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,31(1, CICLISME

La Volta Ciclista a Espanya passará
per Falanitx el &re. Ele niaig

Arm Pons,
prom] "Ciutat
de Palma" de
poesia

Divendres de la setmana passada
foren designats, pels jurats corres-
ponents, els premis «Ciutat 4e Pal-
ma» 1991, entre els quals tenim la
satisfacció de veure-hi un felanitxer.
N'Arnau Pons i Roig ha estat el
guanyador del premi de poesia, do-
tat amb mig milió de pessetes, amb
el seu llibre de poemes «Intromis-
sió».

Arnau Pons acaba de complir 25
anys, és llicenciat en Ciències Bio-
lògiques i exerceix el professorat
d'aquesta especialitat a l'Institut de
Batxillerat de- Mataró. Es ...autor
dos llibres de poemes, «Aliança ma-
trimonial» editat a Felanitx l'any
1983, i «Liquen saur» d'Edicions
«Ataviques» de Llucmajor 1988, il-
lustrat . per Rafel Joan. Juntament
amb iel Mesquida, Angel Terrón i
Margalida Pons ha dirigit la secció
«Poetry & sons» del Butlletí de la
Universitat de les Illes Balears. Ha
collaborat a la revista «Palau Reial
1» del CIM, a «El Mirall», així com
als periòdics «Diario de Mallorca» i
«Baleares», i darrerament i d'una
forma regular a «El Dia 16». S'ha
dedicat també al comentan  d'art,
concretament pintura, signant al-
guns treballs a diversos catàlegs
d'exposicions de Barcelona, Paris i
Palma.

Arnau Pons, que ana a Ciutat dis-
sabte passat a rebre el premi, a
l'acte de Ilittrament en el Palau So-
lleric, retona tot d'una a Barce-
lona.

Ens hem posat en contacte amb
ell telefònicament per tal de conei-
'ter les seves impressions després de
rebre aquest guardó i traslladam als
nostres lectors la breu conversa
mantinguda.

— Arnau, estas satisfet d'haver
aconseguit el premi Ciutat ctë - Pal-
ma?

— Sí que hi estic. Un sempre s'a-
legra de que es reconegui el seu es-
forç.

Com Os el Ilibre premiat?
— «Intromissió» és el recull d'una

cinquantena de poemes elaborats al
llarg de tres anys, els quals no guar-
den una unitat temàtica, per bé que
s'hi determinen dues parts. A la pri-
mera hi figuren uns poemes on pri-
ma la preocupació estética per la
forma i l'estil, mentre que a la se-
gona ja hi pesa una intenció con-
ceptual. En poques paraules, defi-
niria aquest llibre com una recerca
del to poètic.

— D'on arranca, Arnau, la teva
vocació poètica?

— Dels anys d'adolescent. Alesho-
res es respirava a Felanitx una cer-
ta efervescência, hi havia una preo-
cupació per l'art en els cercles on
jo em movia —record el bon amic
Miguel Rosselló— j jo era més re-
ceptiu. Inclús vaig practicar la pin-
tura, però en adonar-me que els
meus companyans ho feien millor
que jo ho vaig deixar.

— Hi ha algunes persones que
han influit en la teva obra?

— Influit no. Jo més aviat diria
que amb alguns autors ha existit
una afluència, com en un riu. Con-
cretament Rilke, Vinyoli i Blai Bo-
net. També admir i fruesc amb els
classics grecs i amb la poesia sufí,
i, per descomptat, admir l'obra del
nostre paisà Miguel Bauça.

— Es curiós, Arnau, que tu que
sents tanta passió per la literatura
seguíssis els estudis de Biologia.

Això no és res estrany. La his-
tòria és plena d'autors que s'han
distingit per la seva creació litera-
ria essent científics de professió.

— Quin sentit té per a tu la poe-
sia?

(Passa a la pig. 7)

El passat dilluns dia 21 va tenir
Hoc a un conegut restaurant de Cala
d'Or la presentació oficial de les
Cues etapes de la XLVI edició de
la Volta Ciclista a Espanya que se
disputaran a Mallorca.

La setena etapa sera el diumenge
dia 5 de maig amb sortida i arriba-
da a Palma i transitara per les car-
reteres de la zona de Tramuntana.
La del dia 6 (la vuitena etapa) sera
la que se desenvoluparà per les car-
reteres dels termes de Felanitx i
Santanyí. L'itinerari previst és el se-
güent: Cala d'Or, Porto Petro, San-
tanyí, Cas Concos, Felanitx, S'Horta,
Calonge i Cala d'Or, amb un recor-

.....regut total de 47 kms. i ser& una
etapa individual contra rellotge. La
comitiva estarà composta per 21
equips amb més de 200 corredors,
entre els quals hi haura les figures

Sa Rua 91
Vos., oferim la reproducció del

cartell de SA RUA FELANITXERA
1991 que és original de Sebastià
Rigo Adrover i que ja pregona i con-
voca a aquesta festa de carnaval que
d'avui a quinze dies tornara omplir
els carrers i places. de Felanitx de
comparses, música i carrosses.

Avui ja poden oferir l'itinerari
que seguira la gran comparsa, així
com alguns detalls de l'esdeveni-
ment.

Quatre bandes de música figura-
ran a la desfilada, la de Porreres,
Ia de Son Servera, la de Petra i la
de Felanitx i també la banda de Cor-
netes i tambors de Rafel Simonet-.

I per amenitzar el ball que tindrà
Hoc als baixos del mercat un cop
acabada SA RUA, durant el qual se-
ran entregats els premis, es comp-
ta amb els conjunts «Victoria Grup»
i «Swing 90».
L'itinerari que seguira el «carrous-

sel» és el següent: De la plaça Pe-
ralada baixarà pels carrers Bellpuig,
Miguel Bordoy, Major, plaça de Sa
Font, carrer 31 de Març, plaça d'Es-
panya, passeig d'Ernest Mestre, car-
rers Guillem Timoner, Convent, pla-
ga Arenal, carrers Antoni Maura,
Mateu Obrador, Anglesola i plaça
Peralada.

L'organització d'aquestes festes
de carnaval és a càrrec de la Dele-

del ciclisme mundial com Lejarre-
ta, Cabestany, Alvaro Pino, Cubino,
entre d'altres, a més de tot un dis-
positiu de premsa, radio, televisió,
assistência sanitaria, técnica, d'or-
dre públic, etc.

A l'acte de presentació hi foren
presents, el Delegat d'Esports del
Conseil Insular de Mallorca, Andreu
Riera, el -Gerent de l'Associació
d'Hotelers de Cala d'Or, Federico
Fuster, el President de la Federació
Balear de Ciclisme, els Regidors
d'Esports deTs'Ajuntaments de Fe-
lanitx i Santanyí i els representants
dels mitjans de comunicació de

De moment encara esta pendent
de confirmació oficial quin sera l'ho-
rani i els carrers pels quals passara
Ia «VUELTA '91».

GORI VICENS

gació de Cultura de l'Ajuntament
la Mutualitat La Protectora, sota el !
patrocini de l'Ajuntament de Fela-
nitx.

Sa Jineta
SA RUETA, especialment dedica-

da als allots, tindra, lloc el dia 7,
Dijous Llarder i sera celebrada tam-
be a S'Horta i Portocolom, per a la
qual cosa l'Ajuntament facilitara
grups d'animació, infantil a tots els
Rocs esmentats.

A Felanitx l'itinerari de la desfi-
(Passa a la mig. 7) 	 ,
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral:	 1.875
Semestral a fora: 2.325

SANTORAL

Diu. 27 Sta. Angela de Merici
Dill. 28 St. Tomas d'Aquino
Dim. 29 St. Pere Nolasc
Dim. 30 Sta. Martina
Dij. 31 St. Joan Bosco
Div. 1 Sta. Viridiana
Dis. 2 Present. del Senyor

LLUNA

Lluna plena dia 30

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 11 -

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.

Portecolem -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 j diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN

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

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

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines I Policia
580051, 580080 1 580365
Sólo urgencias 582200
Funerària Felanitx

580448-581144
Ambultmcles

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 5802M
Gultrdia Civil	 520090
Bombers	 581717
Servei de Grua, Tel, 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 582885

Ontoni forteza Huguet

mori a Felanitx, el dia 18 de gener de 1991, a l'edat de 39 anys,
havent rebut els sauts Sagraments i Ia Benedicció Apostòlica.

Al eel sia

La seva esposa Josefina Morales; fill Nicolau; pares Nicolau i Antemia; padrí de fonts
Sebastia; germans Francisca i Nicolau; germans politics Marino, Rosa, Pere i Margalida; nebots,
tios, cosins i els altres familiars vos demanen que volgueu encomanar la seva :mima a Déu.

Casa mortuèria: C. Convent, 661

FELANITX 
.4.6.37.01■1611. 	.12MISCWSCIIM.4-• 	    

VIDA DE LA CREU RUA

Per a ajukr Is damnificats de la
Guerra del Gog

L'Assemblea autonômica de la
Creu Roja Espanyola, a tracés de
Ia Delegació Local de Felanitx, vol
fer una crida a tots els ciutadans de
Felanitx i la seva comarca, ja que,
degut a la Guerra del Golf Pèrsic,
se necessiten aliments i medica-
ments per a la població d'aquella
zona, aixi com material quirúrgic
per als hospitals de la Creu Roja.

La Creu Roja vol agrair la colla-
boració de totes aquelles persones
que vulguin fer les seves donacions
tant d'aliments com dc medica-
monts perquè siguin enviats a la
zona del conflicte.

