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potAan cm-now les ohms
de la EesidNicia d'Assistits

Un any més SA RUA ha demos-
trat que es la manifestació popular
collectiva que més esforços agluti-
na dins la població. Certament ens
hem de remuntar alguns lustres en-
rera per trobar-hi parió i encara
dubtam que si .en trobam, aquest
assolesqui el grau de permeabilitat
que ha aconseguit Sa Rua dins tots
els sectors socials felanitxers.

El capvespre assolellat coopera a
que la festa fos IluIda. Només un
poc de vent, que feia penetrant la
baixa temperatura regnant, posa a
prova la resisrencia dels especta-
dors que, tot sia dit, foren tnoltis-
sims, molts d'ells vinguts de fora
poble.

Vint i tres comparses i una dot-

zena de carrosses integraven Ia co-
mitiva en un espectacular torneig
on rivalitzaren en imaginació, des-
tresa, bon gust i

Com a coHectiu, cal destacar la
presència de la comparsa de la Casa
d'Extremadura que dona exemple
de coordinació en l'habillament, el
cant i la dansa. Tres o quatre com-
parses més, molt nombroses i que
tenen ja una certa entitat carnava-
lesca, es significaren prou també
en aquests sentits i aidaren a oom-
plir» decididament la corrandella. -
Llàstima que davant l'atorgament
dels premis es suscitassin alguns
gestos poc elegants que delaten un
subjectivisme excessiu i poc , amic
d'acceptar una avaluació que supo-

El fred i la pesima audició quan
a lectures d'informes i documents
se refereix, foren les Potes ambien-
tals més destacades de la darrera
plenaria ordinaria celebrada per
l'Ajuntament. Suposam, pel que fa
a la manca de calefacció, que deu
ser una mesura de sobrietat davant
possibles restriccions energètiques
derivades de la guerra del Golf; ara
be la qüestió de l'acústica hem arri-
bat a pensar si no els interessa gai-
re als governants municipals que
els -que assisteixerr"n— les" preharieS
es puguin enterar del que es discu-

sam totalment imparcial.
L'organització molt bé ed téria-g

generals, només una certa lentitud
en la desfilada, que apuntam no
tant corn a defecte sinó com a de-
tall por a millorar en properes edi-
cions.

La part musical millora de cada
any i cal que no es descuri perquè
es esencial.

Tot seguit vos oferim la relació
de premis concedits:

COMPARSES
ler. Premi, n.úm 15.—

«Es Zodiac».
Pxemi, núm. 18.—

«Una d'indis».
3er. Premi, núm. 3.—

«Marxosa».
4art. Premi, núm. 23.—

«Vikingos».
K. premi, núm. 12.—

«EI alegre boulevard».
6e. Premi, núm. 14.—

«Soldats de plom».
(Passa a la pig.

teix.
Bàsicament tres punts de l'ordre

del dia, que es tractaren al princi-
pi, presentaven un interès prou
marcat.

El primer fou l'aprovació d'una
modificació pressupostaria provoca-
da per una major generació d'in-
gressos no tributaris, procedent de
transferències de la Comuni t a t
Autònoma i del CIM i que possibi-
liten unes inversions de l'ordre dels
160 milions de pessetes. Aquest
muntant es distribuirà de la mane-
ra següent: 10 milions per . a la con-
ducció d'aigua potable a la part de
Sa Capella de Portocolom, 61 mi-
lions en millores de carreteres, 12
milions per a la compra de terre-
nys per rectificació de carreteres, 40 •

milions per dotar de clavegueram
els carrers Bennasar i Gabriel Va-
guer i dotar d'aigua potable aquest
darrer i el de Santueri, 20 milions
per millora de camins veïnaIs i vies
públiques, 8'5 per a la compra d'un
ordinador i material d'informàtica
i 6'5 milions per a la redacció de
projectes.

Una altra qüestió que s'aprova
amb l'abstenció dels dos grups de
l'oposició fou la contractació de la
primera fase de la reforma del mer-
cat, per un muntant de 42 milions
i mig de pessetes. El regidor senyor
Mora manifesta que es posaria a la
disposició dels actuals venedors el
local del Curugú —si no se'n sugge-
ria cap de millor— i que els vene-
dors ambulants es collocarien pels
carres adjacents per tal de concen-
trar en aquell indret l'activitat mer-
cantil d'aquest ram.

La tercera qüestió d'importància
fou l'agilització del procés de decla-
ració d'Interès Públic d'uns ter-
renys oferits fa temps a l'Inserso
per a construir-hi la residència d'as-
sistits, en substitució dels solars
prevists en un principi a la zona del
parc. Aquests nous terrenys, situats
al cosat del camp d'esport de Sa
Mola han estat recentment adqui-
rits als germans Bordoy-Mora, per-6
no gaudeixen de la qualificació
d'urbanitzables per la qual cosa es
demana l'interès social. Segons el
Batle es possible que el CIM el pro-
per dia 20 concedesqui aquesta qua-
lificació i seguidament es pódta: do-
nar ia11ícència d'ocupació. Així les
coses i segons es desprèn d'una co-
municació rebuda del Mini,steri
d'Assurnptes Socials es podrien co-
mençar les obres l'estiu que ye.

---(Passa a la pág. 2)
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PREU DE SUBSCRIPCIO
Scmcstral:	 1.875
Semestral a fora: 2.325

SANTORAL

Diu. 17 Sts. Fundadors dels
Servites.

Dill. 18 Sta. Bernadeta
Soubirou

Dim. 19 St. Gabi
Dim. 20 St. Eleuteri
Dij. 21 St. Pere Damia
Div. 22 Catedra de St. Pere
Dis. 23 St. Policarp

LLUNA

Quart creixent dia 21

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma: Dies feiners,
a les 6,45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 i 18 h. Diumenges I fes-
tius, a les 8, 14 i 19 11

Palma - Felanitx des de l'esta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13, 15,45 i 19,30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15,45 i 2R,30 h.

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

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

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

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

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN

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

Jaume Rotger
Amparo Trueba
Cat: Titoulat
Francesc Pifia
Gayk-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger

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

580448-581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Guirdia Civil 	 580090
Bombers	 581711
Servei de Grua, Tel, 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 582885

Ministerio de Asuntos Sociales
Instituto Nacional de Servicios Sociales
Llar Tercera Edat Felanitx

Termalisme Social per a la Tercera Ellat
(Resolució de 30-1-91 publicada al BOE 2-Febrer-1991).
TÉ COM A FINALITAT PROPORCIONAR TRACTAMENTS

TERMALS A PREUS REDUïTS ALS PENSIONISTES QUE PER
PRESCRIPCIO FACULTATIVA HO PRECISIN.

BENEFICIARIS: En poden esser beneficiaris les persones
pensionistes de la Seguretat Social, Classes Pasives, Admó. Local,
ISFAS.

— Les persones majors de 60 anys pensionistes de pensions
assistenciais, orfandat i jubilació.

TORNS: Tenen una duració de quinze dies.
PREUS: Oscillen entre 19.600 Pts. i 39.000 Pts. (Segons el

balneari que se solliciti). Els desplaçaments son per compte del

SERVEIS: Els serveis que ofereix el Programa son:
— Allotjament i manutenció en regim de pensió completa.
— Tractament termal.
— Activitats d'oci i temps lliure.
PER AMPLIAR INFORMACIÓ I PRESENTAR LES SOLLI-

CITUTS PASSAU PER LES OFICINES DE LA LLAR (DILLUNS,
DIMECRES O DIVENDRES DEMATI) 0 A QUALSEVOL PUNT
D'INFORMACIÓ DE EINSERSO.

Músico Disc-Jockey
busca chico desde 16 años como ayudante
Que resida en Porto-Colom o con medio de locomoción. De-

berá montar y desmontar los instrumentos y ayudar en el show.
Se valorará conocimientos como disc-jockey e idiomas, in-

glés y alemán.
Se ofrece cnotrato temporada verano (6 meses). De 50 a 60

mil ptas., según conocimientos. Seg. Social y subsidio de desem-
pleo. Trabajo de 5 tarde a 12 noche.

Se exige formalidad. Abstenerse curiosos.

INFORMES: Tel. 824311. De 13 a 16 h., excepto lunes.

FELANITX
,

l'astia padriaL
(Ve de la pù. 1)

CoLms a la Sala s'abstengueren
a la votació aduuint que no volicn
subscruire la cessiò d'uns terrreuys
que actualment no tenen condicions
que es demanen i els socialistes tot
i que votaren a favor, expressaren
Ia seva preocupació per la manera
Poe diligent de dur les coses.

A l'hora de les mocions s'aprova
per unanimitat la que presenta Co-
loms a la Sala entorn a la sollicitud
de declaració de l'edifici de la «Bo-
dega Cooperativa» com a be socio-
ecónòmic-cultural per tal de preser-
var-lo de destrucció en cas de que
passas a altres mans. Una altra mo-
ció del mateix grup se referia a Ia
petició del Govern Central de de-
clarar el nostre terme ,zona neu-
tral, tota vegada que el seu espai
aeri es violat continuament pels
avions que . es dirigeixen a la guerra
del Golf. Tant el grup governant
com el PSOE votaren en contra de
la urgencia d'aquesta moció. I per
últim, també Coloms a la Sala,
aconseguiren l'aprovació d'una in-
vestigació arran d'una adaptació
dels plànols de la futura residencia
d'assistits, que costa. 2 mittens de
pessetes, ja que segons ells i d'a-
cord amb les t a,x e s coRegials
aquesta adaptació es podia fer per

Ajuntament
de Felanitx

AGUAS RESIDUALES DE
PORTOCOLOM

Siendo obligatoria la conexión de
las aguas residuales a la red de al-
cantarillado público, por medio del
presente se encarece a todos los
propietarios de Portocolom frente
a cuyos inmuebles se procede a la
reconstrucción de aceras, procedan
a la instalación de los correspon-
dientes colectores.

El Alcalde,
Cosine Oliver Monserrat

Ir 	 -.111.7111•IMOITRW•2■310.11•7MOW,Nr■

EXTRAVIADA UNA CUSSETA
JOVE, de color negre. A Porto-
colom. Es gratificara la seva de-
volució.
Informació, Tel. 824818.

SE ALQUILA LOCAL de 45 m2 y
SOTANO de 375 m 2 en Cala d'Or.
Ideal para oficina de cambio, al-
quiler coches y garaje.
Informes, Tels. 657042 y 643509.

uns honoraris que rondaven entorn
de les cent mil pessetes.

