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Avui, Sa Rua
Tot es a punt per a començar

aquesta gran festa de carnaval que
ha aconseguit en nomes tres anys
d'existència, aglutinar tants esforços
i despertar l'esperit de coHaboració
entre nombrosos coHectius felanit-
xers.

Des de fa un grapat de setmanes
i tal volta des de fa mesos pel que
fa a la gestació de la «idea», aquests
collectius treballen dins una lògica
reserva, en la realització de llurs ha-
biilaments i carrosses, en la qual
pretenen tots superar-se en imagina-
ció, originalitat i destresa.

Avui horabaixa, poc després de
les 3'30 sonarà l'hora de sortir al
carrer • i. mostrar %la població tot
aquest compost de fantasia. Vol-
dríem que el temps fos propici a
SA RUA, perquè es el que es presen-
ta !nés insegur fins ara.

Recordam, que l'itinerari que se-
guirá la comparsa és el següent: car-
rers Bellpuig, NI. Bordoy, N1ajor,
de Sa Font, carrer 31 de Març, plaça
d'Espanya, passeig d'Ernest Mestre,
carrer Guillem Timoner i Convent,
plaça Arenal, carrer Antoni Maura,
Mateu Obrador i Anglasola i plaça
Perelada.

La festa es clourà als baixos del
Mercat amb un ball amenitzat pels
conjunts «Victoria Grup» i «Swing
90», durant el qual tendrà lloc l'en-
trega de trofeus.

Vos oferim tot seguit els premis
establerts:

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

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

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

L'Enterrement de la
Sardina

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

Començarà a les 21 h. i un cop
acabada la desfilada hi battra torra-
da de sardines i pa i coca a voler.

Després, en el saló, ball de carna-
val amb el conjunt «Els nostres». Hi
haurà servei de bar.

El Campionat Individual
de Mallorca d'Escacs

Tal com s'havia anunciat i enmig
d'una gran expectació, dissabte pas-
sat es desenvolupa la primera serie
d'aquest campionat.

L'esdeveniment fou a la Casa Mu-
nicipal de Cultura, que sera el marc
de les rondes succesives que conti-
nuaran avui i els dissabtes 16 i 23
del present mes i els 2, 9, 16 i 23 de
marg.

Té cura de l'organització el Club
d'Escacs Felanitx amb el suport del
Consell Insular de Mallorca i l'A-
juntament de Felanitx.

Els conservadors i la natura

A hores d'ara, els nostres lectors
ja deven tenir noves de l'aprovació,
per part del Parlament Balear, de la
Llei d'Espais Naturals, com també
del rebumbori que s'ha armat en-
torn de l'aprovació.

A una sessió memorable, celebra-
da el darrer dimecres de gener, el
Govern Balear va perdre vint vota-
cions i l'oposició en va sortir en la
seva gràcies, sobretot, al vot d'En
Miguel Pascual, del partit Unió Ma-
llorqu in a, que- va votar eu- contra del
propi partit.

Com era d'esperar, aquest parla-
mentari ha rebut la qualificació de
«trànsfuga» per uns senyors, els
d'U.M., que, oblidant-se dels princi-
pis del partit, se varen casar amb
la formacid del senyor Caf-101as,
gest que va esser premiat en el seu
moment amb conselleries, direc-
cions generals i altres prebendes.

La llei d'espais naturals arriba
tard, com hi arribarà la normativa
que ha de regular l'ordenació del
nostre territori. Els partits de dre-
tes, d'aquí i de fora, estan tan units

interessos de l'especulació urba-
nitzadora que no podien estar gens
interessats per una regulació d'a-
questa naturalesa.

El senyor Cafiellas ja ha anunciat
que, si guanya les pròximes elec-
cions, revisarà degudament una llei
que, segons ell, protegeix Mallorca
i les altres illes en excés. Perquè deu
pensar que sí, que hem de protegir
els espais naturals, pet-6 sense fer
Harg.

Als felanitxers, la hei ens afecta
perquè S'Algar, Es Camp Roig, Sa
Punta i una part molt important de
rnuntanya del nostre terme queda-
ran, al manco teòricament, protegi-
des fins que, aimes de maig, el se-
nyor Cariellas torni a guanyar, les
eleccions. Perquè no ens hem de fer
illusions: les vinculacions de desta-
cats element del Partit Popular (re-
cordau el conseller Gilet) amb les
iniciatives urbanitzadores són evi-
dents i tots recordam l'espectacle
dels nostres regidors votant a favor
d'uns projectes que atemptaven greu
ment contra aquestes- zones, tot se-
guint fidelment les consignes de
Ciutat.

D'altra banda, no ens hem de pen-
sar que una llei ja basti per garantir
la protecció de certs espais, quan el
nostre ajuntament s'ha passat pet
damunt tota casta de normes i prin-
cipis. De cada dia, tenim més de-
talls de la marxa del camp de golf
de la Vall d'Or, un complex que ha
incumplit totes les normatives amb
l'assentiment i la complicitat de tots
els components del Grup Popular
de la Vila.

I ja resulta ridícul, en aquestes
saons, voler-nos fer creure que la
culpa es dels promotors amb pocs
escrúpols. Certament, d'escrúpols,
els promotors de la Vall d'Or, no
en tenen gaire; però si han fet el
que han fet, si han fet tot el que. els
ha donat la gana, es perquè els ho
han deixat fer justament els qui ho
havien d'impedir. I la ironia més
gran es que es diuen conservadors,
sense que sapiguem què conserven.

Pirot �cnic

rodeila

Goleada histórica en «Es Torrent»
El C.D. Felanitx venció por diez a cero al Margaritense 	 La memòria de la Policia Local

Habría que retroceder muchos
lustros en el túnel del tiempo para
conocer exactamente si se trata de
un «récord». No disponemos de un
arxiyo, ni falta que nos hace, ya que
no queremos complicarnos la exis-
tencia, pero si reeordamos, a vuela
pluma, los once goles que se marca-
ron 1 Murense, nueve goles recibie-
ron len nuestro histórico recinto
equiklios de la talla del Santanyí y
Poreres, los siete goles que marcó
Antonio Roig en un partido, pero...
Eran otros tiempos como digo y nos
fiamos de la memoria. Hoy, en los
tiempos que corremos, cuando el
gol está en baja, y se cotiza tan caro,
¡marcar diez goles es toda una haza-
ña! Por ello no queremos dejar de

felicitar el C.D. Felanitx, con un
equipo basado en la cantera local,
formado en austera humildad, con
muchas ganas y mucha ilusión, eso
sí, con un míster joven llamado
Fernando Asensi, un trabajador in-
fatigable, que ha convertido carias
en lanzas, y ha conseguido contra
todo pronóstico llevar al equipo al
Co-Liderato , de la 1.a Regional Prefe-
rente. Nos resta felicitar a toda la
directiva felanitxera presidida por
Rafel Barceló, por la positiva y bri-
llante gestión realizada esta tempo-
rada, precisamente cuando el porve-
nir de la nave merengue más peli-
grava. Enhorabuena!

(Crónica en el interior pág. 9)

Dimecres de la setmana passada,
a les seves dependencies de l'Ajunta-
ment, el sergent en cap de la Poli-
cia Local de Felanitx Miguel Céspe-
des, presenta als mitjans de cornu-
nicació la memória d'aquest cos cor-
responent al finit any 1990.

El document, que s'obri amb l'or-
ganigrama que especifica les depen-
dencies així corn el repartiment de
competencies i serveis, detalla per
períodes mensuals els serveis duits
a terme pels membres de la Policia.

Així ens assabentam que durant
l'an:y han tramitat 388 notificacions
de desperfectes a la via pública,
s'han fet 64 serveis d'ajuda ciutada-
na, s'han ates 109 accidents sense fe-
rits, s'han cursat 554 notificacions i

informes, s'ha intervengut en 281
incidències diverses, s'ha interven-
gut en pressumptes robatoris 39 ve-
gades, s'han fet 11 detencions, s'han
assistit 8 morts fortuïtes, s'han re-
but 3 denúncies per apropiació in-
deguda de vehicles amb motor,
també s'han recuperats sis vehicles,
s'han fet 55 medicions amb sonõme-
tre, s'han decomisat 17 partides d'a-
liments, s'han efectuat 101 controls
de ciclomotors, s'ban formulat 2.297
denúncies de transir i 76 d'ordenan-
ces i s'han recollit 62 vehicles aban-
donats.

El quilometratge recorregut amb
els dos cotxes i dues motos de que
disposa el cos es de 126.550 Km.

(Passa a la pcig. 7)
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral:	 1.875
Semestral a fora: 2.325

SANTORAL

Diu. 10 Sta. Escolàstica
Dill. 11 M.  de Deu de Lour-

des
Dim. 12 Sta. Eulàlia de Bar-

celona
Dim. 13 Sta. Ca t erina de

Ricci. Dimecres de
cendra.