Per fer aquestes donacions se po-
den dirigir a la base dc Socors i
Emergencies de la Creu Roja a Fe-

situada a la Ctra. de Fela-
nitx-Portocolom, a l'altura d'es Co-
llet.

r.s convenient que tots els pro-
doctes estiguin ben envasats.

Felanitx, a 18 de gener de 1991.

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

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,pel present es requereix
tots els propietaris dels immobles
:Afectats pet-que es personin a les
oficines municipals amb l'objecte
dc senyalitzar l'emplaçament mes
convenient de les preses d'aigua po-
table i residuals.

Al mateix temps aquesta Batlia
espera que els veïns sabran discul-
par les molesties 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

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

PORTO-COLOM, sol todo el dia,
APARTANIENTO dos habitacio-
Des, con vistas al mar, salón-co-
medor, cocina amueblada, bafio,
dos terrazas, telí.fono, espacio
vado parking, piscina comunita-
ria. Calte Asunción, Edif. Trópico
¡Ocasión! Por 8.500.000' ptas.
Informes, 'Fel. 581948

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

SE ALQUILA PISO en V. Ernest
Mestre, 57. Con referencias.
Informes: C/. Castellet, 3. Fela-
nitx. (viernes, sábados y domin-

-ros).

SE VENDE LOCAL COMERCIAL
céntrico. 50 m2. En Felanitx.
Informes: Tel. 727738 (noches).

SE ALQUILA TIENDA, con o sin vi-
vienda. En C/. Boulevard, 5 de
Cala d'Or.
Informes: Tel. 657422.

BALL DE SALO
Tango
Boogie-Boogie
Cha-cha-chá
Pasdoble
Vals
Samba
Etc.

Professor: BENJAMÍN JIMÉNEZ
Tots els dissabtes de 6 a 1`30
de Itorabaixa
inici del curs: - Dissabte, dia 2 de febrer
Lloc: Carrer de Campos, 51-1er.  (OPEL)

Inscripcions: El mateix dia i Hoc
Més informació: Telf. 581521



FELANITX

Fastes de Sant	 tii en Es Carritx6
La nit ciel dimecres dia 16 a les

2060 h. tingui:! lloc una Missa con-
celebrada, en honor ciel Sant Patró,
Ia qual feu predicacia pel P. Miguel
Lliteras Mestre, M. SS. CC., Supe-
rior dei Santuari cie Sant Honorat,
i a la qual, com cada any, va can-
tar el Cor de S'Horta.

Dcspre.> de la Missa hi hagué la
presentació del llibre «Les Francis-
canes en Es Carritxó. Una vivência
de cinquanta anys, 1916-1966» de Jo-
sep Grimalt i Vidal, presentació que
feu Sor Llucía Bennassar, Mare
Consiliaria, en nom de la Superiora
General. Aquest 'fibre, que es el nú-
met-6 35 de la Collecció «Coses Nos-
tres» es una detallada història d'a-
questa petita comunitat de Francis-
canes que al Ilarg de 50 anys es de-
dica a l'ensenyament, la catcquesi i

l'atenció assistencial de la feligre-
sía del Carritxó. L'opuscle té unes
vuitanta planes i s'obri amb un prò-
leg de la Superiora General Sor Ma-
ria Rigo. L'edició està patrocinada
pel Conseil Insular de Mallorca.

En Josep Grimait dirigí tot se-
guit unes paraules d'agraiment i
l'acte es tanca amb el cant dels
goigs a Sant Antoni, pel Cor de
S'Horta.

La cuina de Tofu a l'abast del públic felanitxer
Fa uns dies va obtir les portes en el carrer Major número 21, un es-

tabliment* de productcs derivats de la soja.
En aquest centre s'elabora el TOFU, un producte enriquit de la soja,

l'origen del qual se situa a la Xina de fa dos mil anys,  des d'on s'estengué
ràpidament a tots els països de l'Assia de l'Est i posteriorment a Nord-
américa i Europa.

L'interès d'aquest aliment rau en diverses virtuts, com es ara el seu
alt contingut en protcïnes i baix contingut en calories, la seva gran diges-
tibilitat, absalcia de colesterol, riquesa en minerals i vitamines i la ca-
rência de toxines químiques. A més, el TOFU es cuina amb molta facili-
tat i rapidesa, alhora que gaudeix d'una gran versatilitat.

En aquesta botiga disposam d'abundosa informació practica per
iniciar el consumidor en l'ús d'aquest aliment meravellós. Per als que no
cis agraden els experiments, tenim cada dia sanes i saboroses hambur-
gueses de TOFU (Tofuhurguer) i exceHents Pizzes variades (Tofupizza),
a punt per endr-se'n, més de disposar de TOFU fresc i TOFU fumejat.
Els diumenges-s'hi- pot passar a tastar les distintes «delicatesse» que els
cuiners Ines experimentats han preparat amb el TOFU i la nostra inten-
ció es posar a la vostca disposició les receptes que ells han emprat. D'a-
questa manera podreu provar a ca-vostra sobre una base segura.

Però cal tenir una cosa más en compte, en consumir aliments de soja
no nomás milloram la nostra salut, sine) que també utilitzam d'una ma-
nera Ines racional els recursos de la terra. La soja es, d'un bon tros, el
gra sense elaborar que conte més proteïnes. Una quarterada sembrada de
soja produeix el 33% més de proteïnes que qualsevol altre gra i genera
vint vegades Ines de proteïna utilitzable que si la dedicassim a farratge
per aliment del bestiar boví. Aquesta es sens dubte la raó que explica la
seva expansió en els països superpoblats i que durant centenars d'anys,
mestres de TOFU hagin cercat i trobat fórmules per a combinar lo salu-
dable amb el plaer de la bona taula.

Aprendre quelcom de nou és una 'de les raons de viure. Vos convidam
a compartir la informació de que disposam per a gaudir del TOFU.

TOFU, C. B. Felanitx
C/. Major, 21 - Tel. 827226

FOGUERÓ A PORTO-COLOM
Dissabte dia 2 de febrer, a partir de les 17,30, a darrera el

local de la Tercera Edat.
HI HAURA PA I SANGRIA DE FRANC I ES PODRA COM-

PRAR LLANGONISSA I BOTIFARRO.

BALL PER A TOTHOM
Amenitzat pel grup «AIRÓS».

DURANT LA VETLLADA SE SORTEJARA UNA PORCELLA.
Organitza FASSOCIACIO DE LA TERCERA EDAT de Porto-

colom.

entro el carrer
ilatrona

PER A UNA PAU, JUSTA I DURADORA
Unes quantes reflexions que clarifiquin les actituds ionamentals i per-

manents, des d'una òptica cristiana, per a una pau, justa i duraciora.
1.—La qiiestiú pot formular-se d'aquesta manera: Com parlar de Deu

Pare en un món de Hops? Com parlar d'un Den de vida en un món
mort? Com parlar d'un Den de pau en un món de guerres i d'armament?
Com parlar cie reconciliació co un món romput i	 iclit? Com esser Abels
en un món de Caïns? Com esser pacific en un món violent?

2.—En l'esforç ètic de canvi i de conversió, que les preguntes ante-
riors exigeixen, estam disposats a «perdre» la vicia servint pau i amor;
però no a «sacrificar-la» sacrílegament en mans de botxins prepotents
que, mentre es declaren guardians dels germans i de la humanitat, con-
serven i defensen els seus interessos.

3.—La negativa a entrar dins la dinàmica de qualsevol bloc o alian-
ça, sigui defensiva o ofensiva (es possible una distinció clara?) es en-
trar en la via dc la pacificació. I d'això es tracta. Enfrontem cl repte
—tal vegada exigeix una major autonomia— de fer de les nostres terres
i mar un mar i unes terres en pau i per a la pau.

4.—En cl principi: la pau. En el final: la pau. La utopia, a la vega-
da programa concret per a aquest temps i Hoc, on visquin junts el Hop
i l'anyell, el nin i la serpent, es forjar dc les espases relics, de les Ilan-
ces fak, perquè els pobles no s'aixequin uns contra els altres ni es pre-
parin -ja per a la guerra (Is. 2,2-5; Miq. 4,3). Do de la pau i tasca nos-
tra-pacificadora.

5.—Per això hem de denunciar i condemnar el caracter idolatric dc
l'armament i dels pactes militars. Els profetes de l'Antic Testament re-
velen que la recerca de segitretat, en el poder de les armes i de les es-
tratègies belliques, adquereix un caracter idolatric: Déu deixa de ser el
fonament i Ia garantia de la vida del poble: se cerca una altra rel i un
altre principi de l'existenCia: la força guerrera.

6.—El Poble esta cnfront d'un desafiament constant: planificar i viu-
re renunciant a allò que sembla un component fonamental de la convi-
vencia humana: (quina contradicció!): la guerra, la defensa armada, els
pactes militars. Ls pren consciencia del pecat o de la culpa originaria.
Se supera el principi de realitat (pragmatisme, poders factics...) apel.
lant a una altra realitat (Déu) i a una altra manera de viure: la pau
entre els homes. Es bandeja la violência guerrera i l'equilibri armamen-
tistic. S'obri un radical camí —arriscat, testimonial, revolucionari, mar-
tirial— per a la Humanitat.