El toc de mitjanit interrompé la
contesta de 95 preguntes formula-
des pel grup Coloms a la Sala i que
òbviament només pogueren ser con-
testades en una infima proporció.

Sa Rua, revalik.
(Ve de la pagtna I)

CARROSSES
ler. Premi, núm. 36.—

«Felip lluent i sa dragonada».
2on. Premi, núm. 29.—

descubrimiento de las Indias
un año menos en Mallorca».

3er. Premi, núm. 33.—
«Circus Mongo-Monao».

4art. Premi, núm. 32.—
«Astérix, el Gals i els Romans».

5é. Premi, núm. 26.—
«Kikas en fiesta».

6è. Premi, núm. 34.—
«Las mil i una... van de rua».
Només ens cal felicitar a tots els

que han participat a SA RUA, des
de les comparses Ines nonihroses tins
als grups més petits, i d'una mane-
ra especial als que han obtingut
premi. Sabem prou que el valor
material d'aquests premis no arriba
ni d'alluny a les despeses que han
ocasionat algunes de les aportacions
i manco si es compta el temps in-
vertit en llur realització. Però hi ha
certs aspectes que no admeten preu
i són precisament els més valuosos.
El fet de madurar un projecte i la
tasca coliectiva de dur-lo a terme
solidàriament porten en el seu si
Ia millor recompensa que es pot es-
perar i de cap manera es pot equi-
parar al valor d'unes pessetes.

Enhorabona també a l'organitza-
ció, a càrrec de la Delegació de
Cultura de l'Ajuntament i de la
Mutualitat La Protectora i que han
tingut en les persones de Catalina_
Picó i Antoni Canaves els elements
més eficaços per dur l'empresa en-
davant.

A SA RUA de Ciutat la comparsa
d'«En Felip Lluent i sa Dragonada»
ace.risegui el primer premi de car-
rosses, dotat amb 150.000 pessetes
i el primer de comparses, dotat amb
90.000 ptes.

SA RUETA
Sa Rueta, que reb l'impuls a tra-

vés dels centres d'ensenyament, es
una manifestació que esdevé font
d'imaginació, sobre tot per part
dels mestres que intervenen direc-
tament en el seu arranjament.

A la desfilada que feren el dijous
Harder horabaixa ho poguèrem com-
pravar a les disfresses que lluïen
els difcrents cursos dels dos colic-
gis de Felanitx i els corresponents
parvularis, molts dels quals n'eren
un prodigi d'imaginació.

ES TRASPASSA LOCAL, amb es-
tants i Mostrador, o buit.
Informes, Major, 84. Tel. 581803.

TENC PER A LLOGAR APARCA-
MENT, als aparcaments del Ros-
sells. Sortides carrers Major i
Campet.
Informació, Tel. 581269 (migdia i
vespres).

JOSE SIRER, S.A. PRECISA de-
pendienta para supermercado en
Cala d'Or. Se valorará conoci-
miento de idiomas.

.Informes, C/. Horts, 8.
Tel. 580436.

ES LLOGA PIS amb corral. Al car-
rer Dameto.
Informació, Tel. 580717.
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CENTRE CULTURAL
Ajuntament de Felanitx

Avui dissabte dia 16 de febrer, a les 21,30 hores
AUDITORI MUNICIPAL

TEATRE
COMPANYIA ES CADAFAL

D'ALGAIDA

presentara l'obra

«TRES PARES PER EN TOE)»

Electrónica

MOREY
INSTALACIONES PARABOLICAS Y REPARACION

— TELEVISORES 	 — AUTORRADIOS

— VIDEOS 	 — HIFI

— ANTENAS individuales y
colectivas

C/. SOL, 3 — TELS. 583459 y 581580

cine prineipa
Viernes 15, sábado 16, 9 noche y domingo 17 desde las 3

Debido al gran éxito de esta fabulosa película, nos vemos obligados
complacer las solicitudes que nos han hecho y volvemos a proyectar • •

Pretty Woman
de complemento, otro gran éxito de esta temporada

EL EXORCISTA III
Viernes 22, szíbado 23. 9 noche y domingo 2.1 desde las 3

Uno a uno, vamos proyectando los gran des éxitos 1990-1991

La Historia Interminable II

La escalera de Jacob
r•r711■111MWEIIM,I■	

Próximos estrenos: EL PRINCIPIANTE — SOLO EN CASA — ARAC-:
NOFOBIA — LINEA MORTAL — SEÑALADO POR LA MUERTE.

FELANITX
•

Teatre,pf.i!s	 i;/3 MOM de
forfinciú Professional

La setmana passada, l'Auclitori
Municipal va ser escenari de la re-
presentaciú teatral de l'obra de Sha-
kespeare, «El somni d'una nit d'es-
tit»), namtada pels alurnnes de quart
curs d'Administratiu i Electromeca-
nica del nostre Institut de Formació
Professional. Dimecres dia 6 a ves-
pre fou la opretr.iere» i el sendema
demati es torna repetir pels alum-
nes del centre.

Poguerem veure aquest muntatge
i creim que es un deure de justicia
dedicar-li un comentari en aquestes
planes.

Però abans dc res voldríem desta-
car cl fet dc que aquests alumnes
s'hagin engrescat en una empresa
creativa que té la doble virtut d'a-
glutinar i coordinar esforços i fer-ne
alhora partícep la població. Dit amb
unes altres paraules, projectar de
cap a la comunitat local el resultat
del seu treball i de les seves expe-
riencies academiques.

Ja sabem que això nomes es pos-
sible quan hi ha uns plantejaments
i una voluntat explícita per part del
professorat i de l'estament rector
del centre i això, per desgracia, no
ha estat-sempre aixf -s-Frepassanrun
poc l'executòria dels nostres centres
d'enscnyament .els darrers anys.
Saludam doncs, amb satisfacció
aquesta iniciativa. •

.E1_ Director Juan Manuel Carun-
cho i la professora Francisca Nico-
lau, titulars de les assignatures de
Llengua Espanyola i Català respec-
tivament, han estat els motors d'a-
questa activitat que, integrada • dins
la mateixa assignatura, ha iniciat de
manera atractiva i suggerent els

alumnes en l'obra shakespeariana.

No es aque.ua la primera expe-
riència en cl camp de l'escenifica

-ció, ja que en anys anteriors havien
muntat «L'amo de Son Magraner»
de Pere Capella i «Les clones savics»
de Moliere.

Enguany han envestit a una obra
més ambiciosa i n'han sortit fran-
cament airosos. Tinguem en comp-
te que són vint-i-trés els personat-
ges que intervenen i el muntatge de
l'obra no es senzill. La feina s'ha
repartit en una serie d'equips que
han tengut cura del vestuari, deco-
rats, ambientació, illuminació, tot
sota la supervisió de Daniel Torres

la direcció de Francisca Nicolau
i Juan Manuel Caruncho.

Els papers principals han estat a
càrrec de Santiago Fuster, Julia
Camacho, Toni Barceló, Toni Vi-
cens, Jcrita Monserrat, Jaume Del-
gado,, Margalida Adrover, Francesc
Bermúdez, Bernat Bordoy, Xisco
Boyer, Margalida Grimait i Antònia
Bauza.

No es descarta la possibilitat
tornar muntar aquesta obra i sem-
bla que el Centre Cultural s'ha in-
teressat pel possible recolzament
d'activitats teatrals dels centres es-
colars felanitxers, la qual cosa ens
pareix una idea excellent.

FAMILIA RESPONSABLE DESEA
ALQUILAR CASA, para el mes de
agosto. Orden de preferencia. Es
Carritxó, S'Horta, Cas Concos,
Calonge.
Ofertas, al Tel. 717077.
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articles d'oferta

cri allot, a escola, els nies-
res sempre me solien posar bones

notes. A l'assinatura dl I ist:)ria,
.mpet - ), Ia qualificaciú no estava
,eaeralment a l'altura de les altres.
Potser no sigui valid rac:onalitzar
c.'1 record, però cree que cis meus
c'.us problemes fonamentals per en-
tendre cl llibre d'Hisk)ria amb el
mateix r.ivell dels altres eren: l' ine-
vitable relat successiu de fer;
crònics i l'articulaciú de les
en causes i conseqüències dels fes
hist3rics.

r.s igual. Tots badam uns tills"
com a plats davant la retransmissiú
en directe de la guerra d'Orient
Pròxim. Al món, hi ha una trentena
més de disputes que s'intenten re-
soldre per la via armada, però, di-
guem-ho així, no les vivim. La
fi'Orient Pròxim, sí. Sens dubte,
les existents, és la mes anomenable
«tercera guerra mundial».

Alguns hem assistit allucinats
indignats al muntatge de l'aparell
justificatiu de la guerra i als esta-
Jis preparator:s de l'ús de les ar-
mes. El pitjor de tot, qüestions mo-
rals apart,. éì -la sensació de guerra.
inútil i de tornar, la humanitat, en-
re ra.

Encara no hem estat capaços de
superar la concebuda màxima • que
va dir un rOrna subnormal: «Si vols

pam. prepara la guerra». N'hi
que hi recorren sovint, perquè amb
aquesta frase citen els classics (al-
guns fins i tot la diuen en llatí, «si
vis pacem, para bellunf»), que sem-
pre fa quedar bé, s'auto-atribueixen
un pregon coneixement de la natu-
ra humana i de passada, si poden
justificar les seves accions a una
puixant indústria d'armament, molt
millor.

Un exemple sinistre: l'anomenat
i multimilionari consorci KI0 (si-

gles de Kuwait Investment Office,
Oficina d'Inversions de Kuwait), di-
rigit a l'Estat Espanyol pet líder de
les finances Javier cl ,.! la Rosa, es
propietari de Exp/osivos Rio Tinto,
principal empresa espanyola expor-
tadora d'armes a Iraq. També va
sex KW qui va pagar aquells anun-
cis de la dona tapada que demana-
va la llibertat per a Kuwait.

guerra no es una solució a res,
és el problema principal.

Al meu entendre, aquesta guerra
s'ha produit perqu è la invasió de
Kuwait, de sobte, posava a un mos-
trador tots els pedaços bruts del
que ara en diuen ordre econòmic
internacional, o en termes més sen-
zills, : de la nostra manera de viure.
D'una manera o altra, ha sortit tot:
les vendes illegals d'armes, les dife-
rències  entre països pobres i rics,
Ia incomprensió entre cliferents cul-
tures, l'excessiu consum energetic,
Ia militarització de la política, la
falta de demotracia a tot arreu, la
marginació de la dona, la ridícula
subordinació als Estats Units...,
Saddam va invair Kuwait per raons
econòmiques i el -volen treure d'alla
per raons econòmiques. Ha sortit
tot, per?) hi ha tan poques possibi-
litats que aprenguem la MO! Tan
póques! És' desesperant!