Dij. 14 St. Ciril i Metodi
Div. 15 St. Fausti
Dis. 16 St. Onessim

LLUNA

Lluna nova dia 14

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - l'aima: Dies feiners,
a les 6,45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 i 18 h. Diumenges j fes-
tius, a les 8, 14 i 19 1,

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

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

Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes . Diumenges a
les 11.15 h.

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

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN

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

Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Amparo Trueba
Cat. Ticoulat
Fr‘rioesc Piña
Gaya-Melis
Miquel-Nadal

TELEFONS DINTERES
Ajuntament: Oficines j Policia
580051, 580080 1 580365
Sólo urgencias 582200
Funerària Felanitx

580448-581144
Ambullmcies

581715 - 580051 • 580080
Serve! mèdic d'urgències 580254
Gutirdia Civil 	580091
Bombers 	 581717
Servei de Grua, Tel, 581145

Centre primers auixlis
Creu Roja 	 582885

NiCHT,CLUB — DANCING — OVE MUSIC
111.111■MILlinkrailIEIL

TEMPORADA DE INVIERNO
Sábado día 9 de febrero

Gran baile de
CARNAVAL

Premios a los mejores disfraces

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

Porto Colom (Sa Punta )

8 DUPLEX a 250 m. de la pla-
ya. Vistas al Puerto.
PLANTA - BAJAS con jardin,
4 dormitorios y 2 baños.

PLANTAS PISOS, 2 dormito-
rios y 1 baño. Buhardilla y
solarium privado en azotea.

FACILIDADES: Tel 451948.

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-
liado y con agua. 1.030 m 2. Zona
La Fe.
Informes, Tel. 825123.

SE NECESITA OFICIAL CARPIN-
TERO.
Informes: C/ Jaume Veny, 17.

FELANITX

Ajuntament
Felanitx

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

L'empresa agraeix la vos tra
collaboració i aprofita l'avinentesa
per comunicar-vos que l'oficina que
es troba oberta al públic a l'Ajun-
lament, quedara tancada el dia 25
DE FEBRER DE 1991.

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

Els documents a presentar si així
ho desitgen són:

Rebut de contribució.
Escriptura divisiú 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 collaboració.
El Batte:

Cosme Oliver Monserrat

Agrainent
La ramifia Roig- Estelrich,

davant les nombroses mani-
festacions de condol rebudes
amb motiu de la mort d'An-
toni Roig Acirover i en la im-
possibilitat de correspondre-
les a totes personalment, ho
vol fer per mitja d'aquesta
nota.

A tots, moltes gracies.

Al cel sia

Abastiment i Sanejament de la
Par de Sa Capella de Portocalom

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
Portoeolom, pet present es requereix
tots els propietaris ciels immobles
afectats perquè es personin a les
oficinos municipals amb l'objecte
de 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 moE!sties 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

Magdalena Bibitoni Monet',
mon a Torremolinos (NIalaga), el dia 28 de gener de 1991, a l'edat de 82 anys,

havent rebut els sauts Sagraments i la Benedicció Apostólica.

El seu fill Mique! Quetglas; filla política Diana; nets Pascale, Javier i Daniel; i els :titres
familiars, vos demanen que volgueu encomanar la seva anima a Deu.
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Pee MOWS Shill -14MM humans Jumada mill la fam
L'article titulat «Per a una pau,

justa i duraclora», que publica En
Bartomeu Bennassar dins la seva
secció Entre el carrer i la trona, ha
contribuït a remoure'm alguns dub-
tes que tenc de fa temps i a susci-
tar-rne'n de nou c. M'atraviré a expo-
sar eis més actuals, tot i que
l'experiS2ncia m'ensenya que cis es-
crits corn aquest meu d'ara, no són
gaire ben vists, i que no m'he de
fer illusions respecte dels fruits que
pugui donar.

Abans de prosseguir, vull dema-
nar als lectors que, de tot quant
dirá, no en treguin cap conclusió
sobre quina pugui esser la meva
posició respecte de la guerra del
golf Persic, sobre la qual no tenc
una opinió ben formada: ni se si
era inevitable ni quin dels contrin-
cants te raó (possiblement cap).
Nomes vcig clars, perquè són pal-
maris, els espantosos mals que se'n
deriven, i que paguen els més inno-
cents, com sol succeir sempre. Pre-
cisat això, tornem a l'article.

D'entrada faig meus l'allegat per
una pau basada en la justicia i la
condemna de la guerra. Si no hi
podem fer res més cficaç en con-
tra, condemnem la guerra, contri-
bufguem a • desacreditar-la. Que eis
qui la fan, almanco, no se'n pu-
guin gloriar. No se si, al llarg de
la Història, la Humanitat s'ha anat
fent millor o pitjor; però es un fet
que• la guerra de cada dia té Ines
poc prestigi, almanco en el camp
del pcnsament i de la literatura.
Abans els poetes cantaven les ar-
mes: arma uirunique cano, deia el
doicíssim Virgili, però avui la llista
d'obres antibellicistes, literàries i
cinematografiques, que podríem ci-
tar seria molt llarga.

¿Podem veure, en aquesta pro-
gressiva mala imatge de la guerra
entre escriptors i artistes, un pri-
merissim símptoma d'aquella pau
que anunciava el profeta 'safes i
que no es veu venir? ¿Arribara de
ben de Veres - el' -dia- en- quê- el ho-
mes no fabricaran armes sinó ins-
truments de treball capaços de
fer-nos l'existencia mes suportable
sense contaminar l'ambient ni pro-
vocar danys ecolOgics? No ho sé.
La imatge del lleó convivint amb
l'anyell és commovedora, pen') ¿es
concebible un lleó subjecte a un rè-
gim vegetaria cstricte quan la den-
tadura i l'aparell digestiu que la
naturalesa li ha donat el fan carol-
var? ¿Podem somiar la pau d'Isaies
dins una creació en quê les espè-
cies animals hi són clissenyades de
manera que per subsistir s'han d'a-
tacar unes a les altres?

Consider molt bo que l'articulista
rebutgi «les benecliccions d'armes i
exercits, de batalles i guerres per
part de l'església». Que aixà se pu-
gui dir i se digui (fins un sector de
l'esglesia es admirable. Tant de bo
si tota l'església, inclosos els sec-
tors que tenen la pella pel manec,
s'ho arribas a creure, baldament sia
amb un retard de quinze segles pet
cap baix.

Si repassam la Ilistúria, hi obser-
vam que justament les religions,
sobretot les mes pròximes a nosal-
tres (judaïsme, cristianisme,
han dun una gran carrega de vio-

lência, bellicisme i agressivitat. No
conec a funs l'Amic Testament,
pere.) no m'hauria acudit ruai la
idea d'invocar-lo per fonamentar-hi
una proclama pacifista. És ver que
la Bíblia és un covo enorme on, re-
menant-hi be, trobariem arguments
per a reforçar qualsevol tesi; per.),
mirada en conjunt i tal com l'han
divulgada entre nosaltres, ¿no fa
una impressió riles aviat incompa-
tible amb una idea de pau i germa-
nor universals?

L'Antic Testament es, entre altres
coses, la història d'un poble que se
considera .a si mateix (i aim') Wen-
tracia ja fa mala espina) elegit de
Déu: ells són els bons i tots cis al-
tres, els dolents. En conseqüência
tenen patent per atropellar els po-
bles veïnats. Un cop han tornat
d'Egipte, mouen guerres contra ca-
naneus, filisteus i qui sia. El seu
deu, Jahvé, hi pren messions i en
qualque victòria la seva ajuda es
decisiva. Per exemple, l'ocupació de
Jericó va esser possible només gra-
cies a la intervenció divina perquè,
per a enderrocar les muralles d'una
ciutat, no basten unes trompetes
totes soles, per molt que desafinin.
Presa la ciutat, el poble elegit, amb
el beneplàcit de Jahvé, s'hi acarnis-
sa dtai Manera -que - Se Carrega'
tota la població civil. Només per-
donen una barjaula i la seva fami-
lia. Aquesta dona havia collaborat
amb espies d'Israel, enemies per
tant del poble d'ella. Un cas de
traïció recompensada, com veis.

Podríem retreure una mala fi de
citacions de la Bíblia on Jahvé se
mostra com un deli guerrer. Dins
Isaïcs mateix, el trobam passant re-
vista a les tropes (XIII, 4), i si és
ver que el profeta anuncia un
temps en que els poblesdeJalivécon-
vertiran les espases en arades i les
llances en falçs, un altre profeta re-
comana l'operació inversa: forjar
espases de les aixades i llances de
les falçs (Joel, III, 10).