7.—La veritat moral es mostra més clara quan es fa de veres la pau
en situacions conflictives. Ara es l'hora: rebutjar tota política armamen-
tista i militarista i superar la política pactista, alimentadora d'actituds,
arsenals i accions belliques. Lluny, dones, de les benediccions d'armes i
exercits, de batalles i guerres per part de l'església. A la vegada que no
idolatram ni les anomenades Seguretats estatals ni occidentals, ni els
Imperis, ni les pors, desemmascaram els absolutismes politics. Sabem
que l'esser vertader de l'home no .és el poder de la violência homicida
o genocida, sinó el poder de l'amor alliberador i Murat en servici d'amor.
La guerra, i la seva preparació, és ateisme clar: no es pot servir alhora
al Deu de la vida i la guerra. L'objecció de consciencia al servei militar
i l'objecció fiscal al pressupost destinat a la «guerra» son actituds i ca-
mins ben cristians.

8.—La pau passa per la justícia, per la soliciaritat. El luxe i la mi-
sria rompen i corrompen el nión. La pau «passara» per la solució dels
problemes socio-econòmics i politico-culturals. Mai s'edificarà la pau
«passant de Ilarg.) al costat dels ferits per la injusticia, per la fam. Són
més comprensibles les lluites per aconseguir la justicia econegmico-social,
la subsistência vital i l'espai essencial per al desenvolupament del po-
ble que la guerr-1 per aconseguir el respecte a unes declaracions, mes de
guerra que de pau, más de prestigi que d'urgència popular. Les rela-
cions justes són la base per establir una política de supressió de guer-
res i d'armes. I aquesta supressió comença a generar fruits de justícia.
Aquesta és l'orientació: lluita contra l'economia injusta i la política pre-
potent, a favor de la justícia i del diàleg. No volem la pau de l'escalf dc
la pròpia camilla privada. Podria ser immoral si no l'acompanyava l'es-
;on; per a un nou ordre internacional econòmic, social, politic. Pronun-
ciar el nom dc la Pau (el nom ciel Den de la Pau) en va es sacrilegi. No
pqrlem de la guerra alimentant els negocis. No parlem tampoc de la pau
enclormiscanr sentiments, idees i projectes, necessaris per a les urgencies
vitals dels qui més pateixen. No buidem el sentit de llibertat en un sen-
timent de simple seguretat. No claudiquem de la justicia en vistes d'una
llibertat gens humanitzadora. La justicia i la Ilibertat, dues germanes bes-
sones, ens donaran la Pau.

Bartomeu Bennassar

Seguidament s'encengué el tradi
cional fogucró, on hi hagué torrada
de pa, llanuonissa i botifarró, i san-
gria, tot de franc fins que s'acaba.
Durant la vetHada anima cl ball
S'Estol d'Es Picot i «Els Padrins
també sonen».

Les beneïdes tingueren com cada
any una gran participació i públic,
hi hagué devers 15 carrosses de tots
els nobles voltants. AI final els ,pre-
mis foren donats a les següents:  ler.
dotat en 18.000 ptes., a «Es forn d'es
Carritmí»; 2n. de 15.000 pies. a la ea-
rrossa «Sant Anton i ajuda als page-
SOS» de S'llorta, i :ir. a «Sa Pastera-
da», de Cas Concos.

Finalment cies d'aquí volem apro-
fitar per donar les grades -a• totes
les persones que ens han ajudat a
que es fes la festa i convidar-vos a
tots per l'any que ve, a la gran fes-
ta que se celebrarà amb motiu del
centenari de la construcció de la
nostra església.

Molts d'anys.
Associació de Veins d'Es

Carritx6.
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TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR

CINE

Nikita
Dissabte, 26.-19,30 i 21,40.
Diumenge, 27.-16, 18,10 i 20,20.
Dilluns, 28.-21,30.

GUARAPO
Dijous, 31.-21,30.
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FELANITX 

Demà, beneïdes a Son Negre
L'Associacie de Veins de Son Ne-

gre, amb el patrocini cie l'Ajunta-
merit, organitza la festa de Sant An-
toni d'aquesta rodalia, que te, corn
sabeu, els seus trets característics.

Avui vespre a les 8, a l'oratori se
celebrara la missa en honor del sant
patró i tot seguit en el pati del Cen-
tre Cultural s'encendra el foctueró.
Hi haura pa pages, vi i porcella dc
hamc fins que s'acabarà.

Pel que fa al ball, hi haura clues
opcions, en el pati es pocira banal-

de pages amb S'Estol d'Es Picot,
mentre que dins el local els grups
de música moderna «Black Cats» i
«Els Padrins també sonen» amenit-
zaran el ball contemporani.

En el &scans es rifara una por-
cella donada per Marc Vaciell i una
ensaimada.

Dema diumenge, a les 3'30 comen-
çaran les BENEIDES. S'han esta-
blert els premis següents:

Ir. 10.000 ptes.
2n. 8.000 ptes.
3r. 6.000 ptes.
4t. 4.000 ptes.
5e. 2.000 ptes.
Tots els nins i nines que passin

vestits adequadatnent, rebran un ob -

sequi donat per Hiper Felanitx.
Collaboren en la festa la Caixa dc

Pensions, la Caixa de Balears, Ban-
ca March, Autocares Grimait i Vins
Bernat.

' El CIM cocedeix una subvenció
per a il.luminar el camp de
futbol:de Cas Calicos.

El Conseil Insular de Mallorca,
dins el Pla d'Inversions Esportives
per a 1991, ha concedit una subven-
ció de 1.320.000 pessetes destinada
a l'enllumenament del camp de fut-
bol de Cas Concos.

Ens alegram d'aquesta subvenció,
que permetra una millora tan ne-
cessaria pel camp de Cas Concos.

«Els Mallorquins, nom a nom»
La setmana passada al suplement

setmanal «Brisas» de Ultima llora i

Baleares, s'inicia una secció a cura
del nostre company Gabriel Mestre
Oliver, a la qual i sota el titol de
«Els mallorquins, nom a nom» ani-
rà sortint un estudi prou interes-
sant entorn als llinatges mallor-
quins.

Al costat d'una breu referencia
etimolOgica així com de Ilur proce-
dencia geogràfica, es reprodueix
l'escut dels llinatges i, el que con-
sideram més interessant, la distribu-
(AO geogràfica dins Mallorca amb la
indicació de la seva intensitat, el
clue queda senyalitzat d'una mane-
ra prou gràfica en un mapa on s'hi
reflecteix amb coloracions de dis-
tintes intensitats damunt els termes
municipals de les poblacions.

Informació de S'fiorta -

La Festa de Sant Antoni
Dissabte passat se celebra, enmig

d'una gran concurrencia el. fogueró
de Sant Antoni. Un ball de jotes ben
vitenc anima la vetllada, durant la
qual es . feu la tradicional torrada
de porquim, distribuit gratuïtament,
el mateix que la sangria. Mentres-
tant se rifa una porcella.
LES BENEIDES

Dijous dia 17, poc més cie mitja
hora abans de les beneïdes d'Es
Carritxó, es feren les de S'Itorta,
que arreplegaren una bona part de
les participacions que anirien des-
pres al Carritx6.
INAUGURACIÓ DE LA REFORMA
DEL LOCAL PARROQUIAL

.Diumenge passat horabaixa s'inau-
gura la referma realitzada darrera-
ment al local parroquial, concreta-
ment en el sOtil que no tenia cel-
ras. Uns nins interpretaren algunes
cançons.

Fotografies de Biel BennAsar a
les festes de Palma 	 •

t • %:.•
Amb motiu do les festes de Sant

Sebastià, amb el suport de l'Ajunta-
ment de Ciutat, s'han exhibit una
collecció de vint-i-voit fotografies
murals en els OPIS municipals, a
Ics que es reprodueixen obres de la

pinacoteca de l'Ajuntament i que
han estat realitzades pels fotègrafs
Biel Bennasar i Vicenç Mates.

Concerts de joves intèrprets al
santuari de Cura

Al santuari de Cura desenvolupen
un ampli programa de concerts de
jovcs interprets, el qual en una pe-
riociciaci quinzenal oterira els diu-
menges dematins l'actuació de di-
versos interprets musicals, cors i or-
questres de cambra.

Hem rebut aquesta programació
que contempla fins a finals de juny
i ens plau anunciar als nostres lec-
tors el concert de demà diumenge:
al piano i a quatre mans, interpre-
taran obres de Mozart i Debussy els
pianistes Francesc Blanco i Albert
Diaz.

Començarà a les 1245 del mati.
Oportunament els anirem oferint

tot aquest programa musical.

Agrament
• La Comissió organitzadora de les
Beneides de Sant Antoni, agraeix pú-
blicament la coltaboració de tots els
que feren possible que aquestes sor-
tissin tan lluïdes, des del mateix pú-
blic —que acudi massivament, mal-
grat el Fred—, als participants i a
tots els que d'una o altra manera
hi cooperaren.

•
Llar de la Tercera Edat - lnserso

BALLS DE CARNAVAL.— Se pre-
para un ball pel Dijous Llarder i un

de disfresses pel darrer dia.

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

a la capella de les Germanes de la
Caritat, hi haura Vigilia d'Adoració
Nocturna temenina.

vida social
NECROLOGIO1

Divencires de la setmana passada
descansa en la pau de Déu a Fela-
nitx, a l'eclat de 39 anys i després
de veure's confortat amb els sagra-
ments, N'Antoni Forteza Huguet.
D.c.p.

Reiteram el nostre més sentit con-
do] a la seva familia i d'una mane-
ra especial a la seva esposa Josefi-
na Morales, fill Nicolau i pares D.
Nicolau i Antònia.

TENGO PARA ALQUILAR APARCA-
...MIENTO para coche, en aparc. Es

Rosells (C/. Major), con salida a
C/. Campet.
Informes: Tel. 580478.

