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Dissabte que ve se celebrarà Sa Rua °dellaTal com esta previst Sa Rua'91 de
Felanitx tindrà lloc dissabte que ve,
dia 9 de febrer i, contràriament al
que han volgut suposar aquests dies
algunes remors infundades, mai no
s'ha pensat de suspendre-la, així
com tampoc Sa Rueta.

Aixi doncs cap a les 3'30 del cap-
vespre els participants s'han de con-
centrar al Parc Municipal de Sa
Torre, des d'on s'iniciarà la desfi-
lada.

Vos oferim tot seguit els premis
establerts:

CARROSSES:
Ir. Premi: 100.000 Ptes.
2n. Premi: 75.000 Ptes.
3r: Premi: 50.000 Pteš.. -

4t. Premi: 25.000 Ptes.
5è. Premi: 25.000 Ptes.
6è. Premi: 25.000 Ptes.

COMPARSES:
Ir. Premi: 100.000 Ptes.
2n. Premi: 75.000 Ptes.
3r. Premi: 50.000 Ptes.
4t. Premi: 25.000 Ptes.
5è. Premi: 25.000 Ptes.
6è. Premi: 25.000 Ptes.

Avui dissabte a les 5 del capves-
pre, a la Casa Municipal de Cultura,
començaran les series d'aquest cam-
pionat, que continuaran els dies 9,
16, i 23 de febrer i 2, 9, 16 i 23 de
març.

La prova es regira pel sistema
suis a. vuit rondes, en les tres cate-
gories de Preferent, Primera i Se-
gona.

Els premis i trofeus en joc
següents:
PREFERENT:

Ir. 30.000 ptes.
2n. 25.000 ptes.
3r. 20.000 ptes.
4t. 15.000 ptes.
56. 10.000 ptes.

PRIMERA:
lr. 20.000 ptes. i trofeu.
2n. 15.000 ptes. i trofeu.
3r. 10.000 ptes. i trofeu.
4t. 5.000 ptes. i trofeu.
5è. 5.000 ptes. i trofeu.

, SEGONA:
Ir. 15.000 ptes.
2n. 10.000 ptes.
3r. 5.000 ptes.
4t. 5.000 ptes.
5è. 5.000 ptes.
Els premis en metallic es reparti-

ran per igual als empatats a punts.

El ritme de joc sera de 20 juga-
des per hora, amb un control a les
40 jugades i ajornament a les 6 ho-
res de joc.

Les partides ajornades es jugaran
una hora després a finish. Els «bu-
cholz» per als empatats a punts, Ile-
vant el resultat niés dolent i en cas
de persistir l'empat s'aplicarà el
sonner.

Aquest campionar ès organitzat
pel Club d'Escacs Felanitx sota el
patrocini del Consell Insular de Ma-
llorca i l'Ajuntament de Felanitx.

Altra cop la pluja passa a un pri-
mer pla d'actualitat la setmana pas-
sada, ja que en l'espai de cinc dies
caigueren uns cent-cinquanta litres
per metre quadrat com a terme
mig, a alguns indrets més (Binifar-
da i Santueri) i a altres menys (Por-
tocolom). El volum d'aigua no ès
exessiu dins el periode de temps de
cinc dies, però queda evident una al-
tra vegada que els reguers propis de
desguàs, o bé s'han interceptat mit-
jançant obres, parets i camins, o bd
no es troben en Optimes condicions
de netedat.

El dissabte demati la nostra po-

a
Els drets de les aigües

Aquests darrers anys, ès evident,
els fenòmens hidràulics han passat
a damunt fulla. El setembre de
l'any 89, varem tenir la famosa
torrentada que va provocar tres
morts al torrent de Ca's Corso. A
darreries de l'estiu passat, varem
tenir els aiguats propis de l'estació
i aquest últim cap de setmana, ha
plogut amb intensitat relativa ., però
amb una contumacia que ha causat
desbordaments.

13_exi mirai, çji. ta aise) TIO hi ha- 	 -
res gens nou. L'única cosa nova es
el nom de «gota freda», que antany
desconeixíem.

El nostre pais ès d'un clima que
presenta un rètgirn- de pluges molt
variable i, després d'èpoques de se-
quera en vénen d'altres de pluges
excessives. Amb l'hivern, passa una
cosa consemblant; en passem uns
quants sense fer gens de fred; des-
prés ppt sobrevenir una nevada,
etc.

Es cert que els coneixements de
meteorologia han progressat molt,
però sembla que encara els experts
e nla materia no han descobert tots
els secrets de la Mediterrània, i si
en altres indrets les prediccions són
en general encertades, a les nostres
terres han de comptar amb uns im-
prevists que ho poden capgirar tot.

Fins aqui, tot seria molt senzill
si no fos perquè crida l'atenció de
bon de veres que, a una epoca en
què tant ha progressat la tècnica,
que per fer un pegat a una paret
consultes un arquitecte, que tot se
fa segons els plans i les regles més
estrictes, resulta que llavors se sus-
citen problemes molt greus que se
podrien haver evitat simplement te-
nint en compte una serie de regles

blació quedà incomunicada gairebé
de per tots els vents i nomes la car-
retera de Manacor oferia un accès
sense risc. Molts camins rurals, que
no fa gaire que s'havien recuperat
de la torrentera del 89, han tornat
sofrir desperfectes seriosos. L'accès
a Cas Concos de Santanyí era pràc-
ticament impossible el dissabte de-
mati i la carretera de S'Horta a Ca-
la Ferrera també es trobava ane-
gada.

Vos oferim tot seguit el detall de
la pluja registrada durant el passat
mes de gener:

Dia 4, 	 2 litres

elementals, que els nostres majors
coneixien i aplicaven bé.

No cal insistir sobre l'absurd que
suposa haver edificat tot un hotel
dins una torrentera. Vostés pensa-
ran que la Conselleria corresponent
ara farà unes obres faraòniques,
que costaran un grapat de milions
de pessetes, per encarrilarles a igiies
del torrent de Ca's Corso cap a la
mar; però ja ès ben indignant que
s'hagin de gastar tants de doblers
públics per resoldre el problema
d'uns particulars, i que haurien

prévist el-S" tècnics que l'a-
provaren i els politics que el be-
neïren.

D'uns mesos ença, Obres de Ports
fa una reforma al cul d'Es Rivetó,
limitat per la carretera que va de
la part de la Capella fins al comen-
çament de les que menen a S'Algar
i S'Arenal. Aquest troç de carretera
ja fa, en certa manera, de tap que
impedeix que les aigiies recollides
dins el Camp Roig seguesquen el
seu curs natural cap a la mar.
Doncs bé, les obres actuals en lloc
de tenir-ho present, no faran sinó
agreujar el defecte. Aixe• ja se va
veure dissabte de la setmana pas-
sada, quan era impossible transi-
tar-hi.

Una situació semblant se crea,
cada vegada que plou, a l'entrada
de Portocolom, on les aigües no
troben una sortida suficient per
arribar a la mar.

Però, com diu l'adagi, odeixau fer
el qui sap, i matava es porc p'es
cul». Avui se tapen avencs, s'edifica
dins torrenteres, i a llocs on un dia
o un altre, l'aigua, de la terra o de
Ia mar, reclama els seus drets.

Ja estam que avui en dia hi ha
una cosa que se diu Protecció Civil;
però aquesta cosa sempre arriba
quan tot ja esta fet.

Pirotècnic

Dia 12, 	 53
Dia 13, 	 0'5
Dia 15, 	 0'2
Dia 18, 	 0'2
Dia 19, 	 0'4
Dia 20, 	 2
Dia 22, 	 7'5
Dia 23, 	 11
Dia 24, 	 29'5
Dia 25, 	 61'5 >>
Dia 26, 	 37'5

Total recollit durant el mes, 205'3
litres per metre quadrat.

són els

i trofeu.
i trofeu.
i trofeu.
i trofeu.
i trofeu.