Podria esser, però, que jo no haja
interpretat be cl sentit de l'article
d'En Bennassar, i que la seva anti-
sic') als profetes no fos per presen-
tar-los com a predicadors de la
pau, sinó just al contrari, com a
exemple d'aquesta idolatria que vol
denunciar. El paràgraf 5C. es, en
efecte, ambigu. Ara, qualsevol in-
terpretació que ii donem topa amb
una dificultat: si ens vol presentar
eis proletes com a pacifistes, resul-
ta que hi ha massa passatges de la
Bíblia que ho desmenten; si els vol
presentar com a bellicistes, ¿vol dir
que els desautoritza i posa en en-
tredit els textos bíblics?

De vegacles me dcman si
creient 	 encara ha de reivin-
dicar com a propi el deti cl'Abra-
ham, d'Isaac i de Jacob, que tambe
ho era de Josue, cie Joel i de hides
Macabcu, o bé si el pot veure com
un producte cultural d'un poblc
histbric, que se va fer un Dal a
mida per legitimar les seves con-
quistes i excusar les seves derrotes.

Mentre aquests dubtes no se re-
solguin, jo m'inclinaria a no defen-
sar la pau amb raons teológiques
ni escripturístiques. Els mals de
guerra min tants, tan grans i tan

Demà cliumenge dia 10, l'organització internacional «Mans unidles», en
ocasió de la collecta que du a terme cada any per arreplegar almoines i
donatius de part cieis ticiels cristians i de tots cis homes i clones de bona
voluntat que vulguin sumar-se a aquesta campanya contra una plaga mes
mortífera i calamitosa que qualsevol guerra o que qualsevol altre desas-
tre, en aquesta ocasió, clones, «Mans Unides» x ,o1 recordar el &tire greu
que els cristians tenim d'acudir en socors dels milions i milions de get-
mans clesventurats que gairebe per tot arreu del mún moren de fam:
així, tal com sona: no es que tenpin) fam, es que la fam eis mata, i això
s'ha d'entendre al peu de la lletra sense maquinacions de cap casta.

És ver que les circumstancies actuals són difícils, s ver que la
guerra ens ha posat en un estat de crisi que perventura sera llarg, i que
hanomenat esmisferi nord, es a dir el món de les nacions riques i po-
tents, al qual nosaltres pertanyem, es troba amb problemes econòmics
inesperats, però tambe és ver que cis poblcs ciel Tercer Món es 0 -obeli
en una situació del tot insostenible que no achnet espera, perqué la seva
capacitat de resistencia esta. esgotada.

Deus dades bastaran per evidenciar la certesa de lo que deim: entre
1970 i 1990 els pobres d'Amèrica Llatina han passat de ser 71 milions a
183 milions. Segons la CEPAL más del 44% de la població sudamericana
viu molt per sota la línia de la pobresa, i el 21% d'aquests  miserables ni
tan sols pot alimentar-se a un nivell minim que li asseguri una subsis-
tência pèssima.

Si d'Amèrica passam a -Assia, ens trobam que a l'India, d'acord 'amb
un informe del Banc Mundial, actualment hi ha 315 milions de persones
que han de viure amb menys d'un dólar cada dia (menys de 100 ptes.),
i si ens atenem a l'informe citat, resulta que des del 1995 fins ara afor-
tunadament la situació económica i social d'aquell immens país ha millo-
rat, perquè fa cinc anys els pobres de l'Inclia eren 420 milions, i si • tot
va be, l'any 2000 només seran 255 milions; però, atenció! si els comptes
surten errats,errats, d'aquí a deu anys enlloc de ser 315 seran 370 milions. Creim.•
que aquestes xifres esgarrifoses no necessiten comentaris; i aim') que ei•
nostre rapid excursus per la geografia de la fam ha deixat de banda Afri-
ca t maltes altres regions del planeta o aquest flagell causa sofriments 01
paorosos.

¿Què han de fer les comunitats cristianes clavant aquest panorama?
El Papa Joan Pau II en l'encíclica Sollicitudo Rei Socialis ens ho diu ben
clar: «Pertany a I'ensenyament i a la praxis de l'Església la convicció que
ella mateixa, els seus ministres i cadascun dels seus membres, són .cri-
dats a alleujar les misèries dels qui sofreixen —estiguin aprop o enfora— -
no sols en lo superflu, sinó amb lo necessari». Dit d'una altra manera:
no són les miques que cauen de la taula del banquet lo que ajuda als .
pobres, sinó un autèntic esperit de solidaritat i justicia que, amb la•gra-
cia divina, faci mes humana la vida de tothom, començant pels afame-
gats, es clar. Seria magnifie que en aquesta tasca els cristians fóssirn
els capdavanters, i que la nostra generositat fos exemplar.

Les paraules de Jesús «Em fa compasió la gent... que no tenen res
per a menjar; i si els deix marxar dejuns... defalliran pel camí» (Mc, 8,
2-3) ens són, alhora, una interpellació i un manament.

X. X.

, Viernes 8, sábado 9, 9.nocke y doming o 10 desde las 3

Quien  Ia ha visto repite, y quien no la \ió, no debe dejar de ver,
Ia película que ha hatido todos los éxitos del afio anterior y del
presente.

Pretty Woman
Complement()

Solo ante la ley
Nlernes 15, sabado 16, 9 noche y doming o 17 desde las 3

lcrror v el mal rah) estuvn scrvido 	 5(I5 :111teriOreti prOyCC-

VIICIVC superando a las anteriores.

EL EXORCISTA III
Gran película sorpresa

Bennassar i que desitgen tots els
homes de bona voluntat.

Un perplex
(Retire, de l'edichi anterior).

1 evidents, que n'hi ha prou amb les
raons humanes per a prendre par-
tit al • favor d'aquesta pau justa i
du í-adora que predica el senyor
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Ultimos
días

GRAN
REMATE

50 o 60 ° o
de

DESCUENTO

Clínica de Ortodoncia
(Prevención y corrección dc malposiciones dentarias en

niños y adultos)

Dr. Bassam A Shuhaibar
DOCTOR EN ODONTOLOGIA

POSTGRADUADO EN ORTODONCIA - COL. N.° 318

Horario: Lunes a viernes, de 16,30 a 20,30. Previa cita.
C/. Miquel Bordoy, 22 	 Tel. 582623 	 FELANITX

FELANITX

Les beneïdes de San Negre
Dins la tarda solellada de diumen-

ge passat —que fou com una excep-
ció clins aquest temps de plu jes gai-
rcbé ininterrompudes que patim—
se celebrarn les beneïdes de Sant
Antonia Son Negre, després d'una
setmana d'ajornament precisament
per causa del mal temps.

La veritat es que la participació
se'n resentí un poc d'aquesta cir-

cumstància i fou un xic més baixa
que anys enrera, per') així i tot no hi
mancà el bon humor i els tradicio-
nals glosats.

Mn. Pere Xamena beneí el perso-
nal i bestiar i els premis foren ator-
gats de la manera següent:

ler , a la carrossa n. 4 «Ses ma-
tances».

El segon i tercer premis se repar-
tiren ex aequo entre els números 8
I 3, «Collita cl'ametiles» j «Vaga».

El 4art. premi fou per la número
7, «Collint garroves».

I el 5e. fou per la n. 1, una carros-
sa per una moto amb re-
mole.

Acte cultural a Cas Concos
El proper dissabte cija 16 tindrà.

iloc a Cas Concos un acte cultural,
en el qual es combinara la música
amb les lletres.

Se celebrara a l'església parro-
quial a les 830 del vespre, sota l'or-
dre segiient:

Concert de la Coral de Felanitx.
Presentació del llibre «Pa pages»

de Mn. Gabriel Reus i Mas, a car-
rec de Jaume Oliver.

Els joves i allotes de Cas Concos
que s'integren a la Banda de Música
de Felanitx, tocaran algunes peces.

I, per últim, N'Antònia Rigo, in-
terpretara unes peces a l'orgue.

Nicolau Forteza exposa a la
Banca March de Ciutat

Dijous dia 7, a la sala d'exposi-
dons de la Banca March de Ciutat,
carrer Nuredcluna, s'havia d'inaugu-
rar una exposició del nostre
Nicolau Forteza, una mostra que
s'acosta a la número vuitanta de
les individuals.

Nicolau Forteza presenta un nou
grapat de teles, totes elles de tema
paisatgístic, genere en el que ha es-
dcvingut un virtuós, ja que ha sa-
but captar mes be que ningú la

llum dells paisatges illencs.
La mostra restara muntada fins

dia 1 de mar; i es pot visitar els
Wes feiners d'11,30 a 13,30 i de 17,30
a 20,30 i els dissabtes d'11,30 a 13
hores.

Sa Rua a S'ilorta
El MIJAC de S'Horta, amb el su-

port de l'Ajuntament, tenia previst
celebrar SA RUA dissabte passat . en
aquella localitat, pet-6 el mal temps
no ho feu possible.