Qui sap com s'ho faran els llibres
d'Història que llegiran, al segle
XXI, els fills de la generació de la
guerra del Golf per resumir les cau-
ses i les conseqüències d'aquesta
guerra en tres apartats pedagògica-
ment subdividits.

Nicolau Barceló

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

:4 	 c 	cl" r-3:.:15 4-, row cr,
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FELANITX

Vetllada mdsical i cultural a
Cas Concos

Organitzada per la Parràquia de la
Immaculada, «Coses nostres» i el
grup de Jovcs «El Cavailer», sota el
patrocini dc l'Ajuntament, tindrà
lloc avui dissabte, a Ics 8'30 del ves-
pre, al temple parroquial.

El programa sera el següent:
Concert de la Coral de Felanitx,

dirigida per Jaume Estelrich.
.Interpretació de dues peces a l'or-

gue per Antònia Rigo Mas (G.A. Sor-
ge i J.S. Bach).

Presentació del número 36 de la
collecciti «Coses nostres», «Pa pa-
ges», llibre de Mn. Gabriel Reus i
Mas, a càrrec de Jaume Oliver d'Al-
bocàsser.

I per últim, els allots i aHotes con-
carrins components de la Banda de
Música, Maria Ac'rover, Guillem
Monserrat, Ca ta 1 j na Obrador Ja u nie
Obrador, Maria Aurora Obrador i
Francisca Riera, interpretaran una
peça popular i unes peces de Bach
i Boccherini.

Es convida tothom.

De* Recital Líric «Joves Intèr-
prets»

Demà, a les 9'30 clel vespre, a la
Casa Municipal de Cultura, el Cen-
tre Cultural ens ofereix un Recital
Uric a càrrec de JOVES INTER-
PRETS, amb motiu del bicentenari
de la mort de W. A. Mozart.

Un conjunt integrat per la sopra-
no Maria Antónia Riutort i Fanny
Mari, cl tenor Rafa Domingo i el
pianista Francesc Josep Blanco, ens
oferiran un ramell de lieder i àries
d'òpera de W. A. Mozart.

Fou inaugurada l'exposició
d'Alfa Romeo

Divendres passat fou inaugurat el
nou local-exposició de la firma Alfa
Romeo a Felanitx, marca que repre-
senta el nostre amic Joan Perelló
Patró.

Aquesta exposició s'ha installat a
un nou edifici enfront dels tallers
Alfa Romeo, a la Via Argentina. A
Ia planta baixa s'exhibeixen els dar-
rers models, mentre que al primer
pis s'hi han installat els automòbils
d'ocasió.

Amb motiu de la inauguració el
concessionari oferi als clients un
cocktail esplendit, al Ilarg del qual
es brinda pel bon exit de l'em-
presa.

Des d'aquestes planes felicitam a
Joan Perelló i li desitjam també un
gran exit.

«Els arbres també caminen»,
pintures de S. Massanet a
«Sa Nostra»

Avui horabaixa a les 6, a la sala
d'art de «Sa Nostra», sera inaugura-
da una exposició de pintura de l'ar-
tista S. Massanet.

La mostra, que es titula, «Els ar-
bres també caminen», restara ober-
ta fins dia 24 i podrà ser visitada
de 19 a 21 els dies feiners i d'l 1 a

i de 18 a 21 cls diumenges.

Anil, «Gent de buila» a Son Valls
Anit a les 9,30 del vespre el grup

felanitxer de teatre «Gent de bulla»
posara en escena en el centre cul-
tural de Son Valls, l'obra de Joan
Manel Chilet «Ja hi som tots!».

Aquesta obra fou representada
per segona vegada a Felanitx el pas-
sat dissabte dia 2 i aconseeui una
expectació similar a la de l'estrena.

Avui, a Son Valls, es d'esperar
que el públic respondrà amb la ma-
teixa mesura.

Curs Stvdia
Dijous dia 21, a les 9,30 del ves-

pre, a la sala d'actes del collegi de
St. Alfons el P. Antoni Oliver, C.R.,
explicara la primera MO del curs:
«El sentit i el deure de la cateque-
si: Missatge de Crist que s'encarna
en l'home i en la cultura».

Es convida a totes les persones
interessades.

Els «Foie gras» felanitxers molt
ben considerats per la revista
«Trueque»

A una anàlisi comparativa duita
a terme per la revista «Trueque»
per tal d'avaluar la qualitat dels
«pates» de fetge de pore, dues mar-
ques felanitxeres s'han classificat
en els primers llocs. Són els elabo-
rats per les firmes Blanco i Munar
que han aconseguit el segon i ter-
cer Hoc respectivament.

Per determinar la qualitat dc"..s
«pates» en aquest estucli-anàlisi es
fa referencia al contingut en pro-
teïnes, humitat i glucosa, d'on es
dedueix que els «foie-gras» mallor-
quins representats p e r aquestes
dues marques gaudeixen d'un ni-
vell qualitatiu molt alt i un estat
higienic-sanitari correcte.

Ens congratulam d'aquesta
excellent consideració aconseguida
per les dues firmes felanitxeres.

Cursets de Cristiandat
Convidam als interessats a la prò-

xima Ultrèia extraordinaria que  tin-
drà Hoc el proper dimarts dia 19, a
les 9,30 del vespre, en el local de
l'antiga església de baix de la rec-
toria, i a la qual hi assistiran cur-
sillistcs de Ciutat i pobles voltants.

Pluviometria a S`Horta
La quantitat de pluja caiguda a

Sliorta durant el passat mes de
gener, es la següent:

Dia 4	 0'5	 litres
Dia 12	 65'4
Dia 13	 0'2
Dia 15	 2'6
Dia 16	 0'1
Dia 19	 0'7
Dia 20	 1'9
Dia 22	 4'8
Dia 23	 8'6
Dia 24	 22
Dia 25	 59'2
Dia 26	 15'1
Dia 28	 8'2
Dia 30	 1
Dia 31	 4'8

Lo que dóna un total de 195'1 li-
tres per me: re quadrat.

«Assasoram:nt
A Ciutat, les nostres paisanes Aina

Tejedor i M.a Teresa Bennassar,
acabeli d'obrir un gabinet que, sota
l'indicatiu «Assessorament unguis-
tic» , ofereix al públic un servei per
al tractament dc texts escrits, ja
sia traducció, correcció, transcrip-
ció, etc., avalat per un equip d'espe-
cialistes en els camps laboral, fiscal,
juridic i, òbviament,

Les intencions del gabinet per:',
va mes enllà d'aquest suport i es
manifesta una atenció preferent per
la nostra llengua, oferint-se a ague-
Iles institucions i entitats encarre-
gades de protegir-la i estimular-la,
així com al món empresarial, tota
vegada que el-fet d'augmentar la
presencia del català en les seves co-
municacions habituals respón a un
programa d'actualització i moderni-
tat molt en la linia de la nova cultu-
ra europea.

Els desitjam exit.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
ASSEMBLEA GENERAL ORDI-

NÀRIA.—Tindrà Hoc el proper di-
marts dia 19, a les 5 del capvespre.
Es prega l'assistència de tots els
sods.

EXCURSIÓ RECREATIVA A MA-
NACOR.—Dijous dia 21, visitant la
Llar de la Tercera Edat, la fabrica
de Perles MaDrica, l'Aquari de Por-
to Cristo i Sa Coma.

TEATRE.—Dissabte dia 23 ; a les
9,30 del vespre, a l'Auditori Muni-
cipal, el grup de teatre «Picadis» de
S'Arenal posara en escena l'obra
«Na Blanca d'un viudo viu». Patro-
cina la Caixa de Pensions. Es gra-
tuït.

TEATRE A CIUTAT.—Està previs-
ta l'assistència a la presentació
l'obra «Alta seducción» interpreta-
da per Arturo Fernandez, al Teatre
Principal. La data s'anunciarà opor-
tunament al tauló.

EXCURSIÓ A MADRID I PORTU-
GAL.—Del 22 al 29 d'abril. Oberta a
tothom. Per a informació, Toni Bar-
celó, Tel. 580778.

La Passió d'Esparraguera
Les confraries de penitents de la

Creuada de l'Amor Divi, organitzen
un viatge de dos dies a Barcelona,
amb la finalitat primordial d'assis-
tir a la Passió d'Esparraguera. Sera
els dies 9 i 10 de març, dissabte i
diumenge, amb el següent progra-
ma.

Sortida la matinada del clissabte
amb avió cap a Barcelona i visita a
Montserrat. Allotjament a un hotel
de Barcelona i sortida, el diumenge,
cap a Esparraguera on es presencia-
To la Passió. Aquesta representació
es divideix en dues parts que es re-
parteixen entre demati i horabaixa.

El retorn sera un cop finalitzada
Ia Passió, també en avió.

El preu per persona, tot inclòs
menys el sopar de diumenge, 22.950
pessetes.

Les persones interessades en
aquest viatge, per favor que passin
per Sant Alfons abans del proper
dia 21, on podran formalitzar la ins-
cripció aixi com recabar informa-
ció.

Adoració Nocturna Ferienina
Avui dissabte, a les 9 dei vespre, a

la canclla de les Gernames de la Ca-
ritat hi haura vigilia d'Adoració
Nocturna femenina.

Avui vespre, teatre a càrrec de la
companyia «Es Cadafal»

El Centre Cultural de Felanitx,
ens presenta avui vespre la compa-
nyia «Es Cactaral;-cl'Algaida que po-
sara en escena a l'Auditori Munici-
pal l'obra «Tres pares per En Totó».

La vetllada començarà a les 9'30
del vespre.

El sopar dels vans de Son Negre
Els veins de Son Negre mantenen

la tradició de reunir-se en un sonar
un poc passades les festes de Sant
Antoni. Enguany, en -comptes de reu-
nir-se en el local de l'antiga escola
ho feren en el bar del Camp Muni-
cipal d'Esports, que resulta Ines
acollidor. Diumenge passat a vespre
tingué Hoc aquesta vetllada, on jo-

' ves, allots i veils conipartiren la tau-
la i la conversa fins ben avançada
Ia nit.