Les bases que regiran el concurs
són les següents:

Les comparses seran considerades
a partir de 10 components.

Es considerara carrossa qualsevol
vehicle de tracció animal o mecà-
nica.

Es podrà concedir, a criteri del
Jurat, una subvenció de 25.000 Ptes.
a les carrosses que presentin abans
del dia 8 de febrer, un pressupost i
un esbós, el qual s'ha de presentar a
l'Ajuntament.

Els premis no seran acumulatius.
Sa Rueta, tal com avançarem a

l'edició anterior, se celebrarà dia 7,
dijous Ilarder, horabaixa. A les 3'30
començarà a_desfilar des de-la-plaça-..
Perelada seguint l'itinerari següent:

Sortida del Parc Municipal, car-
rers Bellpuig, M. Bordoy, Major,
Jordi Sabet, Plaça Arraval, carrers
de la Mar, Mateu Obrador, Angleso-
la j plaça Perelada.

I l'enterrament de la Sardina es
farà el darrer dia, dimarts dia 12,
a Cas Concos.

Dissabte que vé ampliarem infor-
mació.

Avui comença el Campionat
individual de Mallorca d'Escacs

Ea pluja, protagonista de la setmana passada



SANTORAL

Diu. 	 3 St. Blai
Dill. 4 St. Andreu Corsini
Dim. 5 Sta. Agata
Dim. 6 St. Pau Miki
Dij. 	 7 St. Ricard
Div. 	 8 St. Jeroni Emilia
Dis. 	 9 Sta. Apollnia

LLUNA

Quart minvant dia 6

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,

Palma - Felanitx des de l'esta-
66: 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-Portoenlom: Dies fei-
ners, a les 7, 14,15 i 17 h. Diu-
menges, a les 9, 12,30 i 17 h.

Portoeolom-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:

Gaya Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Amparo Trueba
Cat. Ticoulat
17ranr•Psc Piña
Gaya-Melis

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

580448-581144
Ambulàncies

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

N•FE EL AiTSetmnaari d'interessoslwals-       

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral: 	 1.875
Semestral a fora: 2.325      

Ajuntament
Folanitx

En aquest moment s'està realit-
zant la revisi6 dcl cadastre d'urba-
na de Felanitx per part de l'empre-
sa Cartoyca, S.A.

L'empresa agraeix la v os t ra
collaboració i aprofita l'avinentesa
per comunicar-vos que l'oficina que
e:; troba oberta al públic a l'Ajun-
tament, quedara tancacia el dia 25
DE FEBRER DE 1991.

Per la qual cosa novament agrai-
riem als contribuents que no ten-
guiri les clades actualitzades, acudei-
xin a aquesta oficina abans de l'es-
mentada data.

Els documents a presentar si així
ho desitgen sún:

Rebut de contribució.
Escriptura divisió horitzontal.
Nom i D.N.I. del/dels propie-

taris.
— Altres..
HORARI:
Dilluns de 10,00 h a 14,00 h. i de

16,00 h a 19,00 h.
Vos agraïm la conaboració.
El Batle:

Cosme Oliver Monserrat

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.

Abastiment i Sanejament de la
Par de Sa Capella de Portocolom

Davant la imminent iniciació
les obres ciel Projecte de Xarxes de
Distribució d'Aigua Potable i Sane-
jament de Sa Part de Sa Capella de
Porlocolom, PLI present es requereix
tots els propietaris ciels immobles
afectats perquè es personin a les
oficines municipals amb l'objecte
de senyalitzar l'emplaçament mes
convenient cie les preses d'aigua po-
table i residuals.

Al mateix temps aquesta Batlia
espera que els \Vins sabran discul-
par les moV2sties que aquesta obra
pugui ocasionar per les seves espe-
cials característiques.

Donat a Felanitx, dia 7 de gener
de 1991.

El Batle,
Cosme Oliver Monserrat

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

NECESITO C„ANIABERA para Cafe-
teria-restaurante. Buena presencia
Con experiencia (Cala (l 'Or).
Informes: Tels. 058237 (de 10 a 13

•y (l (' 15 a IS)) y 582257 (floche).

(BANÚS)

Al cel sia

iccionari
Foll

FENIX
Ocell fabulós especialitzat en la
contractació d'assegurances

FORMIGO
Formiga grossa, molt grossa

DIDOT
Espòs die la dida, peth que era in-
capaç d'alletar

DILUVI
Germa major de la brusca

DIM1SSIO
Paraula suprimida del «Diccionari
de Llengua Política»

FEIXISTA
Fabricant de feixes molt autori-
tari

CHICA BUSCA TRABAJO, de
dependienta o similar.
Informes: Tel. 583191

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.

Vda. de Jaunie Andreu

Al «lei sia

illiquet Illaimó Odpover

va 11)OriI a Felanilx, el dia 27 de gener de 1991, a l'edat de 82 anvs,
havent rebut els sauts Sagraments i Ia Benedicció ApostOlica

El seu lill Nliquel; tilla política NI." NIagdalenli Perelló NIestre; m".1:1 NI." Antônia; Ililol Antoni
Nlaimó; germana politica Maria Nlauri; nebots, eosins i els :dires parents vos demanen que volgueu
elicomanar la seva anima a 1)(...m.

Casa mortuòria: C. Eres, 8

Les seves tilles Joana i Antimia; lills politics• Mateu Ad rover i Bernat Ben 11:1S111'; ais
Magdalena Bennasar i Tomeu Nlainui; renéts Nliquel i Joana Nlaria; germana Catalina; germans
polities Jaunie, Jerènia, Nlagdalena i Nlargalida; nebots i els altres familiars vos demanen que
volgueu encomanar la seva anima a Déu.

mori a Felanitx, el dia 22 de gener de 1991, a l'edat de 84 anys,
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostõlica.

Rlagdatena Salom Bennlisar

Casa mortuòria: C. Sol, 13 (Can Bernai barber) 1



TEMPORADA DE INVIERNO
Sábado día 9 de febrero

Gran baile de
CARNAVAL

Premios a los mejores disfraces

4ZPONBEROSA-2

Sábado dia 9 de febrero, a ias 21 h.
GRAN CENA DE CARNAVAL

Baile con ORQUESTA
Premios a los mejores disfraces

PRECIO: 1.700 phis.

Reservas: Tels. 837034-658033

fillsics par h Pau
El passat divendres dia 25 dc getter i just abans d'iniciar-se

el concert d'abonament, l'Orquestra Simfônica de Balears «Ciu-
tat de Palma» twarcla un minut de silenci en favor de la Pau. Amb
aquestes paraules s'introduí l'acte testimonial:

<,Mentre: avui vespre soni aquí la Música, a uns milers de
quilèmetres sonara un renou ben diferent.

Músics per la Pau vol expressar públicament un desig che
Pau per a tothom i cl seu desacord amb les politiques bellicistes
que han portat a la guerra.

Abans de començar el concert, volem demanar un minut de
silenci per la Pau».

Aquesta associació «Músics per la Pau» a la qual fa referèn-
cia el text s'ha creat a Mclarid a instancies ti Alicia Lázaro
musicòiega i interpret de Música antiga. La qual ha aconseguit
l'acillesió de diferents persones i collectius d'arreu de l'Estat Es-
panyol.

Val la pena comentar que per motius de programació, la pri-
mera entitat que guarda el minut de silenci fou la nostra orques-
tra. I nomes per qüestions d'horari i de data, ja que als altres
indrets els concerts d'abonament es realitzaren el dissabte 26.

Es dc suposar que si el «conflicte del golf» s'allarga, «Músics
per la Pau» manifestara el desacord novament amb altres tipus
d'actes no violents.

T. S.
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A partir de
mañana

domingo

GRAN
REMATE

500 60
de

DESCUENTO
C. Plaga, 12—Tel. 501821 —FELANITX

cine ri
Viernes I. sabado 2, 9 n oche y doming() 3 desde las 3

2 estrenos de gran :tctualidad en los cities de Palma.