Així, doncs, la bulla s'hagué de re-
choir a un ball de distresses al Saló
parroquial que amenitza el conjunt
Blak Cats, el qual ana prou animat.

Poda dels platans del Passeig
d'Ernest Mestre

Dies passats es procedí a la poda
ciels platans del passeig d'Ernest
Mestre, operació que es du a terme
cada parell d'anys i que suposa la
retirada de varies tones de bran-
cam.

Ara i fins que arribi la primave-
ra, aquest passeig presentara agues-
ta imatge singular de nuesa amb els
troncs desprovists del seu ramatge
ufancís.

La Tercera Edat per a la Pau
Des de fa uns dies, penja de la

façana de la Llar de la Tercera
Edat de Felanitx una gran pancar-
ta amb la paraula PAU i el simb3-
lie colom.

Es un detall oportú que, si mes
no, ens recorda la necessitat de do-
nar testimoni contra la guerra que,
una %, egacia més enterboleix la mal-
mena fa; de la- terra. •

Curs Stvdia
El dijous cija 21 començarà el

Curs Stvdia en la seva 34 edició.
Enguany el cicle versara entorn a

Ia temàtica «Fe i ateisme avui en el
Catecisme de la Conferencia Episco-
pal alemanya».

Sera a cura del pare Antoni Oli-
ver, C.R. i les lli;ons s'impartiran,
tret d'alguna excepció, els cli jous a
vespre.

Creuada de i'Amor Divi
• CONFRARIA DE PENITENTS

Aquesta Confraria organitza pel
proper mes de març una excursió de

clos dies a Barcelona per assistir a
Ia Passiú d'Esparragitera.

Les persones interessades en as-
sistir-hi poden acudir a Sant Alfons
o a qualsevol membre de la Comis-
sic') per a obtenir informació.

En properes edicions donarem a
conèixer ales details sobre el par-
ticular.

La Comissi3

Llar de la Tercera Edat - lnserso
TEATRE. — Derna cliumenge al

Teatre Principal de Ciutat, assistèn-
cia a la representació de l'obra
Jacinto Benavente «La Malquerida».
La sortida sera a les 6 del capvespre
del passeig d'Ernest Mestre. El preu
són 700 pessetes en comptes de 500
com diguèrem equivocadament la
setmana passada.

FESTA DE CARNAVAL.—Dimarts
dia 12, a les 4'30 ball de desfresses
amb orquestra. Es prega que s'ins-
criguin tots els que vulguin assistir-
hi. Preu 100 ptes. Hi haura premis
per les Minors desfresses. Termini
d'inscripció demà diumenge dia 10.

EXCURSIÓ RECREATIVA A MA-
NACOR.—Dijous dia 21. Visita a la
Llar de l'Inscrso, fabrica de perles
«Majórica», Aquari de Porto Cristo,
urbanitzacions de Sa Coma i Port
Verd. Dinar a Can Bernat de Sa
Parra. Preu,subvencionat, 1.300 ptes.
Sortida a les 9 del matf. Inscrip-
dons a partir de divendres dia 15.

Club Altura
Pel proper diumenge dia 17 de fe-

brer, tenim previst fer el Puig del
Teix. La sortida sera a les 8 del ma-
ti de la plaça d'Espanya. Es prega
puntualitat.

Per a més informació: Tomeu Sal-
va, Tel. 580589.

Pintures i ceràmica de Soren
Kent a Arts Raval

Dema cliumenge, a les II del ma-
ti, tindra Hoc a la galeria ARTS RA-
VAL del carrer de la Mar la inau-
guració d'una mostra cle pintura i
ceràmica de l'artista danes Soren
Kent.

Aquesta mostra, integrada per
unes vint-i-cinc teles de tenctència
avantguardista, restara muntada
fins cija 24 i pot ser visitada, de di-
marts a divendres de 18 a 20'30 h. i
els diumenges de 1030 a 13'30.

Nou local de Comissions Obreres
Diumenge dematí amb l'assistèn-

cia del Sccretari General de la Con-
federadá cle les Illes Manuel Cama-
ra, el Secretari local Miguel Gonza-
lez i d'altres representacions d'a-
questa central sindical, tingué lloc
Ia inauguració de la nova seu de Fe-
lanitx, que s'ubica al número 1 del
carrer de la Plaça.

«Música en Família» al Santuari
de Cura

Demà dia 10, a les 12,45 del ma-
tí, en el santuari de Cura, la Coral
infantil de «Joventuts Musicals»,
sota la direcció de Margalida Furió
i Joan Caries Falcón, oferirà canons
i cançons populars.

Curset prematrimonial
La Parròquia de Felanitx, ofereix

un curset de 'preparació matrimo-
nial per a totes les parelles que
pensin contrcure matrimoni can.-
nie dins poc temps. Aquest tindrà
lloc els dies 12, 13, 18 i 20 a les 9,30
del vespre.

Per a més informació, es poden
dirigir a la Rectoria, Tel. 580056.

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

PREVIASA)
Tratamiento del dolor y la inflamación: Artrosis,

Cervicalgias, Lumbalgias, Contracturas musculares, etc.

Domicilio: C. Pelat 61 - Tel. 583.164
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GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DOBRES PUBLIQUES

I ORDENACIO DEL TERRITORI

FELANITX

La Conselleria d'Obres Públiques
i Ordenació del Territori engloba
una gran varietat de serveis tais
com Vivenda, Depuració d'Aigües,
Litoral, Carreteres i Medi Ambient.
Per facilitar les seves gestions i
resoldre els seus dubtes, funciona
l'OFICINA D'INFORMACIÓ a la que
vostè pot acudir personalment, o
dirigir-se per telèfon, o per carta,
per fer totes les consultes pertinents,
amb la seguretat que sera crtès
crmb tota eficacia i agilitcrt.

Avinguda Gabriel Alomar i Villalonga
ng 33. Tel. 46 62 12



NAUTICA PALMA Escuela Náut ¡ca
Primera de su clase autorizada en Baleares

Abierta matricula: PATRONES RECREO y YATE

Cursillos en 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 - Tels. 580909 - 580405

6	 FELANITX

L'Excm. Ajuntament de Santanyí,
en sessió plenara celebrada el dia
17 de desembre de 1990, acorda con-
vocar el VI Premi «Bernat Vidal i
Tomas» de poesia, de conformitat
amb les segiients

BASES
1.a--Hi podran concórrer tots els

poetes que ho desitgen.
2.4—Leso bres que es presentin al

certamen hauran de ser originals i
inèdites, redactades en llengua cata-
talana, amb una extensió normal
d'un llibre de poemes. El tema sera
Inure.

3.a---Els originals es presentaran
per triplicat, en foli corrent o guar-
tilla holandesa, mecanografiats a
doble espai i per una sola cara, per-
fectament legibles. A la portada es
consignará el nom del certamen a
que participen, títol de l'obra, nom,
cognoms, adrega i telèfon de l'au-
tor. Els qui es presentin amb pseu-
dònim només hi faran constar el
títol de l'obra i el seu lema. A part,
i amb mateix lema, presentaran un
sobre tancat que contengui les re-

fcrencies personals.
4.a—El guanyaclor rebrà 125.000

pessetes i un objecte commemora-
Liu en acte públic dins la Festa del
Llibre de l'any 1991. El premi sera
indivisible.

5.a—E1 jurat sera designat per la
Cornissió de Govern de l'Ajunta-
ment i estarà compost per perso-
nes de reconeguda solvência en el
alón literari. Tindrà com a secreta-
ri al Regidor de Cultura. Podrá de-
clarar desert el premi, si així ho
creu convenient.

6.a—E1 termini d'admisió de les
obres acabara el 15 de marg. El lloc
de presentació sera a l'Ajuntament
de Santanyí. S'admetran els origi-
nals que arribin per correu, sempre
que la data d'expedició no sigui
posterior al dit dia 15 de marg.

7.a—L'Ajuntament de Santanyí pa-
trocinara l'edició de l'obra pre-
miada, que sera inclosa dins la
collecció de poesia c(Baleneuera»,
Editorial M oll , reservant-se els
ch ets d'autor de la primera edició.
La presentació del llibre es farà el
dia de la Festa de Sant Jaume.

8.a—Els treballs no premiats po-
dran ser retirats, previa presenta-
ció del rebut corresponent i en el
termini d'un mes a partir de la da-
ta d'adjudicació del premi.. L'Ajun-
tament declina iota responsabilitat
sobre la custalia dels esmentats
treballs.

9.a—Una vegada presentats els
originals, aquests no podran esser
retirats pel seu autor per fer-hi
correccions o ampliar-ne el text,
així com tampoc renunciar al pre-
mi.

10.a—E1 Jurat podrà resoldre, ina-
peHablement totes aquelles qiies-
lions no estipulades en aquestes ba-
ses.