NEcEssrr MECAN1C. A Felanitx.
Informes,	 82•1310

NECESITO CANIAltEllA para Cafe-
teria-restaurante. Buena presencia
Informes, Tels. 058237 (de 10 a 13
y de 15 a 19) y 582257 (noche)

informació local

CARNAVAL '91
Participau i divertiu-vos,

preparau la vostra desfressa

Ala Llibreria Ramon Llull
del carrer Major, trobareu
en extens assortiment de:

Perruques
Maquillatge
Capells
Caretes
Laca de colors
etc.

Visita u-nos
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CASAS PAREADAS -DIRECTAMENTE DEL
CONSTRUCTOR
1.000.000PTAS. ENTRADA Y RESTO EN
COMODOS PLAZOS

3 DORMITORIOS DOBIES2BASIOS+ASEO,
SALON/COMEDOR, COCINA, DESPENSA,
COLADURIA, TERRAZAS, JARDINES Y PISCINA.
-TODO EN1 9 CALIDADES-

INFORMES TEL:82 43 45 Y 20 10 61

Sábado día 9 de febrero, a las 21h.
GRAN CENA DE CARNAVAL

Baile con ORQUESTA
Premios a los mejores disfraces

PRECIO: 1.700 plas.

Reservas: Tels. 837034-658033

SA RECREATIVA
71 	 101	 E It S A It

CARNAVAL 91
Dissabte 2 de febrer, a les 21'30 h.

Sopar i ball de disfresses
amenilzal pel

DUO SALVADOR
PREL 2000 plas.

Diumenge 3 de febrer, a les 16 h.

FESTIVAL INFANTIL
Jocs - Rifes - Sarau

Actuació

«ULPI el màgic» i pallassos

I ANIVERSARI DE LA MORT DE

francesc Vadeli Monserrat
que va morir a Felanitx, el dia 28 de gener de 1990, a Pedal de 72 anvs,

havent rebut els sants Sagraments i hi Benedicció Apostòlica

cel sia

La seva esposa Catalina Sagrema Oliver; Andreu LI i nìs Vicens i els nitres familiars, en
recordar-vos tan dolorosa pérd,tia, vos demanen que el volgueu tenir present en les vostres
pregáries.1

ESCACS

CE11050311. I [111 4E 	 irtlivign! d'Escc,cs
iccionari

Foil A  

FELANITX   

Sota l'organitzaciú del Club d'Es-
cacs de Felanitx i el patrocini de la
Delegació d'Esports del CIM i l'A-
juntament de Felanitx, el proper dia
2 de febrer començarà aquest cam-
pionat que se dirimira íntegrament
a la nostra població.

Es preveu la participació d'uns
dos-cents jugadors i les partides se
celebraran a la Casa Municipal de
Cultura els dissabtes 2, 9, 16 i 23
de febrer i cis mateixos dies del mes
de marc.

Es disputaran importants premis
on metallic per un total de 200.000
pessetes, així com 5 trofeus per les
distintes categories: Preferent, Pri-
mera i Segona.

SE VENDE SOLAR en Porto-Colom
muy cut rico, en C. Ordinas, a 50
Iii. del niar, 100 m2, con salida a
dos calles asfaltadas y con aceras.
Infinities, Tel. 580130

DESODORANT
Pudor utilitzada per tapar pudors

DESPANYAR
Propi d'Espanya

DIACRITIC
Persona encarregada de jutjar
una obra, que sol treballar de dia

DIADA
Dia de festa en qu_. solen cele-
brar-se les derrotes militars (Fun
poble

DICCIONARI
Exactament tot el contrari del que
es aquest Diccionari Foil

DICTADOR
D'acord amb l'actual forma de
veure les coses «persona que dic-
ta»

Dr. Miguel Bennasar Obrador,

Médico-Estomatólogo. M i e ni b r o
de la Sociedad Balear de Estomato-
logía. Cursos de Postgrado Universi-
dad de California.

La enfermedad paradontal pio-
rrea) es la segunda causa de pérdi-
das de clientes en el paciente adul-
to. Hay una causa hereditaria en di-

enfermedad. No provoca ningún
doler, solamente las encías sangran
o estan inflamadas, a veces una sen-
sibilidad aumentada. Son estos los
síntomas más generalizados.

Muchas veces cuando el paciente
consulta al dentista porque tiene
movilidad de piezas dentarias, esta
enfermedad de la boca está en una
fase bastante avanzada, y algunas
piezas ya tendrán que extraerse por
falta de sustentación de las raíces.
La piorrea, enfermedad paradontal,
ompieza en el adulto joven, tiene un
proceso lento pero si no se toman
medidas de prevención lleva al pa-
ciente a tener que usar prótesis en
Ia boca.

PREVENCION Y TRATAMIENTO
Si hay inflamación de encías, mal

olor, encías sangrantes, aumento de
sensibilidad.

—Prevención por parte del pacien-
le: Un cepillado correcto de los
dientes varias veces al día durante
dos minutos, con un masaje con el
cepillo a nivel de la encía. Esto pue-
de prevenir un buen número de pro-
blemas dc esta enfermedad.

—Una limpieza de boca, al menos
una vez al afio y un control cada seis
meses por parte del dentista, pue-
den evitar que el paciente pierda
sus piezas dentarias.

—Un tratamiento más profundo
de las encías en los casos más gra-
ves.

Pero todo ello acompañado siem-
pre de una buena higiene por parte
del paciente. Si el paciente se apli-
a un Iratamiento de dichas piezas

V se resuelve la enfermedad, si éste
no colabora con un buen hábito hi-
izienico, al cabo de un año volverá
a repetirse la misma inflamación y
staremos igual que antes de tra-

iarla.
En delinitiva, la conclusion que

podemos sacar de todo ésto, es que
pesarsde influir factores.heredita-

rios, la piorrea es una enfermedad
que se puede curar por parte del
dentista y prevenir con la colabora-
ción dci paciente.

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.

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

La enfemidad de as
Pruncitri



BASQUET

Domini de les derrotes
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Resaltuts
Cadets

PALMA B.C. - JOAN CAPO/
AUTOC. GRIMALT,	 77-69
Júniors

JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT -
COSTA CALVIA,	 61-85
Seniors Prov.

JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT -
ESPORLES,	 54-42
III Divisió

AUTOCARES GRIMALT -
ANDRATX,	 53-58

COMENTARI
Excellent el partit ciels CADETS,

pet-6 amb resultat negatiu. Planta-
ren forta Iluita i dugueren avantat-
ge en els primers 15 minuts. En el

descans perdien de 6 i en el trans-
curs del segon temps anaren darre-
ra fins a un maxim de 14 punts,
però sempre mantenint un magni-
fie niveil de joc i al final anotaren
69 punts. César va ser el millor ano-
tador (27, 3 triples), per?) la noti-
cia del partit la constitueix l'anota-
ció de 17 punts per part de Llàtzer
Mendez, un jugador en gran pro-
gressió.

L'actuació deis JUNIORS fou bas-
tant decepcionant i encaixaren la
seva derrota mes inflada de la tem-
porada. En cap moment els juga-
dors locals donaren la sensació de
dominar la situació, pet-6 fins en el
minut 9 de la segona part (55-56)
les distancies, gairabú sempre des-

favorables, foren petites. En els 11
minuts finals eis del Costa dc Cal-
via arrassarcn amb la seva bona de-
fensa i excellent tir, tot el contrari
del J. Capó, i aconseguiren un con-
tundent parcial de 6-30.

L'equip SÉNIOR clona l'alegria de
la jornada amb la seva victòria. No
ho aconseguia, dins Felanitx, des de
l'Il de novembre. En el descans per-
dien d'un punt (19-20), perqu'2 ha-
vien començat i acabat malament
(0-6 i 0-7, respectivament). Però rea-
litzaren una gran segona part que
s'encarrila amb 5 punts consecutius
de Jaume Mairná. Tomeu Maimó va
ser l'anotador destacat amb 25
punts. Mereixen esser mencionats el
bon treball defensiu de tot l'equip,
amb Bernardi de figura (13 rebots,
9 de 14 tirs lliures), i l'encert en els
tirs Mures de tots.

La brusquina ciels primers mi-
nuts, que posa de cop la pista en
molt males conclicions, va pareixer
que perjudica menys l'Andratx en el
partit de TERCERA. Se n'anaren
7 punts (1-8) que no se varen po-
der neutralitzar fins ben aprop del
clescans. Després de l'esforç per
agafar-los, pegaren una altra espol-
sacla i anotaren un 0-9 en tres mi-
nuls, que els permetia arribar al
descans amb 22-30, cliferZmcia que
suposava uns preciosos 8 punts que
tingueren molt de pes cara al resul-
tat final. Per si no bastava, encara
s'amplia la diferencia fins a' 12
punts en cl minut 28. Arriba la reac-
ció, de la quai Toni Oliver fou l'ex-
ponent major .(13 punts, 7 , tirs Iliu-
res convertits de 8 intents), pet -6 el
temps s'acabava i no se va poder fer

res més. La major aproximació Sc
proclui a poc mes d'un minut pet fi-
nal (51-54). Guillem Amengual ob-
tingué 14 punts.
Aquesta jornada

Serà de descans per l'equip jú-
nior. Els cadets reben l'Andratx a
Felanitx, mentres que els dos equips
majors juguen a Mancor de la Vall
contra el «Montaura» (Seniors) i a
Manacor contra el «Perlas» (III Di-
visió).