Montañas de la luna y Jóvenes Ardientes
Viernes 8, sithado 9, 9 noche y domin90 10 desde las 3

El mayor acontecimiento, réTord en 10(10, éxito mundial,
no te la )ierdas.

Pretty Woman y Solo ante la ley
.	 Proximo estreno - «El exorcista»

FELANITX 	 3

L'Assemblea General de !a Federaci6 E.
d'Agrupacions Fo■kliniquEs

Dies passats tingue Hoc a Madrid
l'assemblea generals de la FEAF
Federació Espanyola d'Agrupacions
Folklúriques) de la que el grup fe-
lanitxer «S'Estol d'Es Gerricó», es
membre i que agombola a més d'un
centenar d'entitats de tot l'Estat.
Dins el llarg ordre del dia, a més
dels temes purament formals sorti-
rcn a hum importants iniciativcs
per tal de promoure activitats tant
a nivell particular dels diferents
collectius alla reunits, com també
de participació general. Aixi- ja es
treballa en la preparació d'un con-
grés nacional de cultura tradicio-
nal, programa que preparen els
grups de Galicia i que se celebrara
cap a la tardor, amb tota probabi-
litat, a Madrid; mentre, els grups
de La Rioja estan preparant l'edició
d'un llibre sobre vestits tradicio-
nals, a base de fotografies i dibui-
xos, juntament amb algunes pinze-
Hades explicatives. Es va estudiar
per altra banda la possibilitat de
que la FEAF es fes càrrec del mun-
tatge d'una gran mostra folklôrica
amb la participació escalonada de
grups de tot l'Estat que tendria lloc
a Sevilla amb motiu de la «Expo
92» i també la possibilitat de parti-
cipar en les activitats previstes a
Madrid•també pel 1992 per celebrar
cl 5e. Centenari del descobriment

d'Amèrica. Sortiren a Ilum també
una Ilarga llista de festivals progra-
mats per enguany, un dels quals es
pretén que se celebri a Felanitx, te-
nint en compte les passades mos-
tres de balls populars que aqui tin-
gueren Hoc i que tant de
públic corn d'organitzaciú i partici-
pació varen aconseguir.

A aquesta assemblca el grup fela-
nitxer hi va ser representat per Mi-
guel Andreu, que va actuar com
portaveu del grup, i per Miguel Ju-
lia, membre de la Junta Directiva
i delegat de la FEAF a la nostra co-
munitat autònoma.

A Ines de Ics sessions dc treball
també tingué lloc un sopar home-
natge al fins ara Secretani General,
Gonzalo Talamantes, un dels mes
fermes collaboradors de la Federa-
ció i un dels que més han treballat
al Ilarg de molts d'anys. No hi man-
caren els breus discursos ni tampoc
l'entrega d'una recordanga per part
de cada Comunitat Autônoma, que
en el cas de les ¡ Iles Balears fou
una gerreta felanitxera i una insig-
nia d'argent de la nostra ciutat. I
com a cloenda, la intervenció del
grup de danses d'Alcorcón, que des-
prés d'una petita mostra del seu re-
pertori va obrir el ball per tal de
fer la festa més participativa.



FELANITX

Sa Recreativa, als socis veterans
i ex-presidiantt •

Divendres dia 25 a vespre i dins el
programa d'actes commemoratius
del 75è. Aniversari de Sa Recreativa,
tingué Hoc a l'Auditori Municipal
un acte d'agraïment als que han es-
tat presidents de l'entitat i d'ho-
menatge als sods veterans (que
duen 50 anys de pertanença a aques

-ta socictat).
Obri l'acte el President Bartomeu

Estelrich, qui ressalta la tasca duita
a terme per l'entitat (lins el camp
social al Ha•g dels 75 anys d'existen-
cia, alhora (lue reconegué i agrai la
dedicació dels directius i socis que
els havien precedit.

Es féu entrega d'una ceramica
commemorativa als socis veterans
aixi coin als que havien ocupat la
presidência de Sa Recreativa, que
són els segiients: Antoni Ramon,
Rafel Mestre, Gabriel Vicens,
Vaguer, Sebastia Lladó, Pere flu-
guet, Antoni Vicens. *tannic Roig,
INfateu Nicolau i Gabriel Mora.

.Clogué la velhada el Trio Classic
(violence', flauta i clarinet) que in-
terpreta dues peces de s :Mozart.

Avui vespre teatre •
Avui vespre, a les 9'30, a l'Audi-

tori Municipal, el grup de teatre
«Gent de Bulla» presentara per se-
gona vegada a Felanitx, la comme-
dia de Joan Manel Chilet «Ja hi som

tots», una obra que com recordareu
assoli un bon exit a la seva estrena,
exit que ha revalidat per tot alla on
ha estat escenificada

Esperam que l'obra surti, al man-
co, tan be com a la seva presenta-
ció.

Un premi de 20 milions de la
Loteria Primitiva a Felanitx

La felanitxera Catalina Rosselló
Barceló (Randa), la madona de
S'Estanc de Ses Palmeres, va ser
l'afortunada guanyadora d'un premi
de la Loteria Primitiva, en el sorteig
del passat dia 24 de gener. Amb una
butlleta de sis columnes, -600 ptcs.,
va endevinar 5 números de la com-
binació guanyadora més el comple-
mentari, el que li ha suposat —ja
que no hi hagué cap encert total—
la considerable quantitat de pesse-
tes 28.200.000.

Catalina liosselló, q(le din que no
és una jugadora massa constant, ha-
via segellat la butlleta guanyadora
a l'administració d'apostes del car-
rer de la Mar.

Ens alegram de la bona sort de la
madona Catalina i li enviam la nos-
tra enhorabona.

El pregó de Setmana Santa
La Confraria de Sant Agustí, ha

encarregat el pregó de la propera
Setmana Santa al nostre company
Bartomeu Pou Jaume.

Aquesta crida que des de fa 34
anys obri el cicle de Setmana Santa

Ia nit del divendres dq.-passió ; tindrà
Hoc el dia 22 de marg. 	 ."' ..* " •

Llar de la Tercera Edat - Inserso
comIssIo D'ACCIÓ SOCIAL.—

Dimecres cija 6, a les 4'30 del capves-
pre, reunió de la Comissió (l'Acció
Social, a la que es prega l'assisten-
cia de tots els seus integrants.

BALL DE CARNAVAL.—Dijous
dia 7, Dijous Llarder, a les 9 del ves-
pre ball de carnaval amb orquestra.
Hi poden assistir amb desfressa o
sense).

TEATRE.—Diumenge dia 10, as-
sistència a la representació al Tea-
tre Principal de l'obra de Jacinto
Benavente «La malquerida». Preu
500 ptes. Inscripcions a la Llar. L'ho-
ra de sortida s'anunciarà a la prope-
ra edició d'aquest setmanari.

BALL I CONCURS DE DISFRES-
SES.—Dimarts dia 12, ball i concurs
de disfresses a partir de les 4'30 del
capvespre. Hi poden assistir també
sense desfressa. Preu 100 ptes. Ins-
cripcions a la Llar.

Cursos per a la inserció profes-
sional dels joves

Dirigit especialment a joves en
atur, Ia Conselleria de Treball i
Transports del Govern Balear, jun-
tament amb cl Fons Social Euro-
peu, ofereix un curs gratuR d'Ani-
mador Turístic del Pla, que tendra
una durada de 400 hores i que s'im-
partira a Manacor pel que fa a les
classes teòriques i a diversos indrets
de la Mancomunitat del Pla pel que
fa a les practiques.

S'hi tractaran qüestions entorn a:
Turisme ambiental i cultural, Rutes
turístiques urbanes i rurals. Així
com mòduls complementaris; an-
gles, artesania i senderisme.

El nombre de places per aquest
curset es nomes de 15.

Per a inscripcions i informació es
poden dirigir a la delegació a Ma-
nacor de l'Escola de Turisme de Ba-
lears, Carrer Fabri'eá -, 24, Tel. 555518.