11.a—El simple fet de presentar
treballs en aquest certamen presu-
posa l'acceptació d'aquestes bases.

VENDO ALARMA para tienda.
Informes, Tel. 582459.

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

Diccionari
Foll

DEAMBULATORI
Nau d'algunes esglésies on es sol
passar consulta medica.

METEOROLOGIA
Ciencia que es capaç de predir el'
temps que ha fet.

DIPLOMA
Document solemne emanat d'una

cancelleria d'aus.
DISBARAT

Barbaritat que no resulta excessi-
vament onerosa.
DISTRACCIÓ

Es diu d'aquell vehicle que dis
posa de tracció de disc.
DISSIMULAR

Fer el que fan les mules.
DISSOLVENT

Que no te solvent, que no té do-
biers.

VI Certamen de Poes;i3 43arroai iiiI i Tomtis»

C/. P. A. Penya, 3
Tel. 580423
FELANITX

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

dres) 6.000 ptes.
Els preus inclouen un hidromasat-

ge (Jacuzzi) mensual.

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

SE VENDE SOLAR 300 m.2
en Paseo Ramón 'LiuII
Proyecto hecho para 6 viviendas
más los bajos.

Valor 7.650.04)0 pts.
. Informes: Tels. 580606 y 582685



leztattrante

(! all Zrompt
AVDA. BELGICA, 12 — CALA D'OR

Tels. 657341 - 643113

Comunica a sus clientes y amigos su
próxima REAPERTURA para el viernes
15 de febrero.

Con nuevas especialidades

2
,

pilot)! jot

711,`"
A? 9

FELANITX

vida social
NAIXEMENT

A Portocolom, els esposos Antoni
Roig i Margalida Chu lia, han vist
alegrada la seva llar amb el naixe-
ment del seu primer fill, un nin,
que en el baptisme rebrà el nom
Sebastia.

Rebin els novells pares la nostra
flies cordial felicitació.

NECROLOGIQUES
El passat dia 27 de gener, descan-

sa en 'la pat' . de Deu a Felanitx, a
['eclat de 82 anys i després de veu-
re's confortat amb els sagramcnts,
D. Miguel Mairn6 Adrover, Banús.
D.e.p.

Reiteram el nostre condol a la se-
va . família i ,tfuna ..manera especial
al seu fill D. Miguel i filia política
D. Maria Magdalena Perdió.

o 
Dia 28 de gener, a Torremolinos,

entrega l'anima a Deu, a l'edat de
82 anys havent rebut els sants sa-
graments, D.a Magdalena Bibiloni
Monett Vda. de Quetglas. Al cel sia.

Enviam la nostra més sentida con-
dolencia al seu fill D. Miguel, filla
política D." Diana i als altres pa-
rents.

NECESSIT PEliliUQUERA.
Intormes, Tels. 581962 i 580640.

Secció Religiosa
IIELIGIOSES

FESTA DE LA MARE DE DEU
DE LOURDES

Dilluns dia 11 festivitat de la
Mare de Deu de Lourdes a les 8
del vespre, a la Parròquia hi haurà
Ia Missa de la festa que tots els
anys celebren Ics Religioses trinita-
ries. La collecta que es farà aquest
dia sera en ajuda dels Menjadors
d'infants del Pena, que, a causa de
encariment dels queviures han ha-
gut de limitar el nombre d'infants
assistits. Cal recordar que aquest
país es un dels que tenen un mes
alt index de mortalitat infantil a
causa principalment de la desnutri-
ció i manca d'assisLmcia.

Tots hi sou convidats.

/IPA Joan Capó
Purtualització

Arran d'una in formaciO apareguda
a la revista «7/Seimanari» entorn a
les subvencions tries importants con-
ceclicles per l'Ajuntament durant els
anys 1989 i 1990, entre les quals n'hi
figura una de 450.000 pessetes per
PAPA del collegi Joan Capó per l'any
1989, aquesta associació vol puntua-
lizar que nomes ha rebut 200.000
pessetes corresponents a l'exercici
de l'any 1988 i que durant els anys
1989 i 1990 no ha rebut cap pesseta
per aquest concepte, per be que se-
Tons aquesta relació si han rebut
subvencions les APA dels altres cen-
tres del terme.

SE ALQUILA RESTAURANTE en
Plaza Es Corso de Porto Colom.
Informes, Tel. 824205.

Foren atorgats els
premis «Persones de
Poble»

Divendres passat, a un restaurant
de Montuïri, l'Associació de Premsa
Forana de Mallorca concedi els pre-
mis anuals «Persones del Poble»
que patrocina el Consell Insular de
Mallorca.

El President del CIM Joan Ver-
ger entregh aquests guardons a les
persones segiients:Gabriel Martorell,
de Mancor de la Vall, Gabriel Ros-
car, de Montuïri, AntOnia Munta-
ner, de Valldemossa, Esteve Mas,
(1(.. Maria de la Salut, Joana Mestre
de'S'Arenal de Llucmajor i al Patró
Nritrtina de Calonge.

It

La memòria de la...
(Ve de la pagina I)

Els guàrdies han seguit els se-
güents cursos de formació professio-
nal: un d'inspector de policia, un
de sergent de policia, un d'oficial de
policia, vuit de policia i deu cursos
sobre drogues.

El nombre de multes cobrades es •
de 847, amb un import de 1.625.700
pessetes.

Diguem per filtim que la plantilla
actual . tsta integrada pel sergent,
dos olicials, 21 glifirdies i dos auxi-
liars,-en total 26 persones.

EL MEJOR IMPORTADO EN ESPAÑA.
Ciento diez periodistas han

probado el Fiat Tempra, lo

han analizado detalle a

detalle, por dentro y por

fuera, por arriba y por abajo,

desde todos los ángulos y

al final lo

han elegido.

Por algo será.

FIAT TEMPRA. COCHE IMPORTADO DEL Alii0 1991.
Concesionario Oficial:

AUTOS MARTORELL, A• 
Carrer del Socors, 8. gm
Tel. 58 13 48. Felanitx. Il



	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 	 21'30 h.
Diumenge 17 18 i 21'30 h.	 Dimecres 20 21'30 h.

XESC FORTEZA
PRESENTA LA SEVA COMÈDIA

UNA DE LLADRES
SERENOS

AMB L'ACTUACIÓ DE

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

VENDA ANTICIPADA D'ENTRADES A LA TAQUILLA DEL TEATRE

Cei

AnAlisis Cliniques
Joana Gardas Grimait

(FARMACLUTICA ANALISTA)

Carrer de la Mar, 11 - FELANITX
Tel (Fax) 58 16 14

Obert els dilluns, dimecres i divendres,
cie 8,30 a 12 h.

irre

8
=MIMEO

FELANÍTX

LtIocares

IMALTS
Autocares lujo excursiones.

Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 • 581135 — FELANITX.

Semicio permanente 24 horas
• Diez goles en wi partido son

muchos, aids si el gasto goleador
corre a cuenta del equipo local.
DIEZ a CERO al MARGARITENSE,
ni los más viejos del lugar lo pn,
cirían imaginar «avant-mac/t». ¡Pero
ya ven! Los goles de GACLARDÓ
(5), ALFONSO, ARTIGUES, JAW
MUÑIZ, SAGRERA y NICO MAI-
MO pasarán a la historia deportiva
ciel C.D. FELANITX. tiero in juga-
dor, que no marcó ninguno, como
cl caso de FELIPE, no quedará en
el anonimato por su gran juego y
su gran generosidad, prefirió «dar-
los hechos» y asegurar que ganar
protagonismo marcándolos el. A to-
do el equipo, Junta Directiva y a
FERNANDO ASENSI, el entrena-
dor, nuestra más cordial felicita-
ción. La ocasión es para celebrarla,
no es para menos.

• El viernes de la pasada sema-
na con una CENA de CQMPAÑE-
RISMO se cerró en cl «BAR S'A-

BEUREDOR» el primer capítulo
las eliminatorias del «IV CAMPEO-
NATO DE TRUC ILLES BALEARS»
que se han venido disputando en
este local, que contaba con clos equi-
pos «RECREATIVOS FELANITX» y
los titulares con el nombre genérico
del establecimiento. Hubo ENTRE-
GA de TROFEOS, esplendidos por
cierto. La velada resultó realmente
muy agradable. Las cámaras de
T.V.F. y su director BERNARD O.
RICART estuvieron presentes, TO-
NI GRIMALT jr. en nombre de su
empresa, así como el grueso de los
medios informativos en su vertien-
te deportiva corno es el caso de GO-
RI VICENS («El Día-16», «T.V.F.»),
MARINO TALAVANTE («Félanitx»
y «U.I.») y nuestro inefable MAI-
KEL, compañero de esta redacción.
Pero la crónica nos la servirá en
este semanario nuestro amigo Mari-
no, especialista en esta práctica de-
portiva y de entretenimiento! ¡Truc,
retruc!
a Y cl pasado sábado estuvimos

en el «BAR RAOLL» viendo el par-
tido pasado por agua entre el VA-
LENCIA y el BARÇA, reunidos a
manteles por los TRIUNFADORES
del «CAMPEONATO DE TRUC
B. RAULL» en su segunda edición;
ANTONI ARTIGUES y DAMIA
BARCELÓ. Una cena de compañe-
rismo a la que se unió el inevitable
Jaume. ¡Menos mal que Pinilla
marcó el gol del empate! ¡Toni y
Jaume son del Barça y pudieron su-
frir un patatús! La cosa terminó
bien. A la hora del café y los lico-
res se unió a la animada velada el

zurügo «PEGASO» que todavía dio
más alegra, si cabe, al cotarro.
Gracias por todo y hasta...
próxima, amigos!