LARRY CISTELLES

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
—Yamaha XS-400
— Yamaha DT-80 LC
— Yamaha DT-80
— Derbi FDS
— Honda PXR-50
— Mecatecno
—Honda MBX-75

EXPOSICION Y VENTA

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

Y MOTOS

Novedad en Felanitx
Tiene Vd. problemas de corrientes

de aire en su hogar?Y también con el agua
que entra por debajo de las puertas?

No se preocupe mas, con las nuevas cintas	 AISI„ANI1EN-
TO para !niellas y ventanas de madera lo solucionara facilmente.

ipformación: Tel. 1601 (tardes) 

Li pasió en tu vida ., 

• .„

„t‘.0
milemma.

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
(c c )

POT MAX
(CV.)

VEL MAX
(Krilh.)

ACELERACION
0 — loo Km/h.

4.9 )

CONSUMO
o 90 Krn/11
(11100 K)

UNO 45/S 3/5 p 999 45 145 17,00 4,60/4.30
UNO 60 S 3/5 P I 108 57 155 13,90 4,50
UNO SELECTA I e Sp 1 371 72 157 14,00 5,40
LINO 70 SX r e 315p 1 372 72 170 11,40 5,20
UNO TURBO 1 e 3 p. 1.372 118 204 7,70 5,80
UNOD/DS 3/5 p 1 697 58 155 15,90 4,40

Concesionario Oficial:

ur,117), MARY HE1JL.9
Carrer 'del Socors, 6. Tel. 58 13 48. Felanitx. TECNOLOGIA LIDEP



VIDEO
CERRO

R EPOBTAJES

CON:1S A
CUALQUIER
FORMA'PO

S-8 A VIDEO

C. Pare Calany, - Tel. 827-157
FELANITX

SONORIZACION

MONTAJES PARA
AFICIONADOS

VENTA DE
ACCESORIOS Y
COMPLEMENTOS

Per P. Xamena

1909

Octubre, 12.—Vingué a Felanitx el Governador Civil acompanyat de
l'Inspector Agrònom de la regió, per 'estudiar la possibilitat d'installar a
Felanitx una Estació Enológica que l'Ajuntament ha sollicitat.

Octubre, 14.—Fou inaugurat Pencadirat del cor de la Parròquia.
Novembre.—A principis (Vaguest mes parti cap a Amèrica un grup de

felanitxers.
Novembre.—Ha reiornat d'Amèrica del Sud el Rvd. D. Cosme Bauça

-o Bo.
Novembre.—Els esclatassangs van a 0,35 cèntims els 400 grams.
Novembre.—Un jornal de mestre picapedrer era de 2,25 ptes.
Novembre, 27.—Es preparen les eleccions municipals. Es fa molta

propaganda per part dels conservadors d'una part i dels liberals i republi-
cans de l'altra.

Desembre.—Continua la Iluita política.
Desembre, 4.—Trobaren un home mort en es Cull des Vent. Mori de

mort natural.
Dosembre, 11.—Hi ha gran expectació per les próximes eleccions mu-

nicipals.

FELANITX 	 7

Gran concurrència a les
Beneides de St. Antoni

Universitat de les Illes Balears

Semi de iacursos Audio-visuals
Malgrat el fred, les Beneïdes de

Sant Antoni, que se celebraren
menge passat horabaixa, registraren
una afluencia de públic i de concur-
sants que creim poder assegurar
que supera la d'anys anteriors. Un
any més podem felicitar la Comis-
sió Organitzadora per la seva excel-
lent tasca de coordinació.

Cap a les tres i mitja s'inicia la
desfilada i clavant Can Llevadora el
rector de la parròquia Mn. Miguel
Serra bend el bestiar i personal
que, ja com acompanyant d'aquell,
ja com integrant de les nombroses
comparses d'entitats, passaren per
aquell indret.

El jurat, després de deliberar,
concedi els premis de la següent
manera.

CARROSSES

Ir. n» 14, Es .Forn de Can Terra
Prima d'Es Carritx&

2n. n." 13, Feim formatge, de
S'Alqueria Blanca.

3r. n.° I, Es balladors fan ma-
tances, de Felanitx.

4t. n» 11, Es nostre corral de
S'Alqueria Blanca.

5è. n." 21, Sa Pasterada, de Cas
Concos.

CENTRES D'ENSENYAMENT I
ENTITATS JUVENILS

Ir. n.° 4, Venim de vermar, dels
Anirnadors del MIJAC.

2n. n.0 2, Escola de Ball Infantil

i Juvenil de Felanitx d'Apol-lòn ia
Rotger.

3r. n." 3, Goret (l'estiu, Pre-ani-
madors MIJAC.

4t. n." 1, Escola de Ball de Fela-
nitx.

5e. n.° 5, Petitets de Sant Alfons.
6e. n» 6, Pagesos del Collegi

St. Alfons.
7e. n." 7, Escola de Ball d'Es

Port.

ANIMALS SOLS
Ir. n." 8, Sa guarda de Sa Clota.
2n. n." 28, Cavall de Pep Lluis

Miró.
3r. n." 39, Ca amb un paneret

polls de M.a Magdalena Adrover.
4t. n." 27, Pastor d'En Guillem

Mas.
5è. n." 16, Ca de Bestiar de Ra.

mon Adrover
be. n.° 25, Ca de Bestiar de Llo-

renç Adrover.
7è. n." 75, Yorshire de Llorerr,..

Canaves.

Es concedi un premi especial cie
10.000 pessetes a la participació n.°
7, un cabri I amb el titol «Els se.
nvors», i 15 estímuls a la participa.
ció de 5.000 pessetes als núms. 2, 3.
4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19
i 20.

Tots els nins i nines participants
reberen un obsequi clonat per Hiper
Fe lanit

Informe sobre la programació ca-
talana de TVE que presenta el Ser-
vei de Recursos Audio-visuals de la
Universitat de les Illes Balears.
Acutest informe ha estat realitzat a
sollicitud de Voltor i Obra Cultural
Balear per un equip de professors
de la Universitat de les Illes Ba-
l('ars.

desembre de 1990

El dia 1 de Octubre de 1990,
TVE-2 va iniciar una nova etapa en
la qual s'emeten unes quaranta ho-
res setrnanals de programes en ca-

Aquests programes no s'emeten
les !Iles Balears, on sán substituïts

per la programació que, des de Ma-
drid, es fa en llengua castellana. Da-
vant aquest fet, i analitzada agues-
ta programació, volem manifestar
els punts següents:

a) Consideram que quaranta ho-
res setmanals de programes en ca-
tala suposa una oferta quantitativa-
ment molt important; i rues encara
quan:

* Aquesta programadó incideix
sobre un entorn televisiu en el qual
Ia Ilengua catalana té una presen-
cia molt minvacla.

* Aquesta programació s'ofereix
a bores de maxima audiencia i amb
productes susceptibles d'interessar
el gran públic.

b) Els programes que s'emeten
en català són d'una qualitat remar-
cable i de cap manera no es pot
afirmar que twines tenguin interès
per als espectadors del Principat.
l‘ks encara: si es compara la pro-
p amació que es rep a les Illes Ba-
lears amb la que s'ofereix al Prin-
cipat es pot arribar a la conclusió
que la segona seria de molt més in-
terès per als espectadors de la nos-
tra comunitat.

c) Consideram que els parame-
tres pels quals s'ha de regir la tele-
visió pública no són els mateixos
que han d'orientar les televisions
privades. Creiem que es funció ciels
canals públics realitzar una tasca
educativa sota l'orientació de la
Constitució. En aquest sentit cal es-
mentar que l'article 149-2 de la
Constitució Espanyola assenya-
la que l'Estat facilitara la comuni-
cació cultural entre les comunitats
autònomes. Aixi rnateix s'assenvala
l'obligatorietat 	 poders priblics
de respectar i protegir les llengües
oficials diferents del castella.

d) Consideram que la recepció
(leis programes en catala de TVE-2
ajudaria a complir el dret ciels ciu-
tadans d'aquestes illes a rebre in-
formació en català; dret que s'ha
de garantir segons l'article 29-1 cle
Ia Llei de Normalització

e) Consideram que la recepció
dels programes en català de TVE
ajudaria a fer realitat els principis
que s'assenyalen a l'Estatut de la
Radio i la Televisió (Llei 4/1980).
Cal tenir present que l'Estatut
RTVE s'ha d'interpretar i aplicar
d'acord amb els criteris de respec-
te, promoció i defensa dels valors
de l'ordenament constitucional. I
entre aquests valors hi ha el plura-
lisme lingUIstic , ja present al preàm-
bul de la Constitució, al seu article -

3-3, i a més a mes, específicament,

I 'article 20-3 que, en parlar ciels
mitjans públics de comunicació so-
cial, palesa una vegada més el pro-
pòsit de respectar el pluralisme de
les diverses llengües d'Espanya.

Dr. Josep Antoni Grimait Gomila
Profesor titular d'Universitat

Departament de Filologia
Cataluna i Lingüística General.

Dr. Gabriel Janer Manila
Catedratic d'Universitat

Departament de Ciències de
l'Educació.

• Dr. Jaume Sureda Negre
Profesor titular d'Universitat

Director del Servei de Recursos
Audi&visuals de la UIB.

Sa Rua 91
. (Ve de la pàgina I)

lada sera el següent: Sortida del
Parc Municipal, carrers Bellpuig,
M. Borcloy, ;Major, Jordi Sabet, Pla-
ça Arraval, carrers de la Mar, Ma-
teu Obrador, Anglesola i plaça Pe-
ralada.

L'Enterrament de la
Sardina

A CAS CONCOS, el darrer dia de
carnaival, o sia climarts 12, tindra
lloc l'ENTERRAMENT DE LA SAR-
DINA:-que clourà el temps cle car-
nestoltes.