Curset prematrimonial
A partir de initjan ines (le

febrer, tindrà lloc a la Parròquia, un
curset de preparació matrimonial
per a les parelles que tenguin inten-
ció de contreure matrimoni pròxi-
mament.

Per a més informació, es poden di-
rigir a la Rectoria, Tel. 580056.

vida social
NECROLÓGICA

Dimarts de la setmana passada,
descansa en la pau de Deu a Fela-
nitx, a l'edat de 84 anys i després de
veure's confortada amb els sagra-
ments, D.. Magdalena SAlom Benna-
sar Vda. d'Andreu. D.e.p.

Reiteram el nostre condol a la se-
va familia i d'una manera especial a
les seves filles D.  Joana i D.a Antò-
nia i fills politics D. Mateu Adrover
i D. Bernat Bennassar.

VENDO CHALETS ADOSADOS.
Urbanización La Fe, solar 219.
Porto-Colom. 3 dormitorios, pis-
cina. Precio 11.000.000.

Informes, Tel. (93) 4251958 (ho-
ras comida).

VENDO SOLAR en Porto-Colom, va-
llado y con agua. 1.277 m 2 . Zona
La Fe.
Informes, Tel. 825123.

informació local

NAUTICi PALMA Escue Ia Náutica
Primera de su clase autorizada en Baleares

Abierta matricula: PATRONES RECREO y YATE

Cursillo e Ill Felanitx
NUESTROS RESULTADOS: En los últimos exámenes de Yate y Capitán, así
como en los recientes de recreo, hemos obtenido mayor número de aprobados
que el resto de todos los presentados en Baleares, conjuntamente.

Miles de patrones 'le hablarán de NAUTICA PALMA: su escuela
Información: AUTO ESCUELA FIOL

C. 31 de Marzo, 3	 580909 - 580405
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quaiitat da An a.

Volem que millori la vostra qualitat de vida i per això,
des de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació

del Territori hem fet feina i en seguirem fent per
realitzar obres que augmentin el benestar dels

habitants de les Illes Balears.
Posarem en marxa, a través de IBASAN , 10

depuradores d'aigües residuals i
començaran ses obres de 6 altres.

Através de la Junta D'Aigües iniciarem les obres per
aportar nous cabals d'aigua potable als nuclis de

població de les Illes.
Seguirem millorant el paviment, el traçat, la

senyalització i la il.luminació de les carreteres per a
augmentar-hi la seguretat vial. I amb l'aspiració
d'aconseguir una major seguretat, s'iniciaran les
obres de supressió del transit a l'interior de les

localitats d'Alaior, Ferreries i Peguera i construirem el
segon cinturó de Palma, la Ronda de Sant Antoni i la
Segona Ronda a Eivissa. Enguany obrirem al trafic la
totalitat de la Via de Cintura i el nou tram de l'Autovia

Central.
Promourem, per mitja de l'IBAVI, l'edificació de 300

noves vivendes socials de promoció pública i
seguirem finançant la construcció de vivendes de

VP0 i vivenda usada i amb la rehabilitació, al menys
de 70 vivendes de més de deu anys d'antiguitat.

Enguany es posara en funcionament el Laboratori de
Qualitat en l'Edificació d'Eivissa, mitjançant un

conveni amb la PIMEEF i quedara completa la xarxa
de laboratoris, un a cada una de les tres illes.
Treballarem en la protecció del medi ambient i

dedicarem un especial esforç a l'Educació Ambiental
perquè creim que conèixer es la primera passa cap al
respecte i la protecció. Continuarem la lluita contra la

contaminació centrada en les anàlisis de control
d'abocaments liquids. I dins aquest mateix capitol,

redactarem els Plans d'adenació dels espais
naturals que hagi catalogat el Parlament.

1991 será un any d'avanços en el benestar; el
millorament de les infrastructures ens ofereix un mitjà

per millorar la nostra qualitat de vida.
Feim feina per això.

GOVERN BALEAR
Conselleria d'Obres Públiques

i Ordenació del Territori.
1112331PONMERRIIIIIMMIIMMENEM
//filt
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CASAS PAREADAS -DIRECTAMENTE DEL
CONSTRUCTOR
1.000.000PTAS. ENTRADA Y RESTO EN
COMODOS PLAZOS

3 DORMITORIOS DOBLES 2 BAS;OS+ASEO,
SALON/COMEDOR, COCINA, DESPENSA,
COLADURIA, TERRAZAS, JARDINES Y PISGNA.
-TODO EN 19 CALIDADES-

INFORMES TEL:82 43 45 Y 20 10 61
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Antes de nada advierto al lector
que escribo en castellano por sim-
ple comodidad expresiva.

Hace unos días, los estudiantes
de la UNIVERSIDAD de Palma nos
reunimos en asamblea general con
el objetivo de decidir nuestra pos-
tura ante la estúpida crisis del Gol-
fo. Tras haber concluído las tres
encarnizadas asambleas, se decidió
dc una manera poco ortodoxa que,
la UNIVERSIDAD de Palma, no en-
traría (por ahora) en el poco pro-
vechoso juego de la huelga. Simple-
mente, los estudiantes nos dedica-
ríamos a preparar una serie de con-
ferencias, con las cuales las ideas
sobre el conflicto se aclararían y,
pasado un tiempo, se volverían a
convocar dichas asambleas para de-
cidir una postura mucho más acti-
va al respecto.

Nuestro objetivo no es el de aca-
bar con esta guerra, pues sólo el
transcurso de ella lo hard. Nuestro
objetivo es advertir a la gente de
las consecuencias que habrá una
vez acabada esta y, por otra parte,
de que siguiendo la política actual
surgirán muchas más guerras como
ésta. La situación es clara. Mientras
siga habiendo este repartimiento de
riquezas y esta pasividad de los go-
bernantes, habrá gente - que; no te--

niendo nada que perder y mucho
que ganar, se meterán en las aguas
de la guerra.

Puede ser que esta explicación

sca un poco difícil de en- tender, por
lo que intentare ampliar de manera
poco excesiva esta idea.

Como nos cuenta la Historia,
los países occidentales consiguie-
ron enriquecerse a costa, y por así
decirlo, dc robar a los países o cul-
turas menos desarrolladas científi-
camente, dejándolas así, sumergi-
das en la pobreza y preparadas
para entrar en las puertas del in-
fierno. Si una cosa es evidente es
esta: los países, naciones, culturas
o simplemente, la gente de una de-
terminada zona geográfica que es-
tán en el grupo dc los desfavore
ciclos, además de teller pobreza
material, tienen pobreza de autono-
mía personal. Esto es, que si una
persona no adquiere una cultura
universal ( estudios) no tiene la
base necesaria para sentirse una
persona independiente de las de-
más. Tras lo dicho viene una pe-
queña conclusión: si no hay auto-
nomía personal, el fanatismo y el
caciquismo proliferan y se hacen
efectivos.

Como podemos ver esto es lo que
ha ocurrido en Irak, y que si no se
hace algo, ocurrirá en otro sitio, y
en otro, y en otro hasta que el
mundo se haya destruído a sí mis-
mo.

La clásica pregunta que se suele
formular es qué debemos hacer.
Esta claro que, y como se ha ex-
puesto anteriormente, no podemos

hacer nada para parar esta guerra.
Dicho esto podemos llegar a una ac-
titud pesimista de la situación ac-
tual y futura. Sin embargo sí hay
algo que podemos hacer. Se trata
de provocar., un cambio radical en
la forma dO política llevada a cabo
hasta ahora. Ya se que algún listi-
llo, por eonveniencias egoistas y
personates, acusará y ridiculizará
este informe de irracional y de in-
fantil. No creo que se trate de un
informe d . esas características
pues no veo tal irracionalidad en el
objetivo de conseguir una sociedad
más justa y más humanitaria. Una
persona sólo puede calificar de
irracional a este informe si tiene
que defender unos intereses egoís-
tas. La racionalidad de esta perso-
na es la racionalidad del egoísrno.
En cuanto al cambio de política al
que se hace referencia en este in-
forme, sólo se dará si nosotros, las
personas do 1 . calle, lo reivindica-
mos. Esta reivindicación se puede
hacer a base de manifestaciones,
manifiestos, etc...