• Para hoy sábado en la BAR-
BACOA «LA PONDEROSA» hay
prevista una GRAN CENA DE
CARNAVAL con PREMIOS a los
MEJORES DISFRACES. BAILE
ANIMADO por una conocida OR-
QUESTA. La entrada es libre y el
precio por persona más que asequi-
ble y el menú está la mar de bien.
Esperemos que el tiempo no agüe
la fiesta.

• El motorista felanitxer JAUME
MONSERRAT en cl «I ENDURO
VILLA DE COSTITX» en la catego-
ría 4 t. consiguió una EXCELENTE
CLAS1FICACION. Un 5.. lugar entre
mas de sesenta participantes. La
confianza depositada por los «spon-
sors» MOTO SHOP CAS CONCOS y
AUTOLAVADO FELANITX está más
que justificada. El pasado día 2 te-
nía que disputar otra carrera en
CAPDEPERA, de la que daremos
cuenta en nuestra próxima edición.
Mientras que en julio tiene proyec-
tado correr la carrera «BAJA DE
MONTESBLANCOS», pero todo se
andará a su tiempo. Enhorabuena,
Jaume!

• En el «CINE PRINCIPAL» te-
nemos la película más TAQUILLE-
RA ciel AÑO. «PRETTY WOMAN»
'con la actriz de moda JULIA RO-
BERTS que ha puesto de moda las
botas altas, y está de ¡maravilla! Le
acompaña en la función el maduro
galán, todavía de , buen ver, RI-
CHARD GERE. La historia es co-
nocida «Pigmalión». La cosa se mo-
cierniza y va de un alto
ejecutivo que se enamora de una
fulana que convierte en una gran
señora. La música, la canción que
da pie-a la Películd'de aquellos do-
rados años sesenta, consiguen que
Ia cinta sea muy agradable de ver.
De complemento «SOLO ANTE LA
LEY».

• La empresa AUTOCARES
GRIMALT ha dispuesto para el in-
teresante PA 	 DO MA LLORCA-
REAL MADRID un AUTOCAR, por
lo menos, para poder presenciar
este itnportante encuentro. Las en-
tradas para el «macht» estaban tam-
bién incluidas. Si gana hemp°, al-
guna todavia podrii encontrar.

• La parella PASCUAL - FELIA
(MOIXET) estrena nou càrrec. Ni
més ni manco, seran els misters
d'un clels equips de futbolet esco-
lar de Felanitx, concretament, de

VIATGES FELANITX.

Fundat per
Climent Garau

i Arbona

tes i allotetes arum alerta! NACI-
DOS PARA GANAR!

a Per favor, per favor, compor-
tau-vos... ja esta be de fer festetes
de l'Institut pro-viatge d'estudis de
3r. a Disco CALIPSO que clarrera-
ment no pareix que tenguin massa
acceptaciú. ¡Ha che e favor, ailotets
beveu, a veure si us animau!

• Res, res, aquests dies en Es
Port, entre vent, fred i aigua, la gent
s'ha decantat fins a un local força
conegut, el restaurant LOS PINOS
que dirigeix el nostre amic l'amo
En Pep del Pino.
a L'entrenador DOMINGO AZ-

NAR dona la nota en el partit CAS
CONCOS - PTO. POLLENÇA, aban-
donant la banqueta a la primera
part d'una manera inútil i inexplica-
ble, ja que el partit anava ben en-
carrilat (1-1). Si ell ho entén que
ens ho expliqui! •

• Entre diez esplendidos y feno-
menales golazos, sobresalen cinco
cie ellos, obra de nuestro gran ami-
go Juan Gallardo... A partir de'aho-
ra, el gol se escribe con «G» de Ga-
llardín.

a Y domingo el C.D. FELANITX
Sc desplaza al «Nou Estadi» de
Inca para vérselas con el histórico
C.D. CONSTANCIA. Un partido que
ha despertado un inusitado interés,
ya que el equipo inquense marcha
tercero en la liga con ocho positi-
vos (venció el pasado domingo en
Llucmajor) y a tan sólo dos pun-
tosd el Felanitx, co-líder con el Po-
llença. Un partido de extraordina-
ria importancia de cara la clasifica-
ción final para ambos equipos. De
todas formas los pupilos de Asensi
han cumplido con creces su misión
en esta campaña liguera y en caso
de perder no pasaría nada en abso-
luto... ¿Respirarían algunos directi-
vos? Los hay que no duerfnen
porque temen el ascenso. Lógico,
después de comprobar lo bien que
sienta la Preferente, que es cosa-
muy llevadera, mientras la Tercera
División es insoportable para cual-
quier economía de club, ni siquiera
los más pintados pueden hacer
frente a los gastos. ¡Ojo al clato!

EL RESERVA

SE VENDE ORDENADOR AMS-
TRAD, PCW 8256, procesador de
textos, unidad de disco, con im-
presora. Precio 65.000 ptas.
Informes, Tel. 580652.

SE DAN CLASES DE INGLES Y
ALEMAN. Inicio inmediato.
Informes, Tel. 580004.

ANALISIS pc,- Companyies de segurs:
MARE NOSTRUM, IMECO, PREV1ASA,

SANITAS, ASISA, ALIANÇA, NOVOMEDIC,
etc.



FELANITX

FUTBOL

:I.' PREFERENTE

MAIKEL
1." REGIONAL
CAS CONCOS, 2

PUERTO POLLENÇA, 5
PENÓS

Dos negatius més dins el caseller,

Demà, en partit matinal, a les
10'30, el S'Horta s'enfrontarà al Ma-
riense. Es una bona oportunitat per
allunyar-se dels darrers Hoes.

INFANTILS I CADETS.—Aquests
partits no es pogueren disputar de-
gut al mal estat del camp. Avui dis-
sabte a les 2'30 els infantils s'enfron-
taran a l'Avance a les 4'10 els ca-
dets ho faran amb Ses Salines.
ALEVINES

AVANCE, 3 - S'HORTA, 1
S'IlAGUES POGUT EMPATAR!
No fou tan superior el líder com

pareixia. El S'Horta, al llarg del se-
gon temps controla el partit, que
hagués pogut empatar de no ser per
Ia mal sort dels devanters. El ter-
reny estava en molt males condi-
cions degut a la pluja i durant el
partit no hi manca la pluja. El gol
del S'Horta fou marcat per Joan
Dimas.

Demà diumenge, els alevins de
S'Horta jugaran contra el Cardas-
sar.
FUTBOLET ESCOLAR

AIGUA I AIGUA
La tercera jornada s'hagué de

suspendre altra volta per raons cli-
matològiques. Aquesta setmana hi
ha descans total pels equips de to-
tes les categories.

La regularitat esta així:
INICIACIÓ A.—Sant Alfons/Tot

Pell: 1, 2 i 3 Cañas, Cherna i Miguel
Angel respectivament, amb 3 punts.
4 i 5, Barceló i Mendoza amb 2
punts.

INICIACIÓ B.—Sant Alfons/Bou-
tique Las Palmeras: 1 i 2, Hayo i
J. Blanco, amb 3 punts. 3 i 4, Quico

BASQUET

RESULTATS
Cadets:
SANT JOSEP, 	 63
.JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 39

JOAN CAPO/AUTOC. GRIMAI.T -
COSTA CALVIA 	 (suspes)
Sènior Provincial:
PLA DE NA TESA, 	 47
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 57
SMior Provincial:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 52
PUIGPUNYENT, 45
III Divisió:
AUTOCARES GRIMALT, 	 78
TISA CA NOSTRA, 	 66

COMENTARI
La pluja torna ser altre cop pro-

tagoinsta. Motiva la suspensió del
partit dels JUNIORS i els encontres
del diumenge se varen haver de ju-
gar a una pista en molt males con-
dicions.