A les - 21 hores començarà la des-
filacia de Ja singular comitiva i un
cop, acabada la paròdia s'organitza-
rà una torrada. Ili . haura coca amb
verdura, sardines per 'torrar i pa a
oler (fins que s'acabi).
Després, en el saló parroquial,

13201 de carnaval amenitzat pel con-
junt «Els Nostres».

Hi haura servei de bar a benefici
dc Ja Societat Esportiva Cas Con-
cosv.

Aquesta festa sera patrocinada
per l'Ajuntament de Felanitx i la Di-
recció. General (le la Joventut del
Govern Balear.

Arnau Pons...
(Ve de la pig. 1)

Pe.r a mi és una cosa vital. No-
més puc concebre la vida en tant
que puc escriure. Per a mi la poe-
sia es coneixement, és ensenyança.
El poema a mesura que el vas bas-
tint te condueix i t'illumina. Com et
diria jo... es una mena de religió,
una via de perfecció per l'home.

— Vols afegir res més a les teves
paraules?

— Vull expressar el meu agraï-
ment a les persones que des de la
seva condició de jurat han llegit els
meus poemes i els han volgut valo-
rar.

— N4a1tres, Arnau, volem agrair
les te.yèS paraules i et volem felici-
tar sipcerament. Ens plau molt
aquestpremi que has rebut i creim
que..F6lanitx, el teu noble), en pot
estar Vrgullás.



Dra. Lucía Caldentey Manresa
Consulta particular y de Seguros
(ASISA, NOVOMEDIC, ALIANZA,

PREVIASA)
Tratamiento del dolor y la inflamación: Arlrosis.•

Cervical° ias. Lumbalgias, Contracturas musculares, etc.

Domicilio: C. Pelat 61 - Tel. 583-16.1 	 FELANITX

Presentarnos la nueva furgoneta CL5 Club, EJ (urge.-
Peta con couiparmento de gran turismo.

Presentamos una nueva furgoneta que le sorprende-
r3 agradablernente por su capacidad de adaptaciOn. St,
amol■s■ma zona de carga se transforma en una confor-
table zona de pasajeros para ',ajar con todo el confort
de un gran turismo. •

La nueva Citroen C-15 Club esta completamente
acostalada: sus nuevas yenta/1,11as traseras proporuo-
nan mas luminosidad; la v■stphdad aumenta y el confort
mejora considerablemente.

Su motor gasolina o diesel, con 5 velooriades, bene
Una economia de consumo y mantenimiento que hace
de la C-15 la furgoneta mas rentable del mercado.

El equipamiento de la nueva Clroe4 C-15 Club. es
el prope de un gran turismo. por eso su contort se SI-

túa en los noveles mós altos.
Conozca tambien nuestro translormado. la furgoneta

C•15 D Isotermo, con la mejor relaciõn calidad precio
del mercado y con la mayor capacidad-volumen de car-
ga de su segmento; la Citroen C-15 D Isotermo bene la
poseAdad de I nstaiaoon de unidades de retrigeraoón y
congelación., accionada por el motor del vetneuro o
electric°.

informes sobrejas mültiples versiones de la forgo-
neta C.15, seguro que encuentra la ctOe usted frecesIta,

itroën C-15 Club
Gasolina y Diesel

. •11
, !1St". " •	 •

EQUIPAMIENTO: •Pre.equipo de radto •Tapirados y guarnecidos completos hasta la zona de pasajeros •Rein] analtigico *f mbellecedores de
ruedas too 'full -cover" •Reposacabezas delanteros •Nuevo anagrama en calandra y volante •Iluallnac,Cm ad.clothii en la zopaU cir j.;), etc.

CITROEN
M. Pou, S. A.
Agente Citroën
C/ Puigvert, 14

Furgoneta
riñ Turismo.

FELANITX

4utocares

6[MAIJ5 1.

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• El pasado lunes en CALA
D'OR, en el buen restaurante «SA
TORRE», tuvo lugar la PRESEN-
TACION de las DOS ETAPAS que
se van a disputar en MALLORCA
de la VUELTA CICLISTA A ESPA-
RTA-91. Gracias a las gestiones de
Ia DELEGACIÓ D'ESPORTS del
CONSELL INSULAR DE MAIALOR-
CA, cuya cabeza visible es el Icla-
nitxer ANDREU RIERA, han cemse-
guido lo que hace algún tiempo era
pura utopia, llevar la «Vuelta» a
nuestra Isla. No se trata de dos eta-
pas de rutina, sino que pueden te-
ner decisiva incidencia en la clasi-
ficación final. La PRIMERA ETAPA
es de montaña, con salida de Palma

llegada a la Capital, la SEGUNDA
ETAPA, la que más cerca nos pilla,
ya que los corredores pasarán por
FELANITX, empieza y termina en
CALA D'OR, será una prueba muy
disputada contra reloj. Pero de ello
les vendremos informando con más
detalle puntualmente. De momento
vamos a felicitar a los organizado-
res (hoteleros) por esta brilkinte
iniciativa.

• También aprovechamos la (*Sea-
sión para felicitar al poeta felanit-
xer ARNAU PONS, ganador del úl-
timo «PREMI CIUTAT DE PALMA»
de POESIA. Un intelectual joven
que es asiduo colaborador de la
prensa palmesana y que ya había
dado muestras de su gran calidad
literaria.

• El pasado día 20 pudimos leer. -

una amplia entrevista de nuestro
compañero MIQUEL RIERA con
el felanitxer ANDREU FIOL, en
«D.M.». Un joven felanitxer que se
dedica en ITALIA, concretamente
en CREMONA (la cuna del violin),
a una faceta prácticamente
conocida, la fabricación y restau-
ración de INSTRUMENTOS DE
CUERDA. Un violero, que es el
equivalente a un artesano especiali-
zado en la producción de instru-
mentos de cuerda, violines, vihue-
las, violoncelos, laúds, etc.

• Totalmente repuesto del grave
accidente de tráfico que sufrió el
amigo GINES VALVERDE hace al-
gunas fechas. El músico componen-
te del grupo felanitxer «INTERMI-
NABLES», tras su paso por el
quirófano ha sido dado de alta, y
pese a algunas pequeñas molestias,
sil estado es del todo satisfactorio.
Lo celebramos.

• El «CIRCULO RECREATIVO»
sigue conmemorando su 75.. ANI-
VERSARIO. Para el próximo día 25
(hoy si les llega este Semanario)
tendrá lugar un ACTO CONMEMO-
RATIVO e nel AUDITORI DE FE-
LANITX (ex-Cine Felanitx),a1que

se invita part icularmente a todos
los socios..
3 El pasado miércoles en «Cale

tería Tulsa» tendría lugar la EN
TREGA DE TROFEOS del reciente
disputado «CAMPEONATO DE
TRUC BAR RACLL». Como el acto
nus pilla a contrapie, les informa-
remos de ello en nuestra próxima
edición.

• También estaba prevista la fe
cha del 25 de enero para la ASAM
BLEA GENERAL ORDINARIA de
Ia «UNIÓ EUROPEA DE MALLOR
CA» en cl «Restaurante SULIAR» a
Ias 9 de la noche, alla en PORTO
CARI (Cala d'Or). En el Orden dei
Día estaba prevista la dimisión del
PRESIDENTE cl amigo JAVIER
GINER.

• Hasta el 31 . de enero, en la
«TORRE DE SES PUNTES» (Ma-
nacor), muestra pictórica donde
bajo cl título genérico de «NUUS),

pueden contemplar obras de
MIQUEL BRUNET, LLORENÇ GI-
NARD, ANDREU LLODRA, MAG-
DALENA MASCARO, JOAN RIE-
RA-FERRARI y ANTONI RIERA

NADAL.
a Pasaron los REYES MAGOS

y trajeron toneladas de juguetes
El otro dia FM testigo de algo des-
concertante. Unos chicos en una
centrica plaza, rodeados de juguetes
caros, coches teledirigidos, mufie
cos bélicos, etc... Los niños no les
hacían el menor caso. Se lo pasa-
ban bomba dando patadas a una
chafada lata de coca-cola. ¡Vivir
para ver!
a El próximo domingo cl C.D.

FELANITX se desplaza al difícil y
conflictivo feudo de! MURENSE.
Un equipo que empezó muy mal ;

pero que últimamente parece haber
salido del bache que atravesaba co-
mo lo demuestra el haber empata-
do el pasado domingo en el campo
del España.

Hay que confiar que los chicos
que dirige FERNANDO ASENSI,
pese l revés del pasado domingo,
tengan la moral a tope, a prueba de
bemba, y sepan conquistar algo po-
sitivo.

EL RESERVA

Dub de hapt [sport
Es Puri',

RENAULT PORTO-COLOM, 39 -
CIDE, 30

Tot justa abans de comen;ar el
partit es guarda un minut de silen-
ci per la mort del pare d'Isabel Re-
vertc.

Les juga&res del RENAULT
PORTO-COLOM no varen tenir pro-
blemes, a pesar de les baixes de Ma-
rieta, Dolors i la lesió de Carme,
per encaminar el joc al seu ritme ja
des del començament. La pista es-
tava banyada i la pluja es convertia
en un impediment pel control de
moviments i pilota.

El bon rebot dels nostres pivots.
assegurava en moltes ocasions la re-
cuperació del baló. La primera part
finalitzava amb 23-14, per acabar el
partit 39-30.

Aconseguiren les cistelles Vivan-
cos (8), Barceló (6), Reverte (6),
López (5), Barbara (5), Elena (4),
Sutler (2), Covas (2) i Estelrich (1).