Pues bien, si no queremos nues-
tr apropia destrucción ni la del
mundo hay que hacer algo. Si no
se hace nada seguira habiendo gue-
rras, personas que pasan hambre,
gente que te pide dinero al pasar
por la calle, etc...

Una cosa que me . hace gracia es
que este pueblo tiene la fama de
ser cristiano. ¿Dónde está esa cris-
tiandad? ¿Dónde está ese amor al
prójimo? 0 es que acaso se ha per-

dido la base originaria del cristia-
nismo. Una cosa está clara y es que
nosotros, los jóvenes, debemos ir
planteándonos cual va a ser nues-
tro futuro. El no intentar hacer
algo al respecto es un claro sínto-
ma do irresponsabilidad y de egoís-
mo por parte de uno mismo.. Ade-
más, aunque esto parezca una
utopia, hay que saber que la His-
toria ha progresado gracias a la
dialéctica llevada a cabo entre la
utopia y el stato quo o sociedad
dada en una determinada época. A
que esperamos?

Jo

SE VENDE SOLAR en Porto-Colom
muy céntrico, en C. Ordi nas, a 50"
In. del mar, 100 1112, con salida a
clos cálles astaltadas y con aceras.
In formes, 'rel. 580130

	AEI

Los jóvenes también opinamos

AUTOS MA
Carrer del Socors, 6. Tel. 58 13 48. Felanitx.

6	 FELANITX

Su Concesionario le espera para presentarle el Ultimo gran éxito de Fiat,
el nuevo Fiat Tempra. Donde se han incorporado los últimos avances
del mundo del automóvil integrándolos en un solo vehículo. Así es el
nuevo Tempra.
Con el coeficiente aerodinámico (0'28) más bajo entre sus competido-
res, un amplísimo espacio interior y el maletero más capaz (500 dm 3 ).
Pruebe a tocar en su Concesionario Fiat el nuevo Tempra.

Se adviene del riesgo que supone superar los limites de velocidad establecidos por la ley.

Tempra 1.4 - 78 CV - 172 Km/h. - Tempra 1.6 - 86 CV - 177 Km/h. -
Tempra 1.8 i.e. - 110 CV - 190 Km/h. - Tempra 1.9 diesel - 65 CV -
162 Km/h. - Tempra 1.9 turbodiesel - 92 CV - 178 Km/h.

Fiat Tempra. Sensaciones en vivo.
Concesionario Oficial:



Avui vespre, festa i
foglieró de Sant Antoni
a Son Prohens

Avui celebraran la testa de Sant
Antoni a la barriada de Son Pro-
hens. Normalment aquesta contrada
es la que tanca el torn de festes an-
tonianes, per?) enguany, degut a la
pluja, sera derna a Son Negre on
tanquin la porta.

Be tclõ, a Son Prohens, com dèiem,
avui, a les 8 ciel vespre se celebrara
Ia Missa en honor del Sant, a la que
assistirà la Corporació Municipal, i
tot seguit s'encendrà el fogueró on
tothom podrá torrar.

Hi haura llangonissa, panxeta, pa i
vi de franc fins que s'acabi i els con-
junts,:fS'Estol d'Es Picot» i «Roma-
ni»,,amenitzaran el ball.

Organitza la festa l'Ajuntament
amb la collaboració de la Caixa Ru-
ral, la Caixa de Pensions i Vins Ber-
nat.

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
—Yamaha XS-400
— Yamaha DT-80 LC
— Yamaha DT-80
— Derhi . FDS
–7, 14onda PXR-50
— Mecatecno
—Honda MBX-75

EXPOSICION Y VENTA

Taller
Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 580288
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS

ALQUILO BAR-RESTAURANTE
BOB'S. Centro Comercial Cas
Corso. Porto-Colom. Sólo a profe-
sionales.

Informes, Tel. (93) 4251958 (ho-
ras comida).

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

PORTO-COLOM, sot todo el din,
1PART1\N1ENTO dos habitacio-
nes, con vistas al mar, salón-co-
medor, cocina :i iii 	 baño,
dos terrazas, teléfono, espacio pri-
vado parking, piscina comunita-
ria. Calle Asunción, Edif. Trópico
¡Ocasión! l'or 8.500.000 ptas.
i nformes,  Tel. 581948

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

SA RECREATIVA 
7 5 ANIVIEltnARI

CARNAVAL 91
Avui dissabte dia 2, a les 21'30 h.

Sopar i ball de disfresses
amenitzat pel

DUO SALVADOR
PREU 2000 ptas.

Demà diumenge dia 3, a les 16 h.
FESTIVAL INFANTIL
Jocs - Rifes - Sarau

Actuació de

«ULPI el màgic» i pallassos

FEIÁNITX

los implantes de dientes 	Demà beneïdes de Sant Antoni a Son Negre
Dr. Miguel Bennasar Obrador,

Médico-Estomatólogo. Miembro
dc la Sociedad Balear dc Estomato-
logía. Cursos de Postgrado Universi-
dad de California.

Muchos pacientes, a causa de pro-
blemas de piorrea, (gingivitis) o in-
fecciones dentarias, han perdido
piezas en la boca. Estas piezas an-
tes se reponían mediante aparatos
llamados esqueléticos que se apo-
yaban en otros dientes o también
mediante técnica dc puentes fijos
con otros dientes de la boca.

Han salido otras técnicas dentro
.ciel campo de la estomatología para
solucionar estos problemas. Ultima-
mente se están utilizando implantes
dentales. Para sustituir la falta de
piezas, se colocan unos tornillos
dentro del hueso, de un material
muy bien tolerado por estas zonas
úseas que no producen ninguna al.
teración en la boca del paciente.

Su utilidad es muy grande en pa-
cientes que llevan dentadura total y
tiene mucha movilidad porque fijan
la dentadura al hueso y solamente
una vez cada año tiene que revisar-,.

-se. Sc hace un control como medi-
.da preventiva del implante.

Los implantes también se utilizan
.en boca cuando un paciente pierde
una pieza dentaria y no es necesa-
rio colocar un puente. Se coloca

. una sola pieza encima del implante
sin necesidad de dañar las piezas
vecinas.

0 en casos donde haya una falta
cie piezas considerable y el pacien-
te por estética o por comodidad no
quiere llevar aparatos en su boca,
también se utiliza el implante. Su
tunción es la misma que una pieza
dental para poner un puente.

De todas formas, para evitar la
perdida de piezas dentarias y tener
que llegar al implante, lo mejor es
controlar la caries. La caries no
produce ningún dolor. Cuando una
persona tiene dolor es porque la in-
fección ha llegado a una zona sen-
sible y profunda de la pieza. Todo
ello para evitar tener que llegar al
implante. Pero de todo, lo mejor es
prevenir la caries y obturarla cuan-
do ésta todavía no ha producido
dolor. Esto sera lo mejor para con-
servar la salud de sus dientes.

Sí, clema se celebraran, si Dai vol,
les beneïdes de Son Negre, ja que
diumenge passat, després d'una set-
nana de pluges gairebé ininterrom-
pudes, s'hagueren d'ajornar perquè
els camins de la contrada estaven
completament anegats.

El fogueró, que estava anunciat
pel dissabte (lia 26, també se sus-
pengué i l'havien de celebrar ahir
divendres.

Recordam que les beneïdes co-
mença ran a les 3'30 del capvespre i
que cis premis establerts són els se-
(=bents:

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

vestits adequadament, rebran un ob-
sequi donat per Hiper Felanitx.

Collaren en la festa la Caixa de
Pensions, la Caixa de Balears, Ban-

ca March, Autocares Grimait j Vins
Bcrnat.