Els CADETS, amb poques idees,
foren derrotats amb claretat en un
mal enc on t re. Afortunadement
anotaren quatre triples i això acur-
sa un poc les diferencies. Rafel Bo-

- ver i Carles Guerrero varen ser au-
tors de 15 punts per horn. Resaltem
que, per lesió, hi va haver l'absen-
cia del líder de Pequip Cesar San-
chez, cosa que se repetira unes
quantes vegades més.

L'equip SLNIOR PROVINCIAL
ha tornat ser el destacat de la set-
mana, aconseguint dues victòries
más (ja són quatre de consecutives)
que li proporcionen momentània-
ment elel quart lloc de la classifica-
ció. El dijous venceren a la pista
del Pla de Na Tesa gracies a una
bona primera part (1-12, minut 9;
15-29, descans). En cl segon temps
els locals s'acostaren fins als 5
punts, però Tomeu Maimó, inspira-
díssim i autor de 29 punts, s'encar-
rega de que tornas la tranquilitat.
El diumenge, el Puigpunyent fou un
rival molt mal de doblegar i fins en
els darrers 5 minuts no se va deci-
dir el resultat; els visitants havien
tingut un lleuger domini en el mar-
cador durant el primer temps i part
del segon. Cal destacar d'aquest dar-

i Ramallo amb 2 punts. 5e. Zamo-
rano amb 1 punt.

BENJAMINS.-1 R. Garcies, 3
punts. 2, 3 i 4, J. Luis Rodriguez,
Javi López i Pere Monserrat amb 2
punts, tots ells de l'equip Sant Al-
fons/Foto Sierra. 5e, Francisco Al-
cón 2 punts i 6è Colau Forteza 1
punt, ambdós de l'equip St. Alfons/
Perruqucria Kiska.
INFANTILS.-1r. Jaume Barceló, 3
tints Sant Alfons/Cafet. Es Glop. 2,

i 4, Francisco Cañas, P. Villanue-
va i Juan Vicente amb 3 punts, tots
ells de Sant Alfons/Viatges Fela-
nitx. I 5è, J. Perelló, 2 punts Sant
Alfons/Cafet. Es Glop.

M. Talavante

rer partit el debut de Xisco Adrover,
un jove (le grans qualitats, que ac-
tua a la segona part i anotà 10 punts
i captura 6 rebots. Altre cop Tomeu
Maim& amb 20 punts, va ser el ma-
xim anotador, seguit de Bernardi,
amb 13. La feina de Daniel també
fou molt eficaç.

En un partit que va durar Ines
que upa ocorema», quasi be dues
hores, a causa de les moltes faltes•

persortals (71) pitades i els corres-
ponents tirs Inures (49 a favor de
cada equip), l'equip «Autocares Gri-
malt» ,de TERCERA obtingué possi-
blement la victòria més còmoda de
Ia temporada. Amb l'excepció dels
primers moments, els eivissencs
anaren sempre darrere, darrere,
amb diferencies del marcador que
oscilaven entre els 8 i els 15 punts.
Això passa a partir del minut 9, des-
pres d'aconseguir l'equip local un
16-0. Fou un partit entretengut, amb
algunes jugades força espectaculars
i gran domini felanitxer en els re-
bots (G. Amengual, 23 i S. Serra,
10). També vérem moltes assistèn-
cies (14, 5 de Serra) j l'eficàcia en
cIS tirs lliures va ser molt millor
que en altres ocasions (29 de 49).
Intervengucren accrtadament en el
joc els :11 jugadors convocats, dels
Oafs 4 són júniors. Anotaren tots,
cssent el més destacats G. Amengual
(23), M. S. Perelló (14) i P. Bar-
celó (9).

. AQUESTA JORNADA
Els cadets rebran la visita del fort

Patronat, essent l'únic partit que se
disputara a Felanitx.

Els júniors s'enfrontaran a Ciu-
tat contra l'imbatut La Glòria. El
conjunt de Provincial s'haurà de
desplaçar a Campanet i el de Terce-

ja visitara el pavelló de Llucmajor.
LARRY CISTELLES

11(C3mpionat de blears
de truc
Ilufluel-Bareeló i Vieens-Baree-
16;ra ni pions de Feia n
iDeOrés de molts de desempats,„

mdifes partides i qualque discussió,
finalitza la primera fase del Cam-
pionat de Balears de TRUC, que
s'ha desenvolupat sota el control i
bona ma de Tomcu SOLER.

Divendres passat, al BAR S'A-
BEURADOR hi hagué l'entrega de
trofeus després d'un complit sopar,
en la qual recolliren guardons les
següents parches:

1.—Sebastià Huguet Filiputti -
Joan Barceló Manresa (campions
de l'equip Bar S'Abeurador).

2.—Francesc Adrover Alosno -
Tomeu Roig Mestre (subcampions
de l'equip S'Abeurador).

De l'equip Recreatius Felanitx
guanyaren: 1.—Joan Vicens Pro-
hens - Joan Barceló Rigo. 2.—Rafel
Binimelis Bauza - Antoni Canaves
Bordoy. M. Talavante

iHistdrica golleadal
Felanitx, 10 - Margaritense,

Buena entrada en «Es Torrentó» i dos punts ms que volen sense po-
en una tarde soleada. Se guardó un der-hi fer res. Després de tot aix6,
minuto de silencio por el falleci- esperam que els nostres jugadors
miento de Francisco Monserrat, fa- guanyin qualque partit abans d'aca-
miliar próximo de un directivo. ' bar la Lliga. Recordem que l'equip

FELANITX: Roig, J. Roig, Sufier, coricarri falla un penalti amb el
Felipe (Borras), Sagrera, Adrover, marcador a 2-5.
Alfonso (Oliver), Nico, Muñiz (Arti- GOLS.—(1-0) Gran pasada d'Ilu-
goes), Gallardo y Agustin (Julia). guet que Pascual aprofita per mar-

ARBITRO: D;az Ortega. Sin com- car de forma magistral. (2-1) Juga-
plicación. Enseñó tarjetas amarillas da que comença Huguet, centra a
a Felipe y Pou. la banda a Guindi, aquest a l'àrea i

GOLES: 1-0, min. 15; Gallardo. 2- Pascual ben collocat, marca.
0, min. 20; Gallardo. 3-0, min. 24; 	 ALINEACIO. — Bennasar, Tofol,
Muñiz. 4-0, min. 27; Gallardo. 5-0, Agustí, Huguet, Maim& Maties,
min. 28; Sagrera. 6-0, min. 35; Ga- Pascual, Fiol, Adrover, Majoral i
¡lardo. 7-0, Min. 59; Alfonso. 8-0, min. Guindi.
68; Nico. 9-0, min. 76; Artigues. 10-0, 	 J. S. Picornell
min. 87; Gallardo.

COMENTARIO
Ante cl colista cl Felanitx demos-

tró una total superioridad. En un
principio, pese a todo, nadie podía No pogué aconseguir el S'Horta
imaginar el resultado final. Más de un resultat positiu en el seu despia-
quince minutos tuvieron que aguar- cament a Santa Maria, perque tot
dar los aficionados para ver el pri- i que mantingué l'encontre empatat
mer gol, fue una jugada de Felipe fins el minut 70, la mala fortuna en
que cedió en bandeja a Gallardo. defensa ho impedí. El gol del S'Hor-
Felipe, que apenas jugó media hora, ta fou obra de Ian en Ilançar una
lue el gran catalizador del juego fe- falta directa. Esperem que demà
lanitxer. No marcó ningún gol pero diumenge la sort canvii "pel nostre
de el provinieron todas las jugadas equip.
de peligro y varios goles, fue objeto
de un penalty que transformaría
Gallardo, otro de los destacados con
cinco goles en su haber que le posi-
bilita andar por la Preferente en
plan 4pichichi». Felipe fue retirado
por lesión cuando el marcador es-
taba totalmente resuelto, pero las
ambiciones locales no se frenaron y
bajo la batuta dc Nico Maim& la
computadora del equipo, los goles
siguieron cayendo, Javi, Sagrera
—de gran chut al poste interior y
a la red— hasta un total de seis en
la La mitad.

En la segunda parte los visitantes
cambiaron de portero, que tuvo me-
ritorias paradas, lo que hizo temer
en principio que la cuenta goleado-
ra podría dar ya números fijos en el
marcador .. Pero no, Gallardo de
nuevo, Alfonso después, tras gran
galopada, burlar al meta y meter
cl balón en plan cachondo, volvieron
a alegrar a la hinchada que no po-
dia dar credito a lo que veían sus
ojos. Para colmo, la mejor jugada
de la delantera local fue remachada
de un potente disparo de Nico des-
de fuera del área y se coló como un
obús. Después el recién salido Arti-
gues, un chaval a tener en cuenta,
supo colocar con depurada técnica
Ia pelota junto al poste ante la sa-
lida del meta... ¡Y la guinda la pon-
dría cl cazagoles Gallardo! ¡Era el
diez a cero! Un resultado de escán-
dalo.