Recordam als nostres seguidors
que el RENAULT PORTO-COLOM
va classificat en primer lloc, que les
jugadores varen guanyar el trofeu
«Hermanas Rullán» i que aquest
cap de setmana viatgen a Menorca
per disputar un trofeu amb els.
equips d'aquesta illa.

CLIMALIT„9 - POLLENÇA, 45
L'equip de les cadets no ho té tan

fàcil ja que essent el seu primer-
any de competició, els altres equips
gaudeixen d'una major veterania.

Amaya (2 p), Cati, Ana Rosa
(2 p), Johanny, M.» del Mar, Glòria
(5 p), Conchi, Trini, Yolanda, Su-
sana, Tina i M.2 Carmen.

Temporal

Agraïment
La família Forteza-Morales,

davant les nombroses manifes-
tacions de condol rebudes amb
motiu de la mort d'Antoni For-
teza Huguet i en la impossibi-
litat de ^orrespondre-les a to-
tes personalment, ho vol fer
per mitja d'aquesta nota.

A tots, moltes gracies.

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

SE VENDE CASA en Felanitx, en
camino Son Suau. A 3 minutos
del pueblo, con unos 1000 m2 de
terreno aprox.
Informes: Tel. 581423.

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

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



Electrónica

MOREY
INSTALACIONES PARABOLICAS Y REPARACION

— TELEVISORES 	 AUTORRADIOS
— VIDEOS 	 — HIFI
— ANTENAS individuales y

colectivas
CI. SOL, 3 — TELS. 3349 y 581580

FELANITX

Sc equivocó la directiva felanitxe-
ra al designar este partido corno
«pia de Club». El frío polar y las
«Beneicles» restaron afluencia de pú-

Se guardó un minuto dc silencio
por la muerte del joven Toni For-
t eza.

Felanitx: Roig, J. Roig, Muñiz, Az-
nar, Suñer (Borrás), Felipe, Oliver,
Maimó (Alfonso), Gallardo, Sagrera
y Agustin (Barceló).

Arbitro: Santandreu. De auténtica
vergüenza. Perjudicó notablemente
al equipo local.

Tarjetas amarillas a A gus t í n
Nico, Pocovi, Boteilas,,Martí, Feli-
pe, J. Roig y Sutler. Roja a Oliver.

Goles: (0-1) min. 23, Riutord;
(0-2) min. 44, Molina; (1-2) min. 59,
Felipe.

UN GRAN RIVAL
Hay que significar que el Porto-

Cristo nos agradó mucho. Supo ju-
gar perfectamente desde atras y Ian-
zar unos fenomenales contragolpes
no excentos de peligro. Esto sucedía
en la 1.a parte, en la cual el Fela-
nitx no conseguía situarse sobre el
campo, era superado en todas las
zonas por la rapidez del equipo vi-
sitante. Con todo, no podemos olvi-
dar algunas decisiones arbitrales
que pudieron tener incidencia en el
marcador. Un fuera de juego —Me-
xistente— pitado a Javi, que termi-
naría cn gol. Un balón a la madera

• de Felipe, que dió lugar a un penal-
ty clarísimo que no fue sanciona-
.do... Jugadas que pudieron,neptra-
lizar la ventaja visitante por 0-2 con
que finalizó esta I .a mitad. Goles
conseguidos merced a una falta y a
una buena jugada de ataque del
Porto-Cristo. Para colmo el Felanitx
se quedó con 10 jugadores por ex-
pulsión de Oliver. Una jugada como
muchas, pero que el arbitro, antica-
sero, midió muy severamente.

REACCION FELANITXERA
Pese a la inferioridad numérica,

en la 2.a parte el Felanitx derrochó
bravura e interés, no dejando op-
ción a los porteños, que tuvieron
que multiplicarse en defensa. Nada
más empezra Felipe —en dos oca-
siones— pudo marcar dos goles. A
Ia tercera fue la vencida... Pero la
mala fortuna y la lamentable actua-
ción del árbitro Santandreu impi-
dieron un mejor resultado. Un pe-
nalty a Alfonso, de libro, pasó por
alto. Un gol anulado a Felipe por
fuera de juego... El árbitro se fió
de su instinto, ya que no disponía
de linier en esta banda. ¿Cómo es
posible que en una categoría de Pre-
ferente un día no aparezca el Co-
legiado y el otro sólo se presente
con un Juez de línea? ¿Qué pasa
Presidente? ¡A usted me refiero, Sr.
Jaime Juan Vanes!

MAIKEL.
1.' REGIONAL
V. DE LLUC, 2 - CAS CONCOS, 2

SORPRESA
ALINEACIO.- - Miguel, Tò fo I,

Conlesti, Joan, Tattler, Obrador,
(iuindi, Adrover i Hernandez.

El CAS CONCOS va treure un
punt positiu en el camp del «Ver-
ge de Lluc» sense fer un gran par-
tit i aprofitant les poques ocasions
de que disposa. Marcaren, Obrador
i Adrover.

J. S. Picornell
2.a REGIONAL
PLA DE NA TESA, 5 - S'HORTA, 3

INCREÍBLE!
Pareix increïble que després d'un

avantatge de 0-2 en el m. 44, s'ha-
guera de perdre l'oportunitat d'a-
conseguir algun positiu. El quadre
local jtigaVa . amb 10 jugadors des
del m. 30 de la primera part, du-
rant la qual el S'Horta hagués po-
gut marcar qualque gol més, per-6
Ia mala sort ho impedí. En el segon
temps l'equip local empata i es va
crèixer davant el marc del S'Horta,
aconseguint el triomf final. Els gols
foren obra d'Ian (2) i M. Roig de
penalti.

Alineació: J. Adrover, A. Adrover,
R. Martinez (m. 52 Augusto), Mu-
1-102, Barceló, Vaca, Antich, M. Roig,
Dino, Barceló II i Ian.

Demà a les 15'30, S'Horta-Vallde-
mossa. Esperam que hi hagi més
sort.
INFANTILS
S-T.a MARGARITA, 1 - FELANITX, 5

iMAGNIFICOS!
Gran partido de los felanitxers en

Sta Margarita. Goles de Frías, T.
Matas, Paquito y Oscar (2).

S'HORTA, 4 - PORRERES,
POGUE ESSER GOLEJADA!

Neta superioritat local, ja que als
15 m. guanyava per 3-0. Ja a la se-
gona part, el S'Horta marca el seu
quart gol i si no haguera estat per
la mala sort del quadre local el re-
sultat hauria estat més inflat. Els
4 gols foren aconseguits per Tomeu
Roig.

Aquesta jornada sera de descans
pels infantils.
CADETS

BADIA CALA MILLOR, 6 -
S'HORTA, 1

Neta superioritat local davant el
S'Horta. El gol de l'honor fou mar-
cat Per J. Binimelis.

Avui a les 15'30, S'Horta-Campos.
ALEVINS
PORTO CRISTO, 5 - S'HORTA,

BON PARTIT!
Resultat un poc exagerat vist el

que passa en el camp. El S'Horta
no va merèixer perdre per tants de
gols, ja que en algunes fases domi-
na. Cal destacar la mala actuació
del collegiat que va expulsar dos ju-
gadors del S'Horta, Michel i Jaume
Antoni, per 5 minuts.

Avui a les 11, S'Horta-Cardassar ,
BENJAMINES
SANTANY1, 11 - FELANITX B, 1
El Santanyí A fue muy superior a

los felanitxers. El gol del honor fue
obra dc Garcías.

SANTANYf B, O - FELANITX A, 8
Todo lo contrario sucedió en este

etro partido, donde los de Felanitx
rrollaron. Socias, Valentin, Cam-

pos (2), Andres y Tomeu Vidal (3)
fueron los goleadores.

Futholet
SËNIORS

II LLIGA D'HIVERN
Es Reclòs, 3 - Mesón Ole, 4
Cons. Puig-Hugny, 4 - Autolav. Fel., 4
Cons. Sirnarro, 3 - Old Stars, 0
Classif. x, 1 - Cercle Recreatiu,
Bar Estoril, 0 - Banca March, 1

Acabada la cinquena jornada, la
classificació segu e ix encapealada
pels Simarros. Recordau les cases
gracies a les quals hi pot haver fut-
bolet a Felanitx: Aceites Valvoline,
Fiat Felanitx i Viajes Barceló.

M. Talavante

INFANTILS
ST. ALFONS A/CAF. ES GLOP, 3 -

JAUME III CADET, 4
JUST JUST

Derrota de l'equip ES GLOP A,
que juga un partit molt bo davant
un adversari que en tot moment
practica un joc fort. S'alinearen Ro-
que, Roig, Huguet, Perelló, Nadal,
Comino, Serra, Barceló i Simón.
Barceló (2) i Simón foren els au-
tors dels gols.

ST. ALFONS B/VIATGES
FELANITX, 3 - REINA SOFIA, 2

FANTASTIC
Els dos primers punts quedaren

en mans dels joves jugadors del
VlATGES FELANITX, que feren un
bon partit i varen merèixer guanyar
per una diferencia major, davant
un dels millors equips de la cate-
goria. Marcaren Juan Vi i Fco. Ca-
fias (2), del Viatges Felanitx i Javi
i Vallbona del Reina Sofia.

S'alinearen A. Porras, D. Porras,
Juan Vi, A. Cañas, Fco. Cañas, Al-
eón, López, Vicens, Villanueva i Lo-
zano.