CERC PROFESSOR DE MATEMA-
TIQUES (le COU.
Informes, Tel. 581438.

VENDO ALARMA para tienda.
Informes, Tel. 582459.

SE ALQUILA CASA en Felanitx,
para oficina o mostrador.
Informes: En esta Acimón, o al
tel. 581065.

SE ALQUILA LOCAL apto para al-
macén o taller.
Informes, Tel. 580302.

COMPRARIA MEDIA CUARTERA-
DA en la carretera Felanitx-Mana-
cor. Cerca de Felanitx. Pago al
contado.
Informes, Tel. 553760.

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

Visitau-nos



	PRIMERA ACTRIU 	
MARGALUZ

TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR

FEBRER

Divendres 15 	 21'30 h. 	 Dilluns 18 	 21'30 h.
Dissabte 16 18 i 21'30 h. 	 Dimarts 19 	21'30h.
Diumenge 17 18 i 2P30 h. 	 Dimecres 20 21'30 h.

XESC FORTEZA
PRESENTA LA SEVA COMÈDIA
„

uNA DE LLADRES
I SERENOS
AMB L'ACTUACIÓ DE

PAQUITA BOVER - JOAN BIBILONI
MARIA ZANOGUERA - JOAN M.2 MELIS

VENDA ANTICIPADA D'ENTRADES A IA TAQUILLA DEL TEATRE

cri

SE VENDE SOLAR 300 mi
en Paseo Ramón Llull
Proyecto hecho para 6 viviendas
más los bajos.

ValorP, 7.650.000 pts.

Informes: Tels. 580606 y 582685

Electrónica

MOREY
INSTALACIONES PARABOLICAS Y REPARACION

— TELEVISORES 	 — AUTORRADIOS

— VIDEOS 	 — HIFI_
t)+r.ANTENAS individuales y
'‘4' 1 •:cofeetivas
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C/. SOL, 3'.= TELS. 583459 y 581580

FELANITX

Autocares

GrUMALETA	 ,s

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• IMPORTANTE y SENSACIO-
NAL cabe catalogar la VICTORIA
del C.D. FELANITX en cl feudo del
MURENSE. Un GOL de cabeza ciel
avispado FELIPE supuso para las
huestes felanitxeres regresar a sus
lares con las alforjas
POSITIVOS mas que hacen un total
de diez, lo que posibilita continuar
en el pelotón de cabeza ) •.aspirando
al máximo. Ni que decir: la hin-
chada se halla la mar de satisfecha.

• Según rumores, falta la confir-
mación oficial, podrían volver las
«TERTULIAS FELANITXERAS». La
fecha probable podría ser el prime-
ro de marzo y el lugar sería «LA
PROTECTORA». Pero ya digo, la co-
sa, no es todavía firme, falta cum-
plimentar algunos detalles, ya les
informaremos.

• Ya habrán debido ver el cartel
anunciador de la «RUA-91» obra ciel
artista SEBASTIA RIGO. La verdad
es que es llamativo, corn‘4 ,debç ser,
además me gusta bastant, es una
mezcla de alien/ fantasma de la Ope-
ra/máscara veneciana, un cocktail
bastante explosivo... ¿No?

• Por cierto, que por i-nor de la
MALDITA GUERRA algunas ciuda-
des van a SUSPENDER los CARNA-
VALES y yo digo lo mismo que el
castizo... 	 por qué no suspenden
Ia guerra...? iJoeé!

• En el «CINE PRINCIPAL» te-
nemos dos nuevas películas, «LAS
MONTAÑAS DE LA LUNA», una
aventura africana perfectamente
realizada y una cinta juvenil «JO-
VENES ARDIENTES».

• Estaba yo pensando con las
DOS ETAPAS que se van a disputar
en MALLORCA de la «VUELTA A
ESPANA-91». Una gran promoción
publicitaria para l'Illa, amen de po-
der ver «in live)) a los mejores corre-
dores del mundo, un espectáculo in-
sólito para nosotros, no solamente
por la carrera en si, sino por la pa-
rafernalia que conlleva llevar la

vuelta a nuestros pagos. Barcos car-
gados de enormes «trailers», el gran
despliegue de los medios informati-
vos, una docena larga de helicópte-
ros controla la situación desde
arriba, centenares dc técnicos, una
tonelada larga de accesorios... En
fin! Una locura felliniana que va a
tener una repercusión importante a
nivel mundial, si es que la Guerra
clef Golfo no toma dimensiones ca-
tastróficas.

• Druante la ENTREGA de TRO-
FEOS del «2» CAMPEONATO DE
TRUC» BAR «RAULL», donde al tan-
dem formado por la pareja ANTO-
NIO ARTIGUES / DAMIA BARCE-
Lc) fueron brillantes vencedores y
coparon el total de los premios ma-
yores, entre plato y plato, digo, se
habló de la interesante idea de Ile-
var a cabo una LIGA de TRUC com-
puesta por una serie de bares que
formarían varios equipos de tres a
cinco jugadores, y que podría des-
pertar un interés y una expectación
nunca vista. Esperamos que este
proyecto in mente de Alfonso y Jau-
me llegue a buen puerto.

• Y volviendo a los CARNAVA-
LES, hoy sábado hay el clásico SO-
PAR I BALL en «SA RECREATI-
VA». Una fiesta con mucha tradición
que siempre ha superado todas las
previsiones. La animación correra a
cargo ciel «DUO SALVADOR».

• Y mañana domingo también
en el «CERCLE RECREATIU» ha-
brá también la acostumbrada FIES-
TA INFANTIL. Actuación del mago
IILPI. Juegos, rifas, regalos y músi-
ca. Animarán el cotarro los cómicos
«JAUME'S».

• Y el C.D. FELANITX recibe en
«Es Torrentó» la visita del histórico
MARGARITENSE, un equipo muy
devaluado esta temporada que so-
bre el papel no tiene - por qué ser
un enemigo de cuidado, pero ya se
sabe que el confiado va al infierno,
es más el equipo felanitxer en su
propio feudo no hila tan fino como
en sus salidas. De todas formas no
dudamos de la victoria, faltaría más.

EL RESERVA

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

TENGO PARA ALQUILAR APARCA-
MIENTO para coche, en apare. Es
Rosells (C/. Major), con salida a
C/. Campet.
Informes: Tel. 580478.

Campeonato de Truc «Dar Ratili»

El pasado miércoles día 23 tuvo
lugar en «Cafeteria Tulsa» una cena
de compañerismo para los partici-
pantes de este Campeonato de Truc
que ya anda por su segunda edición.
Al final hubo ENTREGA de TRO-
FEOS, aplausos a go-gó y brindis
con champany.

La clasificación final quedó así:
ARTIGUES / BARCELÓ; 2» J.

BARCELÓ / J. VICENS; 3» S. SO-
LER / J. AVENZA; 4» ALFONSO /
RAFAEL; 5.° J. M. ESPIN / J.
«RAOLL»; PEGASO / POU... has-
ta una docena y pico de parejas que
participaron.

El Campeonato por Trofeos quedó
de la siguiente forma: Trofeo dona-
do por «Carnecería Mari-Carmen»
para ARTIGUES / BARCELÓ, Tro-
feo «Construcciones Soler-Company»

para ESPIN / «RAOLL», Trofeo
«Cons. Solas» para REGO / GONZA-
LEZ, Trofeo «Bar Railil» SOLER /
AVENZA, Trofeo «Cafeteria Tulsa»
VENY / OBRADOR y Trofeo «Pega-
so» para «PEGASO» / POU.

Una fiesta francamente simpática
clue terminó con la euforia acostum-
brada. Hasta el año que viene, si
Dios quiere, en que sera ya la ter-
cera edición. Solamente nos resta fe-
licitar a los brillantes vencedores,
los simpáticos amigos Toni Artigues
y Damia Barceló.

