rafel Bosch
corr amb una Honda MBX 80 cc i
l'any passat queda tercer de Balears
de muntanya, i Biel Adrover corr
amb una Honda NSR 80 cc i el seu
darrer abast fou el segon lloc de Ba-
lears en 80 cc de muntanya.

Pere) això no acaba aquí, es te pre-
vist enguany fer sortides a la penin-
sula i per l'any que ve, la Nàutica
Sumseecker es podria fer càrrec de
tot l'equip.

El fitxatge d'aquests joves es pro-
dui arran dels seus entrenaments
setmanals al circuit de Can Picafort,
ja . que a Felanitx no tenim circuit
ni per a bicicletes.

Endavant i sort.
Marino Talavante

Tenis taula
2.3 DIVISIO MALLORCA

TRAMUNTANA PROMESES, 2
BAR ETS ARCS, 5

Partit amb clara superioritat de
l'equip del Bar ets ARCS de Fela-
nitx. En Miguel -Ginard va guanyar
tres partides i una perhom en No-
fre Bauza i en Miguel Caldentey.
L'equip felanitxer ocupa una molt
bona segona plaça a la classificació
i el passat dimarts havien dc ju-
gar un interessant partit contra el
primer classifisat, el Tramuntana
Atlètic.

3.a DIVISIÓ NACIONAL
BAR ETS ARCS, 0
ESPORLES, 5

L'Esporles, que és un dels aspi-
rants a l'ascens, no va tenir dificul-
iáts en el 'partit jugat el passat dis-
sabte a Felanitx, contra el Bar ets
Arcs. A falta de tan sols tres par-
tits per acabar la competició, el con-
junt felanitxer, que no té res que
fer, va aprofitar perquê jugassin dos
jugadors que no solen jugar amb
molta freqüência, en N. Laudat i en
J.M. Barceló. En Nofre Bauza va ju-
gar molt be contra els dos millors
jugadors de l'Esporles i a n'en J.M.
Barceló se l'hi va notar la falta d'en-
trenament.

Avui dissabte dia 19, juguen a Ma-

nacor contra l'equip slIort. Abans.
del partit, els jugadors infantils
cl'ambdós equips jugaran un partit
amistós.

('inri Vicens

Básquet Porto-Colom
Después de las fiestas, no pudo•

ser mejor el partido disputado por
el equipo cadete CLIMALIT, ya que
el conjunto contrario, el Santa Mó-
nica, es el primer clasificado. Se Mi-
ck') con mucho brío y hasta el mi-
nuto 17 el Climalit iba por delante
(8-6). Se llegó al final de la prime-
ra parte con el resultado de Clima-
lit, 9 - Santa Mónica, 12.

En la segunda mitad el Santa Mó-
nica tuvo que emplearse a fondo ya
que las chicas de Torri se acercaron
que las chicas de Torri se cerraron
y obligaban a las contrarias a tiros
de media distancia (y no eran bue-
nas tiradoras). Esta parte terminó
con el resultado de Climalit, 13 -
Santa Mónica, 27.

Jugaron: Amaya (5 p.) muy bien,
Caty, Ana Rosa (3 rebotes, 6 p.)
muy bien, Jomanny, Gloria, bien,
Yolanda, Susana (6 rebotes), muy
bien, M. Sebastiana (15 rebotes, 2
p.), super.

Animo chicas, que lo estáis ha-
ciendo muy bien ya que atraéis mu-
cho público en Porto-Colom. Torri ,.
sigue así que vas muy bien. Animo_

L.

VENDERIA PISO completamente
amueblado, con cochera de 34 m2_
Dispone de 3 dormitorios, baño,
aseo, cocina, estar de 27 m2, ga-
lería y terraza. Todo en madera
de norte y acabados de mármol.
Interesados concertar visita al Tel_
580205 (noches) o directamente en
C/. Convento, 15-2.3 B.

EXTRAVIADA PULSERA ORO con
placa grabada «Francisca». Se gra-
tificará su devolución.
Informes en esta Admnistración.

SE NECESITA CHICA de 18 a -28
años con conocimiento de ingles y
alemán. Para oficina cambio y al-
quiler de coches en Cala d' Or.
Informes, Tel. 6577663

TENC UNA LLICENCIA DE TAXI
per cedir en explotació.
Informació, Tel. 580002

SE TRASPASA LOCAL COMER-
CIAL en C/ Major, 45.
Informes: Tel. 581658 (horario
comercial).

per mes de febrer s'organitzarà una I Motociclisme
festa per a celebrar-ho i un Congrès
per elegir els Organs de Representa-
ció.

Felanitx, 11 de gener de 1991.