M. Talavante

FUTBOLET ESCOLAR
COMENÇAREM LA TEMPORADA

DE DOL
Dissabte passat comença la Lliga

de futbolet escolar de Balears. Sis
dels vuit equips de l'escola de St.
Alfons jugaren. la primera jornada
a Campos, aconseguint en conjunt
26 gols a favor i 25 en contra. Dels
sis encontres en guanyaren dos,
n'empataren un i en perderen tres.
Abans dels començaments es gaur-
da un minut de silenci en memória

d'Antoni Forteza Huguet, pare d'un
dels nostres jugadors.
INICIACIÓ «A»

JOAN VENY (Campos), 0 - ST.
ALFONS/TOT PELL, 16

DOMINI TOTAL
No cal dir gaire coses entorn d'a-

quest partit, si be hem de destacar
tots els jugadors de l'equip ST. AL-
FONS/TOT PELL, que en tot mo-
ment feren el que volgueren amb
l'equip contrari. Jugaren per part
del conjunt felanitxer, Cira, X.
Fontanet, Vaca, Caña s, Barceló,
Mendoza i David Bermejo que, amb
quatre anys fou la novetat del con-
¡Lint. Golejaren, J. M.  Cira (7),
M.A.I. Vaca (6), J. M.  Cañas (2) i
X. Fontanet.
INICIACIO «B»
JOAN VENY (Campos), 5 - ST.

ALFONS/BOUT. LAS PALMERAS, 2
NO BASTA LLUITAR

L'equip felanitxer realitza un bon
enctre, però així i tot no bastà
per €mportar-se'n els dos punts en
joc. El ST. ALFONS/B. PALMERAS
lluita tot el temps, per() la sort no
estigué de la seva banda. Els dos
gols foren obra de J. Ramallo i Fco.
Sierra (Kico).

Alineacions: Mayo, Zamorano, J.
Blanco, Fco. Blanco, Alcón, Rama-
lb i Kico.

BENJAMINS
ST. ALFONS «A»/FOTOS SIERRA,

2 - REINA SOFIA, 2
L'equip entrenat per la parella

GERMAN-PEDRO dona un recital
de on joc i durant tot el partit ten-
gué grans oportunitats per a mar-
car. Els gols foren obra del pixixi
Ramon i l'alineació queda així: Ru-
ben, Javi, J.R. Rodriguez, Vicens,
ForttaiSet, Ramon, Monserrat, Ruiz,
Victor i Adrian. Pel R. Sofia marca-
reri Carles i Hernandez.

N.a S.  DE GRACIA, 12 - ST.
ALFONS/PER. KISKA, 0

QUIN DESASTRE
Domini que acaba en golejada da-

vant un feble PER. KISKA que a
falta del seu millor jugador Nico-
lau Forteza Morales no pogué atu-
rar un fort equip que no perdonà.
Per l'equip felanitxer jugaren: Illes-
caso Forteza, Gonzalez, Ivan, Albert,
Sois, P. Lluis, Martorell, Adrover,
Durán, Montañés, Juan Jose M.,
Quique, Alcón i Marcos.

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

-1) FUTBOL
.1.a PREFER ENTE

paco en «Es Torrenti»,1
Felanitx, 1 - Porto-Cristo, 2



Vehículos de ocasión
FORD ORION 1.8 D. GT

	
PM-BC

RENAULT 5 GTL 5 P
	

PM-Y
OPEL CORSA GT 1.3

	
PM-AK

RENAULT 12 TL
	

PM-K
FIAT UNO 45 S 5P

	
PM-AH

FIAT UNO 45 STING
	 PM-AL

FORD FIESTA N
	

PM-Y
RENAULT 14 GTL
	

PM-P
SEAT PANDA 35
	

PM-T
TALBOT HORIZON GL

	
PM-T

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.

cine rin
Viernes 25, sábado 26, 9 noche y doming o 27 desde las 3

FABULOSO PROGRAMA DOBLE DE ESTRENO

El dia 2 de¡octubre a las 0'45, I brace Pin lu', asesino de masas fue•
electrocutado. -11m10, si que esta loco.

100.001) voltios de terror

Shocker
Y

Chicos de Fuego
Universidad, ligues, juergas, etc. etc.

Viernes h sábado 2, 9 noche y domingo 3 desde las 3

Dos peliculas de gran actualidad.

Jóvenes Ardientes y Montañas de la luna
Próximos estrenos:Pretty voman --(Solo en casa—llistoria interminable II,
—Aracuofobia — y todos los granites éxitos de la actualidad. 	 .

GARANTIA NACIONALrRenault Ocasión le ofrece.

R 21 GTS PM-AP 6 m. garantia

SPRES DIESEL COM PM-AU 6 m. garantia

R 5 L PM-AM 3 M. garantia

R 5 GTD 5 P PM-AK 3 M. garantia

R 9 GTD PM-AH 3 M. garantia

Citroën AX PM-AU 6 M. garantia

Flat Regata PM-AP 3 	 111. garantia

Ford Fiesta PM-AN 3 M. garantia

CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACION

FRANCISCO MANRESA, S.A.
Concesionario RENAULT

FELANI,TX • CALONGE
Tels. 581,984-85 y 657393

10	 FELANITX

Calms a la Sala
L'AJUNTAMENT DE FELANITX
NO CREU EL QUE MANEN ELS

TRIBUNALS DE JUSTICIA.

A l'estiu passat dia 12 de juliol el
Jutge encarregat del Plet posat a l'a-
provació definitiva de la NN.SS. que
permetien urbanitzar s'Algar i sa
Punta, va suspendre l'acorcl d'apro-
vació definitiva mentre no es resol-
gues el Plet. Aquesta decisió del Jut-
ge es va fer pública i nosaltres ens
encarregarem de fer-la arribar a l'A-
juntament que, massa vegacles, no
s'cnteren del que passa al m6n.
Creureu que l'Ajuntament no ha let
cas a l'ordre dc suspensió i ha tra-
mitat el Pla Parcial per a urbanit-
zar el que resta de Sa Punta de
Portocolom i nomes manca la seva
aprovació. Tota la tramitació d'auto-
ritzacions clavant els organismes
corresponcnts i notificaci6 de defi-
ciencies, s'ha let després de . la sus-
pensió i cl'aix6 se'n chu clesobalien-
cia judicial.

El grup Coloms a la Sala ha .po-
sat aquest let en coneixement del
Jutge perquè anuiui totes aquestes
actuacions fetes en contra dels die-
tats del Tribunal, i a la vegada, que
prengui les mesures aclients si hi ha
motius penals en l'actuació del
Batle.

No entenem com un Batle pen-
dent d'una querella criminal, d'un
Ajuntament que ha estat declarat
en rebellia pets Tribunals de Justi-
cia, denunciat al «Defensor del Pue-

blo» i a la Comissiú de Peticions
del nostre Parlament, per no aten-
due als ciutadans i Regidors en els
seus drcts amparats per la Legisla-
66, s'atreveix a desobeir al Jutge
en un tema corn aquest, que en el
seu dia ja va quedar clar que es
ciclensaven interessos molt particu-
lars i no dels ciutadans del terme o
de l'Illa.

Tot això son punts, suposam, que
han decicht al Partido Popular a
presentar al Sr. Cosme Oliver com
a cap de llista ciel PP a les prone-
res eleccions municipals. Això, deu
esser política pel PP; al nostre Bat-
le prest ii posaran una medalla.

Club displai «Albada»
Els responsables del club d'esplai

«Albada», volem fer arribar la nos-
tra satisfacció a tots els nins, mo-
nitors i pares, per l'ajuda dessinte-
ressada de temps, entussiasme i col-
laboració que han aportat, i que han
fet possible que les passades cele-
bracions de Sant Antoni assolissin
aquest caire participatiu i comuni-
tari que ens ha permes fruir-les amb
un sa divertiment, tant abans com a
les mateixes Beneïdes.

Gracies a tots i que en anys ve-
nidors segueixi l'ambient festiu i
collaboració mútu a, allunyat de
qualsevol casta de competivitat, que
possibilita i consolida el creixement
d'un veritable esperit de grup.

Que per molts anys.

Els responsables

Tenis taula
2." DIVISIÓ MALLORCA
BAR ETS ARCS, 5
PALMA ESCOLA GRADUADA, 2

Bona actuació de l'equip del bar
ets arcs en el partit jugat el passat
clissabte a Felanitx. El conjunt fe-
lanitxer va mostrar la seva superio-
ritat imposant-se sense problemes.
Pei Bar ets arcs varen jugar en Mi-
guel Ginard (2), Nofre Bauza (1) i
Norbert Laudat (2).

Aquest passat climecres havien dc
jugar a Felanitx contra el Tramun-
tana At. que és el primer classificat
del grup.

3." DIVISIÓ NACIONAL
S'HORT, 5
BAR ETS ARCS, 2

A pesar de la cliferencia en el re-
sultat final, les partides jugades va-

ren esscr molt igualades fins als char-
rers moments, acabant amb avan-
tatge local. Per l'equip de Felanitx
'aren jugar, Miguel Caldentey (1),

Miguel Ginard (1) i Norbert Lau-
dat (0).

Avui dissabte juguen a Felanitx
contra el Tramuntana.

ALEVINS
SHORT, 3
BAR ETS ARCS, 5

Els tres jugadors que formen l'e-
quip cle categoria alcvi no podien
tenir millor començament en el seu
primer partit jugat, una victòria
contra un equip bastant més expe-
rimentat i que esta acostumat a jo-
gar molts cle partits. L'equip del Bar
ets arcs esta format per Miguel Lau-
dat (3); Joan Tomas (2); Joan F.
Forteza (0).

GORI VICENS