MAIKEL

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

.1.1 et
p 	 L

Toni Artigues y FERIA FEIceré, iirinfEfues



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

PREVIA.)
Tratamiento del dolor y la inflamación: Artrosis,

Cervicalgias, Lumbalgias, Contracturas musculares, etc.
•

Domicilio: C. Pelat 61 - Tel. 583464 	 FELANITX    

Vehículos de ocasión   

FORD ORION 1.8 D. GT
RENAULT 5 GTL 5 P
OPEL CORSA GT 1.3
RENAULT 12 TL
FIAT UNO 45 S 5P
FIAT UNO 45 STING
FORD FIESTA N
RENAULT 14 GTL
SEAT PANDA 35
TALBOT HORIZON GL
FORD FIESTA
SEAT PANDA

PM-BC
PM-Y

PM-AK
PM-K
PM-AH

PM-AL
PM-Y
PM-P

PM-T
PM-T
PM-AC
PM-AC  

(SABADOS MAÑANAS, ABIERTO)   

Concesionario Oficial          

AUTOS MARTORELL S Asi 	 •
Carrer del Socors, 6. Tel. 58 13 4& Felanitx.     

FELANITX

FUTBOL
I. a PR EFERENTE

Tarde soleada, aunque algo fría, y
regular entrada en el Campo Muni-
cipal de Deportes de Muro. Algunos
aficionados felanitxcrs, lease «Penya
Cristal», lanzaron algunos petardos
a raiz del gol del Felanitx.

FELANITX: Roig I, Roig II, Su-
ñer, Felipe, Sagrera, Adrover, Alfon-
so, Nico, Muñiz, Gallardo y Agustin.

ARBITRO: Prieto, que estuvo bien
en su cometido. Mostró la tarjeta
amarilla de amonestación a Felipe.

GOL: 0-1, min. 82; Felipe, de ca-
beza.

COMENTARIO
Partido muy disputado, de poder

a poder, donde ambos equipos pug-
naron de lo lindo en el centro del
campo para dominar la situación.
Mejor situado el conjunto que di-
rige Asensi, que hizo gala de una or-
ganizada defensa. A destacar la la-
bor de Gallardo, al que se le anuló
un gol injustamente, y la de Nico
Maimó, que pese a algunas patadas
que recibió, supo controlar la zona
amplia, en la cual discurrió mayor-
mente el juego.

Oportunidades hubo para los dos
equipos, pero sería Felipe, otro de
los destacados (como así todo el
bloque defensivo), quién marcaría
el único gol válido de la tarde. Un
gol que llegaría a tan sólo ocho mi-
nutos del final y que daría la victo-
ria al equipo que más méritos acu-
muló. El Felanitx vuelve, de esta
guisa, a disponer de diez positivos
en su haber a tan sólo un simple
punto del líder Pollensa, que cuenta
tan sólo con siete.

Tomeu
1.a REGIONAL
SANT JORDI, 5 -
C.D. CAS CONCOS, 1

DESASTRE
Mal plantejament i nova derrota

de l'equip concarrí que no tingué
sort davant un rival que aprofita
molt bé les ,eves co in ptades ocasions

Gol: Fiol de penalty.
J. S. Picornell

2.' REGIONAL
S'HORTA, O - VALLDEMOSSA, 1

¡VUIT NEGATIUS!
Ningú no es pensava abans de co-

mençar el partit que el S'Horta per-
dés els dos punts. L'encontre ja va

,començar malament, ja que als 50
segons ja teníem el marcador en
contra. I si mal començaren les co-
ses, pitjor continuaren, perquè als
35 minuts expulsaren el jugador lo-
-cal Antich.

El S'Horta, en el segon temps
sorti més animat i intenta empa-
tar, pen') no ho pogué aconseguir
degut a la gran actuació del porter
visitant que fou el que salvà el seu
equip.

Esperem demà diumenge aconse-
guir qualque positiu a la visita que
farem a Santa Maria. Ens sembla

però que les coses hauran de can-
viar molt per esborrar aquests vuit
negatius que arrossega el nostre
equip.

ALINEACIO.—J. Adrover, Carras-
co (Barceló II min. 46), A. Adrover,
Gaspar, Barceló, Vaca, Antich, Gar-
cia, Dino, Augusto (Aznar min. 46)
i Ian.

Els infantils de S'Horta s'enfron-
ten avui dissabte a les 15,30 a l'Es-
paña (llder).
C DETS

S'HORTA, 1 - CAMPOS, 3
¡SUPERIORITAT VISITANT!

Partit passat per aigua ja que
plogué quan se disputava. Apuntem
la neta superioritat del Campos. El
gol del S'Horta fou obra de Jose
Miguel.
ALEVINS

Aquest partit que s'havia de dis-
putar entre el S'Horta i el Cardas-
sar fou suspès a causa del mal
temps.

Futbolet
SENIOR

II LLIGA D'HIVERN
PARTIT SUSPES PER LA PLUJA
Dissabte passat no es pogué ju-

gar la sisena jornada corresponent
a la primera volta, ja que la pluja
deixà el camp en pésimes condi-
cions Hores abans els membres del
comité feren bores de feina per tal
de posar el camp en condicions,
pet-6 minuts abans de començar els
partits la pluja torna reprendre.

Els sponsors ja comencen a do-
nar-se a conèixer i, per ara podem
gaudir de l'excellent collaboracto
de: ACEITES VALVOLINE, FIAT
FELANITX, VIATGES PORTO
CARI i EXCM. AJUNTAMENT
FELANITX.

La CLASSIFICACIÓ actual es la
següent:
1.—Cons. Simarro-García, 10 pt s.
2.—Clasificados X, 8 pt s.
3.—Autol. Felanitx, 8 pt s.
4.—Banca March, 7 pt s.
5.—Old Stars, 6 pt s.

GOLEJADORS.-1: J. Martin (C.
Simarro), 12 gols. 2: Aurelio Sima-
rro (C. Simarro), 11 g. 3: J.M. Gon-
zález (Aut. Felanitx), 11 g. 4: Loza-
no (Cias. X), 10 g. i 5: Nardi
(Cafet. Es Redõs), 9 g.

El porter menys golejat es el
de l'equip Construcciones Simarro,
amb 5 gols.

Marino Talavante
FUTBOLET ESCOLAR ST. ALFONS

LA 2.a JORNADA, AJORNADA
El Comité hagué d'ajornar els

partits corresponents a la segona
jornada per mor de la pluja. Demà
dissabte dia 2 de febrer, cinc
equips de futbolet de l'Escola de
Sant Alfons es desplacen a Llucma-
jor per disputar la tercera jornada.

Resultats
Cadets
JOAN CAPO/
AUTOC. GRIMALT ANDRATX,

suspès
Sènior Prov.
IVIONTAURA-JOAN CAPO, 	 29
AUTOCARES GRIMALT, 	 51

GOLEJADORS:
Iniciació A. (Sant Alfons - Tot

Pell).-1 J.M.. Cira, 7 gols. 2 M.A.I.
Vaca, 6 g. 3 J.M.a Carias, 2 g. i 4 X.
Fontanet, 1 g.

Iniciació B (St. Alfons - Boutique
Palmeras).-1 J. Ramallo, 1 g. 2 Fco.
Sierra, 1 g.

Benjamins (St. Alfons - Fotot Sie-
a).-1 Ramon Garcies, 2 gols.
Infantils.-1 J. Barceló (St. Al-

fens A - Es Glop), 2 gols. 2 Fco. Ca-
rias (St. Alfons B - Viatges Felanitx,
2 g. 3 J. Vicente Maties (St. Alfons
B - Viatges Felanitx), 1 g. i 4 S. Va-
lens (St. Alfons - Caf. Es Glop),
1 g.

Marino Talavante

III Divisió
PERLAS MANACOR, 	52
AUTOCARES GRIMALT, 	 50
Comentari

El mal temps impossibilita que el
dissabte se jugas el partit del CA-
DETS. Ni se presentà el conjunt ar-
bitral, ni l'equip antritxol. El Co-
mite de Competició haurà de fixar
una nova data per la seva celebra-
ció.