Que per molts anys.

Creuada de l'Amor Divi
MISSA SUFRAGI

Avui dissabte dia 16, a les 7 ciel cap-
vespre, a l'església de Sant Alfons,
la missa sera en sufragi del creuat
difunt Antoni Fortcza Huguet, que
mori el passat dia 18 a 39 anys.

Música en família
Demà diumenge, a les 12,45 del

mati, al santuari de Cura, el trio
de guitarres format per M.. de Lluc
Coll, Francisca Oilers i Joan Pau
Aguiló, interpretaran obres de Sor,
Garcia Abril i Cal.

Adoració Nocturna
Dijous dia 21, a les 9 del vespre, al

Convent de Sant Agusti, reunió i a
les 9'30 Missa que s'oferirà en su-
fragi de Francesc Forteza.

Fe d'errades
A l'anterior edició, al comentari

que dedicarem a Sa Rua, dieuerem
remiament que cnguay era la seva

tercera edició, quan en realitat es
la quarta, ja que la primera es feu
I'any 1988-:

Secció Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL

QUARESMA

Divendres dia 22,a les 5•:10 de l'hora-
baixa, a la parròquia de Sant Mi-
guel, Unció dels Malalts, especial-
ment dirigida a persones de més de
vuitanta anys i a aquelles de menys
edat que la vulguin rebre.

Les persones que el necessitin i
no disposin de mitja de transport,
poden avisar a la Rectoria (Telèfon
580056) i seran recollides i retorna-
des al seu domicili.

CHICO de 24 años, con carnet de
1.3, BUSCA TRABAJO.
Informes, Tel. 581'321 (de lunes a
sábado, de 9 a 13 y de 15 a 17).
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TEMPS DE QUARESMA

Cmiilant pel ileser1... Les dues opc ions
Dins els escrits del Nou Testament ens trobam amb qu;.‘. Jesús es

presentat com l'home nou o el nou Adam i que com Adam, ha de ser
temptat. E l i  com a pelegrí o caminant entra sense por en el desert de la
vida durant quaranta dies, al . lusió simbòlica als quaranta anys que el po-
Lie hebreu camina pel desert fins arribar a la terra promesa, on foren
temptats per altres deus.

Jesús, nou Adam i nou poble de Du ha de recórrer el seu camí fet
de (l esert, de dejuni, de privacions i de creu. En aquest desert sera posat
a prova, clecantant-se per el camí de Dal.
Què és el desert?

Ens trobam amb molts de significats dins la Sagrada Escriptura.
Simbolitza el lloc on viuen els esperits malignes que des d'aquest lloc
ataquen l'home, pen) tambe significa el «Hoc» des d'on arriba la salvació
rnesianica. El desert simbolitza la mateixa vida de l'home, caminant en
un m6n confús, amb camins poc marcats o senyalitzats,. deixant-se dur
per Prohitz6 que moltes vegades es transforma en un pur miratge. Dins
el desert el caminant posa a prova cl seu valor, tot el seu sebre, el sentit
d'orientació i la capacitat per 'iure amb la privació de les comoditats
que te la ciutat. Ës l'home que cerca, que grata, en la soledat interior la
resposta als seus grans interrogants: Qui som, cap on vaia, d'on venc,
quin sentit te la meva vida? Ës l'home tot sol i amb si mateix que ha de
triar un camí i fins i tot l'ha de marcar, perquè ningú neix amb un icarni
fet o marcat per recorrer-lo còmodament. Facem record dels versos de
Machado: «Caminante, no hay camino, se hace camino al andar... D.

També Jesús ha de recórrer el seu cami, un camí que es farà creu,
perquè sera la topada amb dues direccions ben distintes, de dues grans
opcions. Ell sentira sobre la seva carn aquest drama interior, aquesta
Iluita per ser fidel al camí marcat pel seu Pare i amenaçat pel mal «Di-
moni». Veritat i mentida, aquests son els dos grans camins i en el Hoc
dramatic on es creuen l'home s'atura i elegeix... Amb Adam passa el ma-
teix, que es decidi per la mentida i la rebellia. Ara li toca a Jesús, que te
quaranta dies per davant fins que opta pel camí marcat pel seu Pare.

Jesús pelegrí i caminant es va fer la pregunta: Quin es cl meu camí?
Quina es la voluntat del Pare? Quin es el sentit dc la meva existricia?
Aquestes preguntes seguiran essent un corc dins cl seu cap i el cor, quan
sera posat a prova pels seus. deixebles, que l'empenyen cap a un mesia-
nisme politic, i pel poble que sols veia en ell un profeta que feia mira-
cles. De prova en prova, camina caminaras cap a Jerusalem on la sombra
de la creu es transformara en dolor i despreci. I alla tenim Jesús pen-
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Ajuniament

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

L'empresa agraeix la vostra
collaboraci6 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-
guiri les dades actualitzades, acudei-
xin a aquesta oficina abans de l'es-
mentada data.

Els documents a presentar si així
ho desitgen s6n:

sant i caminant i sentint en el seu interior les dues veus: la de l'Esperit,
paraula de veritat, d'autenticitat i de fidelitat a un compromis d'ALLI-
BERAR L'HOME pel carpi de la creu, i la veu del dimoni, paraula de
mentida, d'infidelitat i d'orgull.

I aqui estam nosaltres, també homes pelegrins en aquest nostre dur
desert (m6n) del segle X X. Amb les grans preguntes de sempre. Quin
cami triar o elegir? No hi ha moltes opcions. Sols clues: fidelitat, com-
promis a l'Evangeli, amb tot el que això suposa i implica, o deixar-nos.
dur per les mentides que avui ens envaeixen de totes les parts: ambici6,
orgull, doblers, plaer, violencia, guerra... Cada chia ens sentim estirats in-
teriorment per dues veus, per dos esquemes de vida. Cada dia sentim la
soledat interior de decidir per nosaltres mateixos, sense que ningú pugui
fer-ho per nosaltres: decidir això o lo altre, per la llibertat o per l'opre-
sió, per l'amor o per l'odi, per la pau o per la guerra, per l'estimació i la
conservació de lo creat per Déu, els cspais naturals o per la destrucció
i la urbanització...

N'es la gran hei de l'home-caminant: iDISCENIR 0 DECIDIR PER
.UN MATEIX, EN LLIBERTAT, EL SEU PROPI DEST1!

Guilleur Feliu i Ramis

— Rebut de con tribuci6.
- Escriptura clivisi6 horitzontal.
- Nom i D.N.I. del/dels propic-

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

16,00 h a 19,00 h.
Vos agraim la collaboraci6.
El Bathe:

Cosme Oliver Aionserrat

SE VENDE SOLAR en Porto-Colom
ni uv chitrien, en C. Ordinas, a 50
in. del mar, 100 1112, con salida a
dos calles asfaltadas y con aceras.
1111 .m - 111es, 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.

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

T TEMPRA. COCHE IIMPORTADO DEL AÑO 1991.
Concesionario Oficial:

A. Carrer del Socors, 8.AUTOS MARTORELL, S. 	riff
Tel. 58 13 48. Felanitx. il



TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR

FEBRER

Divendres 15 	21'30h.	 Dilluns 18 	 21'30 h.
Dissabte 16 18 i 21'30 h. 	 Dimarts 19 	21'30h.
Diumenge 17 181 21'30 h. 	 Dimecres 20 21'30 h.

XESC FORTEZA
PRESENTA LA SEVA COMÈDIA

	PRIMERA ACTRIU 	
MARGALUZ

„v,

UNA DE LLADRES
I SERENOS
AMB L'ACTUACIÓ DE

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

VENDA ANTICIPADA D'ENTRADES A LA TAQUILLA DEL TEATRE

Bartomeu mas Barceló

va morir a Felanitx, el dia 5 de febrer de 1991, a l'edat de 79 anys,
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

Al eel sia
La seva esposa Pritxedes Vidal; germans Nicolau, Joan i Miquela; germans polities Catalina

Roig, Miquela Sufier, Janine Sureda, laria i Guillem Vidal, Araria Vidal, Francisca Sastre i Rafel
Adrover; lillois Bartomeu Maimó i Margalida Mas; nebots, eosins i els altres parents vos demanen
que volgueu encomanar la seva ànima a Dal.

Casa mortuòria: C. Santueri, 66

Vehículos de ocasión
FORD ORION 1.8 D. GT

	
PM-BC

RENAULT 5 GTL 5 P
	

PM-Y
OPEL CORSA GT 1.3

	
PM-AK

RENAULT 4 TL
	

PNI-X
FIAT UNO 45 S 5P
	

PM-AH
FIAT UNO 45 STING

	
PM-AL

FORD ESCOEI) 1.6 GHIA
	

PM-AH
RENAULT 14 GTL
	

PM-P
EOM) FIESTA
	

PNI-M
TALBOT HORIZON GL

	
PM-T

SEAT IBIZA 1.3 GLX
	

PM-AK
(SABADOS MAÑANAS, ABIERTO)

	- Concesionario Oficial

AUTOS M RTORELL 9 S.A.
Carrer del Socors,6. Tel. 5813 48. Felanitx.

6 FELANITX  

k7.17,1N,,,,'Ir
Ñ-$W' 	 ...,Vi% ,. o 	 e 	 EMBEBIA:),

11 '44-‘1.11Alif4ii j. es rep a Baas pcs
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1909

Guar(lies Civils aniran a Cas Concos i a S'Horta.
Desembre, 12.—Se celebraren les cicccions municipals; tot va anar be

I no hi hagut  renou. Els conservadors tregueren majoria i els liberals amb
els republicans, minoria. El govern de Madrid era liberal, presidit per
Moret.

Dcsembre,17.—Enterrament civil d'un lliurepensador en el cementen i
neutre.

Desembre, 20-23.—Reunions dels gremis a la Sala per repartir-se les
contribucions industrials i de comerç.

Desembre, 31.—Completes en preparació dc la festa del Nom de Je-
sús. Sermó d'Acció de gràcies de final d'any preclicat per D. Antoni San-
cho.

Foil
EIXAMPLA

Barri urba que s'ha quedat es-
tret.

EIXELEBRAT
Que actua sense reflexionar, com

quasi tothom.

ELECTRICITAT
Invent de GESA.

ELECTROAMANT
Amant que compta amb una for-

ta atracció

EMMORENIR
Tornar-se ros.

EMPIRISME
Empirialista.

EMPISSARRAR
Escriure a les pissares.