2." REGIONAL
SANTA MARIA, 3 - S'HORTA, 1

¡NOVA DERROTA!

Veguip «Autocares Grimait» superà clarament
el «Tisa Ca Nostra»

mentre que els sèniors continuen embalats.



Peixeteria THORTA
Peix i marisc fresc i congelat

C. Felanitx, 14 - Tel. 837330
Part. 824710

S'HORTA

Obert a partir del 12 de febrer

DR. JULIAN TICOULAT MESTRE
MEDICO PSIQUIATRA

Medicina Psicosomática

(ANSIEDAD, I)EPRESION, TRANSTORNOS DEL SUEÑO, DES-
AJUSTES DE PERSONALIDAD, ENFERMEDADES PSICOSOMA-
TICAS 0 DE ORIGEN NERVIOSO)

HORARIO DE CONSULTA Y PETICION DE HORA.
MIERCOLES DE 4 A 8 (TEL. 581518).

Miguel Bordoy, 22-1°.—FELANITX

Torneig de Billar
Organitzat per Cafeteria Liar de la 3. Edat
INSCRIPCIONS .A PARTIR D'AVUI DISSABTE

INMOBILIARIA L. PONS
APIC n°. 416

DISPONEMOS DE:
• BAJOS PARA LOCAL o almacén en Via Ernest Mestre, 500

m2 aproximadamente.
• PISOS EN FELANITX calle Nofre Ferranclell, calle Zavellá

y calle Convent. 3 y 4 habit. con garaje.
• TRES CHALETS en Porto-Colom, 3 habit., garaje y solar.
• FINCA DE 70 CUARTERADAS, carretera Manacor, casas

grandes, agua en gran cantidad, luz, tierra cultivable Y
monte.

• DOS SOLARES en Felanitx.
• SOLAR 6.000 m 2 en zona urbana.
• FINCA 5 cuarteradas con casa.
• APARTAMENTO en Porto-Colom en Residencial Garau.

C/. Torrent T-23 CALA MURADA—Tel. 833116 FAX 833043

10	 FELANITX

Motivación Oepertiva  en PortocolomMims a la Sala
S'ALGAR, SA PUNTA I
ES CAMP ROIG, SALVATS

La setmana passada el Parlament
de les Illcs Balears aprova, amb
l'abstenció del PP, incloure dins la
Llei cl'Espais Naturals, S'Algar, Sa
Punta i Es Camp Roig, això suposa
l'impossibilitat d'urbanitzar aquests
indrets.

La Coordinadora Penyal Roig vol
agrair a tots cis ciutadans que amb
el seu testimoni, signatures i feina
han fet possible que la raó guanyas
Ia batalla a l'especulaciú. També
hem de dir que els vençuts, sembla
que no volem acceptar la realitat dc
la majoria i del Parlament i ja han
amenaçat en modificar la Llei re-
centment aprovada. Això, no'ens fa
gens de por perqué les amenaces,
els diners i el joc brut, no han es-
tat suficients com per combraire la
raó dels felanitxers. Repetim,á tots
moltes gracies.

LA LLEI D'ESPAIS NATURALS
AFECTA A FELANITX
I N'ESTAM CONTENTS

Si Coloms a la Sala tenen un mo-
tiu per sentir-se satisfets, es per la
Llei d'Espais Naturals, pel que afec-
ta al terme de Felanitx i per la seva
vinculació en la seva redacció.

Al terme de Felanitx hi ha tres
zones qualificades com Espais Na-
turals Protegits, això es: dues a la
costa, una que va d'Es Penyalar de
Cala Ferrera fins a Cala Marçal
l'altra d'Es Babo a Cala Murada;
l'altra a l'interior, a la zona de m itar;
tanya i inclou els segiients
Es Puig Gros, Puig de Sa Figuera,
Puig de Ses Donardes, Puig d'En
Su11, Puig de Sa Vinassa, Puig sie
S'Envestida, Caste11 de Santueri,
Sant Salvador, Sa Comuna, Sa Co-
ma, Sa Quarentena, Puig d'En Cor-
della, Puig Assegut, Puig d'En Bos-
sa, Sa Serra Llonga, Puig de Ses Ma-
melles, Puig d'Es Zero, Puig de Sa
Murtera, Puig Salvatge, Puig d'En
Company i Puig de Na Pau. Tot ple-
gat fa que trobem que hem d'estar

satisfets. Un dels motins de més sa-
tisfacció es el cle tenir preservat
S'Algar, Es Camp Roig i Sa Punta.
Coloms a la Sala sap be el que ens
ha costat i de com es va personalit-
zar per part dels bufons a sou, perb
ha valgut la pena i la feina feta amb
la Coordinadora Penyal Roig ha ten-
gut un resultat que es pot qualifi-
car de boníssim. ns cert que el Pre-
sident del Govern Balear no ha sa-
but admetre que els ciutadans d'a-
questes IIles n'estan farts d'urbanit-
zacions de primera qualitat i que
totes les forces socials de les Illes,
Església inclosa, clamen de fa temps
per la paralització de la destrucció
de les Illes, una promoció destructi-

qu sorgeix precisament de part
del Govern actual.

ns cell que Felanitx i cis felanit-
xers podem estar contents per
aquesta nova LIci, ara sorgeix una
pregunta, qui vigilara per preservar
aquests Espais Naturals? No poden
ser els governants actuals del PP
perquè tots cis coneixem i ja sabem
quina es la seva ideologia urbanís-
tica; per a ells tota Mallorca es un
solar edificable, per tant haurem de

ser cis mateixos felanitxers que
hem aconseguit aquesta Llei, cls que
l'haurem de preservar.

Properament comentarem què su-
posa la protecció dels terrenys qua-
lificats com Espai Natural.

SE ALQUILAN LOCALES COMER-
CIALES en Porto Colom.
Informes, Tel. 824205.

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

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

SE TRASPASA MERCERIA.
Informes, Tel. 582326 (hora de
comercio).

En Portocolom ha visto la luz
un nuevo CLUB, que se denominará
«CLUB SOCIAL DEPORTIVO POR-
TOCOLOM» con sede en cl BAR H.
ESTORIL - C/. Ronda Crucero Ba- •
leares, 19.

Dicho Club será meramente so-
cial, cultural y deportivo, sin ningún
ánimo de lucro, y dirigido a la pro-
moción de la juventud en etapa es-
colar, y de sus socios en general.

Sus actividades, además del area
Social, serán: FUTBOL, PETANCA,
BALONCESTO, TENIS DE MESA,
BILLAR, PESCA DEPORTIVA, Y
MONTAÑISMO. Dicha entidad sera
constituída legalmente, y federadas
sus actividades deportivas y se man-
tendra dc las cuotas de sus Socios
y de las subvenciones correspon-
dientes.

Un grupo de padres de familia ha
hecho posible este Club, para que
sus hijos puedan tener puertas
abiertas a sus ilusiones, verse mo-
tivados y no degradados, la idea es
DEPORTE SI, DROGA NO. El pro-
blema es muy grande por falta de
instalaciones deportivas, pero se su-
plicard en principio y se exigirá con-
tinuamente, sólo falta que la pobla-
ción se de cuenta del esfuerzo de
estas personas, y se una a dicho
Club, de lo contrario serán vanas
Ias buenas ideas, por lo que solici-
tamos la solidaridad de todos, por
el bien de nuestros hijos. El club
está abierto a todo el mundo y a
todas las edades, nos ofrecemos
abiertamente y con todas nuestras
posibilidades a los otros Clubs, que-
remos competir como cl mejor, pero
también relacionarnos socialmente.

Democráticamente y de acuerdo
con las normas legales vigentes, que-
dó formada.la Junta Directiva, por
los siguientes miembros:-

Presidente: Toni Vidal Mesquida.

Vicepresidente: Vicente Moreno
Hernandez.

Secretario: Jaime Nicolau Bar-
celó.

Tesorero: Tomas Pons Maimó.
Vocal: Francisca Pou Fiol.
Vocal Social: Elena Frontoba Sil-

va.
Vocal Deportes: Jaime Soler Ra-

mon.
Vocal R. Públicas: Pablo Ramos

Cuesta.
Vocal Juvenil: Vicente Moreno

Frontoba.
En la actualidad se esta gestionan-

do y tramitando toda la documen-
tación del club, en sucesivas cdicio-
nes de este semanario iremos infor-
mando de todas nuestras gestiones.

Toni Vidal

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

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

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
Ias 21 h.

SE VENDE SOLAR en Porto-Colom
muy céntricii..en 	 Ordinas,"a
in. del mar, 100 in2, con salida a
dos calles asfaltadas y con aceras.
In formes, Tel. 580130

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