Els StNIORS sembla que han
tornat trobar el bon camí; vence-
ren, sense dificultats, l'equip del
Manccir de la Vall que té uns
quants. jugadors forts i grans, pep)
d'escassaAècnica. Els locals domi-
naren únicament els començaments
de cada període (8-4 i 11-7), essent
la resta del partit d'un elaríssim
color felanitxer (8-21, el que queda-
va de primer temps i 219 en el se-
gon). Destacaren els dos júniors
Mateu Julia (13 rebots, 17 punts) i
Tomeu Maimó (21 punts, amb un
68% d'eficàcia).

El partit de III DIVISIÓ queda-
ra gravat una bona temporada dins

(Passa a la 1)0.10)

BA SQUET
	4

En el partit de Ill, Perlas-Autocares Orimalt

Un arbitratge que será recordatEl Felanitx tras vencer en Muro...!
De nuevo con diez positivos!

Murense, O - C. D. Felanitx, 1
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GARANTIA NACIONAL
Renault Ocasión le ofrece: 

R 21 GTS

SPRES DIESEL COM
R5 L

R 5 GTD 5 P
R 9 GTD

Citroen AX

Flat Regata

Ford Fiesta

PM-AP
PM-AU
PM-AM
PM-AK

PM-AH

PM-AU
PM-AP
PM-AN

6 m. garantía

6 m. garantía
3 m. garantía
3 m. garantía
3 m. garantía

6 m. garant ía
3 m. garantía
3 m. garantía

CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACION

FRANCISCO MANRESA, S.A.
Concesionario RENAULT

FELANITX • CALONGE
Tels.581984-85 y 657393

C/. P. A. Penya, 3

l-7v.irt 3 
Tel. 580423
FELANITX

ESTET1CA I SALUT
	 GIMNASTICA PASSIVA

MENSUALITAT:
Dues sessions setmanals, 4.500 ptes.
Cinc sessions (de dilluns a diven-

dres) 6.000 ptes.
Els preus inclouen un hiciromasza-

ge (Jacuzzi) mensual.

HORARI:
De 9 a 12 i de 15 a 21,30 h.

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

Professor: BENJAMIN JIMÉNE1
Tots els dissabtes de 6 a 7'30
de Itorabaixa
Inici del curs: Avui dissabte 2 de febrer
Lloc: Carrer de Campos, 51-1er. (OPEL)

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

10	 FELANITX

Coloms a la Sala
A FELANITX TENIM EL MODEL
DEL QUE SON ELS CAMPS DE

GOLF, ARA QUE EN VOLEN
POSAR DOS 0 TRES A CADA

TERME MUNICIPAL
El nostre grup de COLOMS A LA

SALA, dia 14 de juny va denunciar
davant el Consell Insular les obres
illegals que executava Vall d'Or S.A.
que nomes es tractaven d'un camp
de golf i d'un complexe turístic que
estaven mancats de la preceptiva
llicència i a mes incomplien el Pla
Parcial en relació amb les excava-
cions fetes que, en comptes de fer
1,50 m. en feien mes de 10 m.

Curiosament dia 29 de juny el De-
legat d'Obres notifica a l'entitat Vail
d'Or la suspensió de les obres de-
nunciades davant el Conseil Insular.

Dia 9 de juliol sollicitarem que es
comunicas al Jutjat l'incompliment
per part del promotor de l'otdre de
suspensió; les obres no atu-
rades.

Dia 28 de desembre passat es con-
firma la nostra denúncia quan Vall
d'Or sollicita a l'Ajuntament la cer-
tificació de la finalització de les
obres, precisament unes obres man-
cades de la corresponent ilicència i
a mes amb una ordre de paralitza-
ció.

En data de dia 14 de gener d'en-
guany, el Batle ha dictat un Decret
denegant la certificació final d'obra
demanada, ordenant una segona or-
dre de suspensió d'obres i notificant
que les obres executades per Vall

d'Or incompleixen el que preveu cl
Fla Parcial, el Projecte d'Urbanitza-
ció i l'Estudi de Detall de la urba-
nització parallela al camp de golf.

La nostra preocupació es saber
per quina raó, el Batle encara no ha
trasiladat aquestes irregularitats als
Jutjats, segons mana la Llei de Dis-
ciplina Urbanística i la Llei del S61.
Per quines cinc-centes el Batle enca-
ra no ha imposat cap sanció econò-
mica als infractors, ni ha fet res o
no ha usat dels mitjans prevists per
la Llei per paralitzar unes obres que
nomes es poden qualificar de vergo-
nyoses. Tampoc sabem les raons que
te el Batle per no iniciar la demoli-
ció de tot el complexe que sembla
ser illegalitzable. Les sospites dels
que segueixen aquest afer impresen-
table són moltes i referides al gar-
rot que ha perdut el Batle i que el
mes de juny passat havia de treure,
nosaltres també trobam l'actuació
sospitosa i creim que es hora de re-
cordar la intervenció del represen-
tant de l'entitat Vall d'Or a una tau-
la rodona emesa per la TV felanitxe-
ra, en la qual afirma repetides ve-
gades que el mateix dia 29 de juny
ells havien paralitzat les obres, tal
com havia ordenat el Delegat d'O-
bres. Nosaltres tenim molt d'inte-
rès en saber com s'ha arreglat per,
sense fer obra, que tothom sap el
que costa, dia 28 de desembre en
sollicitassin la certificació de l'aca-
bament. Nomes hi ha un detall a te-
nir en compte i es que dia 28 de de-
sembre va ser el dia dels Sants In-
nocents, llàstima que per l'Ajunta-
ment els falti la santedat.

Bàsquet
(Ve de la pàg. 9)

Ia memòria dels alla presents, per
una sèrie de circumstancies força
destacades. Són per a recordar el
bon ambient que se respira entre' cl
nombrós públic, molt participatiu
—especialment el felanitxer—, la
desfeta del «Autocares Grimait» en
el primer temps en que únicament
s'anotaren 17 punts i s'arriba al
descans perdent de 19, l'extraordi-
nària reacció felanitxera de la sego-
na part que culmina en el minut 39
quan s'avançava per 49-50 després
d'un increïble parcial di-19 i, so-
bretot, l'actuació d'un arbitre, el
Sr. Orón, incapaç de fer front amb
exit a un partit d'aquesta categoria.
L'arbritatge, doncs, que ja havia es-
tat dolent durant tot l'encontre, se
confita en els dos darrers minuts,
assenyalant dues faltes tècniques i
una altra falta, inexistents totes
elles, en contra dei conjunt felanit-
xer i no indicant-ne una de claríssi-
ma a P. J. Fullana en una entrada
a cistella. S'ha de mencionar la

gran aportació que fercn a l'equip,.
en la segona part, els tres júniors
que intervingueren R. Lladó (6
punts), P. J. Fullana (7 punts) i,.
en especial, un molt motivat Damia.
Amengual (8 punts i 7 rebots). El
maxim anotador va • ser Guillem.
Amengual amb 113 punts i Sebastià
Serra aconseguí 5 punts en una ma-
tcixa jugada (triple i un més un
convertits).
Aquesta jornada

Els cadets han de visitar el Sant
Josep. Els júniors comencen la fase
del Ir. al 6e. del Campionat de Ma-
horca i reben la visita del Costa de
Calvià, el mateix contrincant del
darrer partit de l'anterior fase.

Els dos equips sènior jugaran a
Felanitx, amb rivals que superen els
nostres representants en els partits
de la primera volta. El conjunt de.
Provincial jugara contra el Puigpu-
nyent i el de III rebrà el Tisa Ca
Nostra d'Eivissa.

L'equip sènior provincial el pas-
sat dijous havia de jugar també un
partit ajornat des de fa un parel1
de setmanes contra el Pla de Na
Tesa. 	 LARRY CISTELLES