EMPRESSONAR
Ficar algú a la presó per treure-Ii

els mocs.

El programa de TVE-Sant Cugat
«La barbería», ciirigit i presentat per
Josep Abril, va ser guardonat
amb el Premi Ciutat de Barcelona
de Radio i TV «per la seva origina-
litat en la forma de recuperar una
tertúlia tradicional».

Aquest espai, que es transmet des-
prés de dinar cada dilluns, i que
aqui es pot veure, gracies a la ini-
ciativa de Voltor, per la freqüència
del C-33, comenta cada dilluns la
jornada esportiva del diumenge,
amb la intervenció fixa dc populars
politics i altres convidais.

Un altra programa de caire humo-
ristic-esportiu es 'Força, Barça', que
dirigeix Alfons Arús, i que en les ma-
teixes circumstancies es pot rcbre
en la seva reclifusió tots els dimarts.

SE TRASPASA MERCERIA.
Informes, Tel. 582326 (hot-a de
comercio).

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-
deria, despensa, 2 terrazas.
Informes, Tel. 583035, a partir de
Ias 21 h.

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).



CENTRE CULTURAL
Ajuntament de Felanitx

Demà cliumen52:e. dia 17, a les 21,30 hores
CASA MUNICIPAL DE CULTUI1A

RECITAL URIC
JOVES INTERPRETS

MARIA ANTONIA RIUTORT (Soprano)
FANNY MARI (Soprano)
RAFA DOMINGO (Tenor)

FRANCESC JOSEP BLANCO (Piano)

FELANITX

Dia 19 comienza el I Cam- Xesc Forteza pone en esce-
peoneto de Truc «Bar 	 na «Una de Iladres Eere-
Slbeuratior» 	 nos» en el Teatre

vida social
NECROLOGICA

El passat dia 5 mori a Felanitx,
a l'edat de 79 anys, clespres de veu-
re's confortat amb els sants sogra-
merits, I). Bartorneu Mas Barceló,
des Casten. Descansi en pau.

Reiteram el nostre condol a la
seva familia i d'una manera espe-
cial a la seva esposa D.a Praxedes
Vidal i germans D. Nicolau, D. Joan
i D.a Miquela.

NAIXEMENT
A La Coruña, els nostres bons

timics Joan Pou Borcloy i Milucha
Goyancs Castro han vista alegrada
Ia seva llar amb el naixemenet del
ueu segon fill, un nin que en el
baptisme rebrà el nom de Xabier.

Enviam la nostra rues cordial fe-
licitació als venturosos pares.

BODES DE PLATA
MATRIMONIALS

El passat dia 2, celebraren les bo-
des de plata matrimonials, els espo-
sos Joan Rigo Vaguer i Barbara
Juan Barceló.

Amb tal motiu, al voltant del mig-
dia, se reuniren amb les seus fami-
liars en una missa d'acció de gra-
dies que celebra en le Santuari de
.Sant Salvador el P. Jaume Duran i
despres en un dinar a Portocolom.

A les moltes felicitacions reburies
pel matrimoni Rigo-Juan en tan gra-
ta avinenlesa, hi unim la nostra rnús
cordial. Que per molts anys.

Club de Basquet Esport
Es Port

INFANTIL MASCUL1
(CATEGORIA ESCOLAR)

ESPORT ES PORT, 20 - CAMPOS, 10
Els allots s'iniciaven així en el seu

primer partit de basket, en el qual
els hi va venir justa la victòria que
no aconseguiren.

La veritat és que s'han agafat els
entrenaments amb gran entusiasme.
El seu entrenador Tomeu Maimó les
sap conduir cap als bons fonaments
tècnics que cal assumir en aquesta
etapa.

Enhorabona.
CADET FEMEN1

CLIMALIT, 24 - SINEU, 43
El carnaval no els va anar molt

be a les nines d'en Toni, ja que va-
ren perdre enfront de les de Sineu.
La primera part va ser molt iguala-
da, per?) a la segona, els nervis es
varen apoderar de les jugadores.

Jugaren: Amaya (4 p.), Johany
(2 p.), Ana Rosa (12 p.), M. del
Mar, Jose Ana, Susana, M.' Sebas-
tiana (2 p.), Mary (4 p.).

SENIOR FEMEN1
RENAULT PORTO-COLOM, 76

BINISSALEM, 39
Just quan varen tenir el partit a

l'objectiu de l'entrenador Pe-
re Mayol era aconseguir els maxims
punts de difer&icia possible i així
ho feren, creant en certa ocasió mo-
ments d'espectacle.

Les maximes puntuaclores varen
csser Cati, amb 25 (un triple), Car-
me Vivancos 14 p. i Isabel Reverte,
13 p.

Telnporal

HOY SABADO FINALIZA
EL PLAZO DE INSCRIPCION

Con un ambiente de gran expec-
tación va a empezar el próximo
martes en el «Bar S'Abeuredor» el
«I Campionat de Truc local» que or-
ganiza nuestro simpatico amigo To-
meu. Van a participar los mejores
<artiquers» de Felanitx, sin descartar
que algunos «valientes y atrevidos»
foráneos se dignen intervenir ya que
en juego, amen del prestigio, hay
interesantes trofeos y premios.

Del desarrollo de las partidas ire-
mos informando con regularidad,
De momento nos limitaremos a sig-
nificar que ya hay más de veinte
«colles» inscritas y que el plazo de
inscripción finaliza hoy sábado. Co-
laboran varias firmas comerciales
que daremos a conocer en nuestras
venideras ediciones.

MAIKEL

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

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

EXPOSICION Y VENTA

Taller
Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 580268
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS

pal de Manacor
El jueves de la pasarla semana es-

tuvimos presentes, en nombre de
este SEMANARIO, en la RUEDA DE
PRENSA que tuvo lugar en la vecina
Ciutat de Manacor con motivo de la
presentación de la comedia que va a
ofrecer en el Teatre Municipal de
Manacor. Se trata de una obra ya
conocida de este exitoso actor/autor
que en su momento pasó un tanto
desapercibida, pew que con el paso
del tiempo no ha perdido en abso-
luto su vigencia. Los primeros pa-
peles corren a cargo de la cantante/
actriz Margaluz, y de Paquita Bo-
yer, .Joan Bibiloni, Maria Zanogue-
ra y i Joan M.a Melis, entre otros. Per-
manecerá en cartel a partir de este
fin de semana y hasta el próximo

. rpieTcoles dia 20, en que tendra lu-
gar la última función. Un total de
ocho representaciones. Ni que decir
que el éxito de público está garan-
tizado de antemano.

MAIKEL

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

Porto Colom (Sa Punta]
8 DUPLEX a 250 m. de la pla-
ya. Vistas al Puerto.
PLANTAS BAJAS con jardin,
4 dormitorios y 2 baños.

PLANTAS PISOS, 2 dormito-
rios y 1 bario. Buhardilla y
solarium privado en azotea.
FACILIDADES: Tel 451948.

ES DONEN CLASSES DE PIANO I
VIOLONCEL a tots els nivells.
Inforinació: Tel. 580684

Bobega de Felanitx, Sdad. Coop. Ltda.
Se convoca a los Sres. socios de esta Entidad a la Asamblea

General Extraordinaria que se celebrara el próximo dia 24 de
Febrero, en la Casa de Cultura de Felanitx, a las 10 horas en pri-
mera convocatoria y a las 10,30 horas en segunda, bajo el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
1."—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión

anterior.
2."—Explicación de la gestión desarrollada por la Junta Ges-

tora.
3»—Proposiciones de la Junta Gestora.
4."—Aprobación de la gestión desarrollarla por la Junta Ges-

tora.
5."—Ratificación de la Junta Gestora.
6»—Ruegos y preguntas.

Felanitx, 7 Febrero 1991
Junta Gestora

SA RECREATIVA
Divendres dia 22, a les 21,30 h. xerrada a carrec de JOSEP

AMENGUAL (quinze vegacies campió cl'Espanya de pesca subma-
rina, dues d'Europa i tres del Món), i de PERE CARBONELL
(actual campió d'Espanya i d'Europa).

Al final hi haura un refresc per a tots els assistents.

El Bar Restaurante BAHIA AZUL y el
MESON OLÉ

ambos bajo la DIRECCION de ANTONIO PUIG BATLE

comunican a sus clientes y público en
general su

Reapertura
EL BAIIIA AZUI. INAUGURARA EL DIA 21 DE FEBRERO
Y EL MESON oLn ABRIRA A PRINCIPIOS DE MARZO.
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Autocares
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Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Te13. 580246 • 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas

a El FELANITX perdió en INCA
frente al CONSTANCIA por .UNO a
CERO. La derrota no tendría la
menor trascendencia si no se hu-
biera logrado dc una forma total-
mente antideportiva. Los —«felanit-
xers» recibieron más q uu,n a
estera. La verdad es que -pquOlo
fue la guerra. La expedic`tón'del
C.D. FELANITX no rearesó.al e.om-
pleto, JAUME ROIG tuvo que Per-
manecer internado hasta el pasado
martes por la tarde, en la POLI
CLINICA MIRAMAR; el bravo ju-
gador SAGRERA tiene un pie a la
funerala; AZNAR salió seriamente
«tocado»; AGUSTIN estará lesiona-
do por algunos partidos, FELIPE
recibió patadas a go-gó, NICO ídem
hasta que se cansó y advirti6 seria-
mente a su marcador,. ALFONSO
también es duda para el domingo
y GALLARDO, que ya no se vistió
—por molestias en los pies, puc-
de que tampoco se pueda. alinear
ante el SON ROCA. Los felanitxers
se quejan, y razón no les falta. Es-
peremos que el próximo domingo
que reciben al SON ROCA,, -otro
equipo «follonero», recordernots los

incidentes ocurridos en Santan■q
hace algunas jornadas—, la enfer-
mería dé algunas altas y el iMstei -

Asensi pueda confeccionar un once
con garantías. Ah! Y una preE,,unta
que flota en el ambiente y que tie-
ne visos cle morbosidad: ¿Sc atreve-
rd a venir a «Es Torrentú» el
«RAMBO de SON ROCA»? Dios no
lo quiera. ¡Estamos hartos de Fos!

• La «RUA», se diga lo que se
diga, resultú un EXITO, pese a al-
gunas deficiencias, muchas veces
imprevisibles, —el horario tal vez
tardio—, per° no se pueden pedir
más peras a este olmo Hubo mu-
cha participación y mucha expecta-
ción. AI final, corno casi siempre,
hubo polémica en torno a los pre-
mios, natural. La gente todavía no
ha aprendido la lección, todos quie-
ren ganar y, participar por partici-
par, sólo lo hacen algunos pocos.
No vayamos a entrar en cuestiones
bizantinas, que si los premios fue-
ron justos o no, pero la verdad es
que los «Dragons», «Indios», «Ho-
róscopos»	 Marxosos», Vikingos»,
«Comparsa Extremeña», «V Cente-
nario», etc. todos dieron colorido
una fiesta que ya ha calado hondo
en el ámbito felanitxer. Algunos re-
pitieron premios en Campos .y Pal-
ma, lo que demuestra la calidad y
el trabajo desplegado por estas «co-
fradías». ¡ hasta el año que viene!
¡Que no decaiga!

• Enorme expectación en torno
al «I CAMPIONAT DE TRUC BAR
S'ABEURADOR», que va a comen-
zar el próximo martes. ,Por cierto
que el dibujo del cartel anunciador
ha sido realizazdo por cl artista lo-
cal SEBASTIA RIGO, muy solicita-
do últimamente después de que di-
seriara este magnífico cartel de «Sa
Rua-91».

TENIS TAULA

3., DIVISIÓ NACIONAL
Els resultats (leis tres darrers par-

tits jugats per l'equip del Bar ets
Arcs son:

S'HORT, 5 - BAR ETS ARCS, 2
Alineaciá: M. Caldentey (1), M.

Ginart (I) i N. Lauclat (0).
BAR ETS ARCS, 0
TRAMUNTANA, 5

Alineacid: N. Lauclat, M. Bermú-
dez i M. Ginarcl.

ANUBIS, 5 - BAR ETS ARCS, 3
Alincaciú: M. Ginard (3), N. Lau-

dat (0) i M. Lauclat (aleví) (0).

• En el «CINE PRINCIPAL» te-
nemos clos películas de reciente co-
secha. «EL EXORCISTA III», diri-
gida por el autor de la novela
original W. PETER BLATTY. Una
repetición a consecuencia cle la pri-
mera entrega, donde abundan tru-
culentos efectos especiales. Ah! La
sorpresa _es que vuelven a repetir
—¡agárrense ustedes!— «PRETTY
'WOMAN». Todo un éxito de ta-
quilla.

• El jueves de la pasada sema-
na estuvimos en MANACOR en la
rueda de prensa/almuerzo/presen-
tación de la obra dc Xesc Forteza
que va a representar en el «TEA- -

TRE MUNICIPAL DE MANACOR»
titulada «UNA DE LLADRES I SE-
RENOS». Fue francamente agrada-
ble conversar can .el amigo XESC
FORTEZA, hombre de carácter di-
vertido que ha demostrado a lo
largo y ancho de toda su carrera
ser un gran profesional. Es más,
dentro de poco volverá al «Teatre
de Palma» para representar una co-
nocida .obra y al mismo tiempo
está deshojando la Margarita por-
que se le quiere contratar para un
papel dramático en la película del
mallorquín y ya conocido mundial-
mente AGUST1 VILLARONGA, que
va a rodarse dentro de breves fe-
chas. «LA MORT I LA PRIMAVE-
RA», es un proyecto subvencionado
por la Comunidad Europea y pre-
supuesto millonario, basada en la
famosa novela de la catalana MER-
CE RODOREDA. En fin, Xesc es
todo un personaje que se ha gana-
do a pulso un sitio fuera y dentro
deI teatro.

EL RESERVA

Amb aquc3ts tres partits ha :lea-
bat la compcticiú a la 3. , Divisió Na-
clonal. L'equip de Felanitx ha estat
el primer any que hi jtwava. Durant
aquesta ili;_za tan mils ha guativat
!Iii partit quedant classificats al dar-
rer Hoc de la taula. A aquests tres
clarrers partits s'ha jugat sense cap
tipu3 d'aspiració ¡a clue no hi havia
res a ler, Fent debutar a un jove ju-
g:.-tclor en Miguel Laudat (que només
compta amb 10 anys i promet molt)
i a Miguel Bermúdez que ja jugava
Vary passat per  que ho havia dei-
xat anar.

Ara, to!. l'equip centrara cis seus
esforços a la 2.3 Divisió de Mallor-
ca ja que hi fia possibilitats de clue-
dar classificats entre els tres pri-
mers.
2., DIVISIÓ MALLORCA

BAR ETS ARCS, 3
TRAMUNTANA AT., 5

Alineació: M. Ginard (2), M. Cal-
clentey (1) i N. Lauclat (0).

No se pogué guanyar al Wet - per?)
Va esser un partit molt disputat fins
als darrers moments. La partida
clau fou la que varen jugar en Mi-
guel Caldentey i en J. Plomer (el
millor jugador de la catcgoria) que
acaba amb l'empat a un set, i al dar-
rer en M. Calcientey va tenir avan-
tatges amb parcials cie 20-19; 21-20;
22-21; 23-22; pers, al final va perdre
per 26-24.

VERGE DE LLUC, 3
BAR ETS ARCS, 5

Alineació: M. Ginard (2); N. Lau-
dat (2) i M. Laudat (1).

Partit jugat a Palma contra el co-
lista i que es va superar sense pro-
blemes.
BAR ETS ARCS, 5 - INQUENSE, 1

Alineació: M. Ginard (2); M. Cal-
dentey (2) i O. Bauza (1).

Partit amb clara superioritat lo-
cal. L'equip d'Inca nomes presenta
dos jugadors.

Aquest passat dimecres havien  de
jugar a Felanitx contra S'Hort. Avui
clissabte juguen a Palma contra el
Palma Promeses i abans hi haura un
partit de categoria aleví, i el pro-
per climecres dia 20 juguen a Feb-
nitx, al Bar ets Arcs contra el se-
gon classificat que es l'Anubis At..

GORI VICENS

INSTA ILCONFOIRT
CALEFACCION INTEGRAL

¿Tiene usted problemas de
humedades o frio?

NO PASE USTED UN INVIERNO MAS
SIN CONOCER LAS GRANDES VENTAJAS

DEL SISTEMA DE CALEFACCION QUE TIENE
UN BAJO CONSUMO, NO OCUPA ESPACIOS, ES INVISIBLE,

NO PRECISA TUBERIAS, CALDERAS, NI RADIADORES.

INFORMES: Tel. 580946

Próximamente apertura de sus
nuevas oficinas en

C. Pare Sebastià Nicolau, 13

FELANITX

Tel. 580961

Act' !(r.i 	 i,! hi:LiCrd

INMOBILIARIA L. PONS
APIC n°. 416

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

rn 7 aproximadamente.
• PISOS EN FEI.ANITX calle Nofre Ferranclell, calle Zavella

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
monte.

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

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



FELANITX

FUTBOL

Poco público en las gradas del
«Nou Estadi» de Inca.

FELANITX: M. Roig, J. Roig
Suiler (Aznar), Risco, Sagrera

(Borras), Adrover, Oliver, Nico, Mu-
ñiz, Barceló y Agustin.

ARBITRO.—Damián Cánovas, ca-
sero. Toleró la excesiva dureza del
equipo local, que se empleó a fon-
do. Dejó cte señalar dos posibles pe-
naltis en el área «constante». Uno
de ellos clarísimo, «unas manos» de
libro. Tarjetas amarillas a Luque,
Oliva, Grimalt, Ferrari, J. Roig, Oli-
ver y Reinoso (2).

GOL.—(1-0) min. 55, Sampol.
DEMASIADA LEÑA

Parodiando la frase de los «Her-
manos Marx» en la película que hi-
cieron en el Oeste... «Más madera...
esto es la guerra», en el «Nou Esta-
di» el Constancia quiso ganar el par-
tido a toda costa y lo consiguió gra-
-cias al menfotisme del Colegiado de
turno (se empeló con saña y vio-
lencia) y a la buena labor del por-
tero local Salamanca, que tuvo in-
tervenciones milagrosas, salvando
goles cantados.

Fue un partido donde pudo ha-
berse dado cualquier resultado, pe-
ro se inclinó por el bando local de
forma nada correcta. Los felanit-
xers, pese a que ya se habían des-
piazado con algunas bajas y algunos
jugadores «tocados», tuvieron que
sufrir en sus carnes Ia «mala uva»
de los locales. Jaume Roig tuvo que
ser internado en la Policlínica Mi-
ramar víctima de una fuerte conmo-
ción, Sagrera tuvo que retirarse con
un pie que parecía una enorme bola
de queso, otros tienen golpes por
todas partes. Más que de un partido
de fútbol, esta crónica, debería ser
un parte de guerra. Así, señores, el
fútbol pierde interés y credibilidad,
no es un deporte, es una simple ba-
talla campal.

Tomeu
2." REGIONAL

S'HORTA, 5 - MARIENSE,
¡LLEUGERA RECUPERACIÓ!

A la fi va convencer la seva afi-
ció el S'Horta, en un partit en • el
que a més de golejar l'adversari, rea-
litza un joc pràctic. I encara hagués
pogut marcar més gols de no ser per
la mala sort davant la porteria visi-
tant. Cal destacar el debut del nou
fitxage Rafa López i també el del
porter Palmer, que juga vint minuts.
Els gols foren obra d'Antich (2),
Augusto, Aznar (de 50 metres)
Vaca.

Alineació: A. Adrover (Palmer),
Alou, Carrasco, A. Adrover, J. Bar-
celó, Dino, Augusto (M. Roig), An-
tich, Ian (Vaca) i Rafa López (Juli).
JUVENILES

BINISSALEM, O - FELANITX,
BUEN RESULTADO

Tras el cambio de entrenador
nuestros Juveniles han dado algo de
confianza en el equipo. Juan Adro-

ver hombre experimentado en estas
tareas supo colocar bien a los chi-
cos, consiguiendo un meritorio em-
pate.

INFANT' LES
SANTANYÍ, 1 - FELANITX, 5
SENSACIONAL 2.. PARTE

Con goles de Oscar (2), Paquito,
Trias y Santi, los felanitxers consi-
guieron en Santanyí una sonada vic-
toria.

FELANITX.—Acosta II, Moreno,
Javier, Santi, Roig, Ortiz II, M. An-
gel, Frias, Paquito, Miró y Oscar.

En la primera parte el partido
tuvo alternativas, de poder a poder.
Los chicos que dirige el «tandem»
Lillo/Colau Veny, salieron en un
principio bastante confiados, pero
en la segunda mitad demostraron
sobradamente su total superioridad,
virtud que queda reflejada en la
clasificación de la tabla, en la que
ostentan merecidamente el segundo
puesto.

S'HORTA, 3 - AVANCE, 7
¡MAL PARTIT!

Mal començaren les coses per l'e-
quip local, ja que als cinc minuts
hagueren pogut tenir el resultat fa-
vorable de no ser per la mala sort
d'endevinar els pals. L'equip visi-
tant es va creixer i cada COp que
s'acostava a la porteria marcava. A
la segona part l'equip local juga bas-
tant millor. Els gols foren obra de
Tomeu Roig, Pere Bonet i Felipe.
CADETS

S'HORTA, 2 - SES SALINES, 2
¡REACCIÓ LOCAL!

Gran segona part de l'equip local
ja que a la fi del primer temps hi
havia un resultat desfavorable de 0
a 2. Hem de destacar la reaparició
del devanter Jaume Barceló, que féu
un gran partit. Pels visitants s'ha
de destacar la gran actuació del por-
ter. Els gols locals foren marcats
per Jose Miguel de penal i Barceló.

Avui, jornada de descans a S'Hor-
ta. El dia 24, a les 15'30, Campos-
S'Horta. S'Horta - Playas de Calvià
( 2.a regional).
ALEVINS

S'HÔRTA, 1 - CARDASSAR, 3
¡MALA SEGONA PART!

Les coses començaren bé per l'e-
quip local, ja que en el primer
temps guanyava per 1-0, però a la
segona part els visitants es creixe-
ren i marcaren tres gols en jugades
desafortunades del S'Horta. Cal des-
tacar la presència en aquest partit
del Seleccionador Balear d'Alevins.
Els jugadors locals quan s'enteraren

•se'n dugueren una decepció ja que
no havien jugat gaire bé, sobre tot
en el segon temps. El gol fou obra
de Joan Dimas.

Avui, a les 11 h., S'Horta-Olímpic.
Encara no sabem on es jugara ja
que el camp de S'Horta podria estar
en obres. Si així fora, se jugaria a
Cas Concos.

BASQUET

RESULTATS
Cadets:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 40
PATRONAT, 67
Júniors:
LA GLORIA, 	 116
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 83
Sênior:; Provincial:
CAMPANET, 	 55
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 37
III Divisió:
JUV. LLUCMAJOR, 	 105
AUTOCARES GRIMALT, 	 77

COMENTARI
Jornada ben negra, amb tots els

resultats negatius i, a més, tots ells
molt clars. Una mateixa crònica po-
dria servir per relatar els quatre
encontres. Joc defectuós i resultats
amples en contra que ja s'en devina
ven en el descans dels respectius
partits. Dos dels equips encaixaren
resultats centenaris. També s'ha de
remarcar que hi ha l'atenuant de
que, llevat del Campanet, els rivals
estaven situats bastant més amunt
en la taula classificatória. Perto el
que crida més l'atenció són les dife-
rències negatives de 18, 27, 28 i 33

BENJAMINES
FELANITX A, 7

SON SERVERA,
FACIL PERO...

Las órdenes de Fernando Lillo,
en la segunda .parte y los cambios
hicieron valer la superioridad fela-
nitxera. ¿Hubo bronca en el descan-
so? Lo cierto es que después , de
una primera parte bastante floja
jugaron la segunda con gran orden
de ideas y totales aciertos resoluti-
vos .

FELANITX.— Paco, Juan, Gori,
Andres, Matas, Alejandro, San Nico-
las, Tomeu Vidal, Campos, Valentin
y Nadal.

Goles de Jose (2), Campos (2), y
Tomeu Vidal (3 ).

FELANITX B, 1
COLOI•1IA SANT JORDI, 5

GOL DE NADAL
Un solo gol consiguieron los fela-

nitxers ante un equipo superior.
FELANITX.— Obrador, Adrover,

Martinez, Ballester, Simó, J. Vicen-
te, Alcolea, Martin, Tortella, Nadal
y Salvita.

Las bajas que acusaban fueron
determinantes para que se produje-
ra este revés.
FUTBOLET ESCOLAR

CAMPIONAT ESCOLAR DE
MALLORCA

JORNADA NEGATIVA
INICIACIO B

REI JAUME III, 7
ST. ALFONS/BOUT. PALMERAS, I

BASTANT FLUIX
Golejada que propicià la segona

derrota a l'equip felanitxer, el qual
té una plantilla bastant nombrosa
pen!) poc eficaç. Jugaren: J. Blanco,
J.P. Covas, C. Zamorano, LI. Obra-
dor, Francisco Blanco, M.A. Marti-
nez, Alfredo, Alberto, Kico Sierra,
J. Ramallo, Hayo i MA. Mestre.

punts.
Els CADETS només oposaren re-

sistència en el començament (13-15)
i en eis minuts finals (14-15). La
resta fou un passeig pels gegants
dcl Patronat (13-37). Rafel Boyer,
amb 16 punts, destaca en l'anotació.

Els JUNIORS feren el seu pitjor
resultat de la temporada, en front
d'un rival que enguany encara no ha
perdut cap vegada. En el minut 11
ja perdien de 20 i la diferencia, a
poc més de dos minuts del final arri-
ba als 44 punts. Una reaccioneta de
2-13 acOrsa una mica les distancies.
Tornew, Maimó tingué una gran ac-
tuaci6 . X35 punts) i Pere J. Fullana
arriba als 22. Per contra, altres ju-
gadors que destaquen quasi be sem-
pre, sembla que continuaven anant
de rua.

L'equip de PROVINCIAL, amb
baixes destacades com Bernardi,
realitza un pèssim partit, especial-
ment en atac. Onicament resaltem
els 21 punts de Tomeu Maimó, els 11
punts i 11 rebots de Xisco Adrover i
els 7 rebots de Daniel.

(Passa a la 'Dag. 10)

El gal felanitxer fou obra del ju-
gadurJ Pere Covas.
I NFANTI LS

NTRA. SRA. DE GRACIA, 4
ST.' ALFONSIVIATG. FELANITX, 3

¡QUIN ROBATORI!
L'equip felanitxer de St. Alfons/

Viatges Felanitx, dirigit per l'entre-
nador PASCUAL, fou perjudicat per
un arbitratge pèssim que el porta a
perdre. Penaltis no pitats, mans sen-
se pitar, gols inexistents, faltes ima-
ginaries, etc. ¡Quin desastre!

Jugaren: T. Cañas, T. Porras, D.
Porras, D.P. Picazo, Juan Vicente,
Zamoratio, Alcón, Vicens, López i Vi-
llanueva. Els gols foren obra de
Juan Vicente (2) i Dani Porras Gi-
ménez.

M. Talavante
ALE vois

REI JAUME III, 4
ST7 ALFONSICAFET. ES GLOP, 3

t3ASTANT NEGRE
Mal Partit, on els felanitxcrs no

aconsegiAren guanyar a un rival que
en tot moment tingué la sort a fa-
vor. Jugaren: Villanueva, Paco «Bu-
yo», Domingo, Sergio, Chia, Huguet,
M. Angel i Sierra.

Gols: Domingo (2) i Jaume Ciria.
BENJAM1

REI JAUME III, 2
ST. ALFONS/FOTOS SIERRA, 4

MAGNIFIC
L'equip FOTO SIERRA, dirigit

perfectament per la parella d'entre-
nadors GERMAN-PEDRO, doblega i
estigué a punt de golejar a un rival
que no dona cap facilitat als nos-
tres. Jugaren: Fontanet, Vicens, Ló-
pez, José Luis, Victor, Adrian, Ru-
bén, Ramon i Pere Monserrat.

Els gois foren obra de MA. Fon-
tanet, Joisé Lais Rodriguez, Javier
López I. L. Rodriguez.

EFERENTE

¡Más [Wen... Esto es la guerra!
Constancia, 1 - Felanitx,

Anar [le Bua i jugar a bàsquet..
resultà inconipaible
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l Anar de Rua jugar...Coins a la Sala
EL PLE DE DIMECRES, 0 LA
CAPARRUDESA DE SEMPRE

Al Ple dc dimecres el Batle - i els
que li van darrera enmig o clavant,
no se sap, acordaren cedir a rinser-
so uns terrenys que no reuneixen
les condicions urbanistiques reque-
rides per aquest organisme per po-
der fer una Residencia cl'Assistits.
Fa setze mesos que el Batte va ofe-
rir un solar darrera cl Pare Muni-
cipal per fer la mateixa Residencia
i els terrenys tampoc tenien les con-
dicions urbanistiques requerides,
malgrat que el Batle havia dit a
l'INSERSO que si, despres no va ser
cert, o sigui que va ser mentida i la
Residencia no es va poder comen-
ear. Ara tornam estar en les matei-
xes i esta clar que malgrat el Bat-
le i els seus diguin que una cosa es
blanca, resulta que si no ho es no hi
torna, si abans de dir-ho el Batle ja
no ho era. El tema cl'aquesla Resi-
dencia d'assistits comença a ser
preocupant i els caps .pares del PP
de Felanitx es mostren

i inoperants que sempre. • L'as-
sumpte duu molt mal camí i esta en
males mans. Veurem • qui es posara
les medalles.

Al Plc de dimecres el nbstre grup
proposa la declaració .de. l'edifici de
la Bodega, des Sindicat, com edifi-
ci d'interès socio econòmic cultural.
La moció es va aprovar amb els vots
de tots els presents, malgrat s'ha-
via demanat fa un any per part de la
mateixa Bodega i el Batte no n'havia
fet cas. El fet de tirar endavant la
nostra proposta suposarà que l'edi-
fici no es podrà esbucae, si .arriba el
cas que passi en man's d'altres•pro-
pietaris i també, pel let d'estar l'edi-
tici protegit, podran rebre ajudes
per a conservar o restaurar-lo.

Una altra proposta del nostre
grup que no va tirar endavant va ser
Ia de que l'Ajuntament de Felanitx
informas al Govern espanyol de la

violació de l'espai acri de Felanitx
per part d'avions B-52 ciels EEUU
en missions de guerra, atés que el
mateix Govern sembla no tenir-ne
coreixement. A més d'això, el nostre
grup també proposa la declaració
del terme de FelanVoc com a zona
neutral al conflicte del Golf Pèrsic,
la qual cosa suposaria la prohibició
que els avions de guerra carregats
d'armes i eines belliques, sobrevo-
lasisn el nostre cel, pel perill que
correm els felanitxers i felanitxere-
tes que, si tenien un accident, ens
podríem despedir d'aquest món. El
grup del PP va trobar que la segu-
retat dels felanitxers no era de la se-
va competència. El nostre grup tro-
ba que són uns incompetents i que
si hi havia un accident aeri, segur
que no tendrien altre competencia
mai més.

El Batte a aquest Pie havia pro-
més que contestaria a les preguntes
plantejades per escrit pel grup dc
Coloms a la Sala fa mesos. Aquesta
.vegada tampoc va voler complir el
que mana el Reglament i la seva
promesa i va contestar a cinc pre-
guntes de les cent nou que hi ha
fetes. Segurament haura de ser el
Jutge qui ii faci contestar les pre-
guntes a un ple normal o a un d'ex-
traordinari. Què té el Batte que no
vol contestar les preguntes dels fe-
lanitxers? Que te cl Batle que quan.
es digna . contestar contesta cabo-
tades? La veritat és que no sabem
que te el Batle ni qui el podrà tor-
nar a votar amb aquest poc interès
que demostra en donar solucions
respostes al que clamen els felanit-
xers i el nostre grup.

ES DONEN CLASSES DE PIANO
I VIOLONCEL, a tots els nivells.
Informació, Tel. 580684.

COMPRARIA MAQUINA DE CO-
SIR. Usada i en bon estat.
Informació, Tel. 580286.

FELANITX

(l'e /a pig. 9)

Els jugadors de TERCERA que al
ilarg de la temporada han colleccio-
nat moltes derrotes minimes, agues-
ta vegada se trobaren amb un exem-
plar únic, un desencís de 28 punts.
Els llucmajorers tenen el millor
atac de la categoria, això ja ho sa-
hem, i demostraren ia facilitat que
tenen per a anotar, per?) és que el
postre «Autocares Grimait» els ho
va posar massa be.En molts cie mo-
ments la defensa era tan feble que
no se notava. Curiosament els 77
punts en atac, amb el 50 0/  d'encert
en tots els llançaments efectuats,
són una de les millors marques de
Ia temporada. Perõ aim') serveix
poc quan els rivals superen la cen-
tena. El partit havia començat be
(5-12, minut 5), se desbarata ràpida-
ment (24-14,(24-14, minut 9), se torna a
compondre (37-35, minut 16), per a
errfonçar-se ja del tot en cl descans
(55-40). El parcial de la segona part
(50-37) no feia ales que eixamplar
la diferencia continuament. Guillem
Amengual, que no va estar massa fi,
anota 22 punts i capturà 14 rebots.
El seu germa, Damia, fou autor de
13 punts i 7 rebots i jugà be. Antoni
Oliver aconseguí anotar 9 punts i
agafar 6 rebots. Damia Boyer, que
no juga molts de minuts, anota
punts i aiximateix es destacable la
gran feina de Perelló durant la se-
gona part.

AQUESTA JORNADA

Esperam que hi hagi Ines sort i
més bons resultats.

Els cadets seran els únics que se
desplaçaran, fent-ho a la pista del
Joan Capó de Ciutat.

A Felanitx, el dissabte, ens visita-
ra el Gesa-Alcúdia de júniors i el
diumenge el Son Cari-ió de Seniors
provincial i el Costa de Calvià de
I II Divisió.

Igualment ni havia programat a
Felanitx i pel dijous el partit cle ca-
cle!s contra l'Andratx que s'hagué de
suspendre a causa de la pluja.

LARRY CISTELLES

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

VENDO SOLAR en Porto-Colom, va-
llado y con agua. 1.377 m 2. Zona
La Fe.
Informes, Tel. 825123.

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

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

`t,

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

Valor 7.650.000 pts.

Informes: Tels. 580606 y 582685

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

PREVIASA)
Tratamiento del dolor y la intlatnación: Artrosis,

Cervicalgias, Lumbalgias, Contracturas musculares, etc.

Domicilio: C. Pelat 61- Tel. 383161

GARANTIA NACIONAL
-Renault Ocasión le ofrece.,

• ■
R 21 GTS PM-AP 6 m. garantia

SPRES DIESEL COM PM-AU 6 m. garantia

R 5 L PM-AM 3 m. garantia

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

R 9 GTD PM-AH 3 m. garantia

Citron AX PM-AU 6 m. garantia

Flat Regata PM-AP 3 m. garantia

Ford Fiesta PM-AN 3 m. garantia

CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACION

FRANCISCO MANRESA, S.A.
Concesionario RENAULT

FELANITX • CALONGE
TelS. 581984-85 y 657393



Video Report Jaume Andreu
C/. MAJOR NUM. 17 	 —	 FELANITX — TEL.

Reportajes de video en general:
(BODAS, COMUNIONES, BAUTIZOS)

Grabaciones en sistemas:
SUPER VILS — VI-IS — BETA y 2000

580291

Vehículos de ocasión
FORD ORION 1.8 D. GT
RENAULT 5 GTL 5 P
OPEL CORSA GT 1.3
BENAuLT 4 TL
FIAT UNO 45 S 513

FIAT UNO 45 STING
FOIlD ES(;0111) 1.6 GillA
RENAULT 14 GTL
FORD FIESTA
TALBOT HORIZON GL
sEAT IBIZA 1.5 (LX

(SABADOS MAÑANAS,

PM-BC
PM-Y

PM-AK
PM-X

PM-AH
PM-AL
PNI-A I I
PM-P
PM-M

PM-T

ABIERTO)

Concesionario Oficial

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

Hui  I cine
••■■•■

Viernes 22, sábado 23, 9 ¡loche y domingo 2.1 desde las 3

Una de las peliculas de mas éxito de esta temporada
suinta :1 la anterior.

La Historia Interminable II
Y

de complemento, lo que da mas miedo de Jacob... es que
no esta sofiando

La escalera de Jacob
Viernes I, sa bado 2, 9 noche y domingo 3 desde las 3

micdo est:, s,rvidu

Aracnofobia

Todos los perros van al cielo
Pr6ximos estrenss: Presunto inocente, El Noyai°, intrépidos forajidos,
Solo en casa, El Principiante.
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AUTOMOVILISME
articles d'oferta

ENNIANY, Si
La «Copa Renault», el futur dels nostres pilots
Dies passats lingue lioc l'entrega

de premis de la COPA BALEAR RE-
NAULT, organitzada per la Red Re-
nault. Una prova que gracies ais
suis premis permet que molts de
pilots puguin gaudir d'ajudes que
van molt be per les nombroses des-
poses que ocasiona l'automovilisme.

L'any passat l'encarregat de dur a
terme aquesta prova fou Motoreste
i enguany ii tocara cl torn a Renault
Poligon.

Per aquesta propera copa hi hau-
ra noves normatives que poden es-
devenir interessants. En primer lloc
tots els pilots que corrin ana) RE-
NAULT tendran opció a tots els pre-
mis, inclosos els finals.

Fins ara, aquell que hagues gua-
nyat en alguna ocasió ia Copa Re-
nault (casos com Antoni Piza,
Miró, Joan Tomas, Pedro Payeras,
etc.) no podien tornar optar a
aquest premi. Ara, la nova reglamen-
tació pot possibilitar que alguns de-
cidesquin retornar a la competició o
a no abandonar-la.

Pel que fa ais premis en metallic,
seran identics als de l'any passat:

Ir. 450.000 ptes.
2n. 325.000
3r. 175.000
4t. 75.000
Per suplir l'escassetat de premis

s'han establert primes de sortida, de
5.000 ptes. per cada pilot que porti
un Renault. I per primera vegada

es donara un premi de 50.000 pies.
pet primer pilot.

Perõ la gran novetat sera la in-
corporaci6 del RENAULT CLIO,
d'acord amb la campanva de pro-
meció d'aquest model. Per comen-
çar la prima de sortida sera de
10.000 ptes. i els premis aconseguits,
sempre que es disputin al manco
dues proves amb un CLIO, s'aug-
rnentaran en un 20 qi).

Alarino Talavante

Felanibt Cultural
Amb aquesta nota, FELANITX

CULTURAL, vol expresar l'acord de
manifestar públicament el seu re-
buig a la Guerra del Golf. Que de
cap manera entenem la guerra corn
a forma de justicia, i que aquesta
situació impedeix l'assoliment de la
pau i Ia resolució peremptòria
les injustícies arreu del món.

Que es tracta del genocidi de les
multinacionais del petroli i d'un
occidentalisme curt cle vista, mise-
Table de la riquesa i «mundifau».

Per això demanam que aturin im-
mechatament la guerra ais que l'han
cornençada i als qui li donen su-
port, ja que hi ha altres formes, di-
plomatiques i de diàleg, per resol-
dre aquest problema i d'altres sem-
blants, i que resem tots plegats
perquè així sigui.

Pecs plaers hi ha a la vida com
ser del Bar:;.a i viure, enguany, a
Madrid. Plaer especialment plaent
en temps de guerra, per delinició
temps de pues plaers. (Per damunt
ca nestra passen els avions de
guerra nord-americans que van a
aterrar a la base de Torrejón. Per
cert, abatis d'entrar en inat:Tia, a
Madrid, alliuris opinen que al Golf
hi havien d'haver enviat en Jesús
Gil i Gil, President de l'At. de Ma-
drid de llinatge repetit, i no els
B-52. Ja Ii estaria b0 a Saddam! Si
en Gil fos de •Minessota, corn el ge-
neral de quatre estrelles Schwarz-
kopf, ja hi seria).

Cert: cal l'evasió.
A base de iligues perdudes ,. la

piemsa esportiva catalana ja havia
desenvolupat tot un rosari d'excu-
ses, incuipacions, ditiràmbics ret6-
ries, acusacions, conjur i FOI-mules
magiques per explicar les derrotes
del Barça, sempre fruit de situa-
cions anormais. Els comentaristes
esportius barcelonistes saben que
una flor no fa estiu i que conve
mantenir-se prudents. Si a les dar-
reries de la iliga,- el Barça perd els
papers i no fa campió, ja x•eureu
que aquesta tradició sortira aviat i
elaborada.

A Madrid, emperò, aquest corrent
literari no esta arrelat. No saben
justificar la mala temporada del
Reial Madrid. No hi ha tradició.
«Encara hi ha esperança», «nomes
són 9 punts» o «de morts, res»,
diuen els poetes madridistes ave-
sats a cantar lloances. L'orgull els
impedeix dir clarament que sense
en Schuster i en Martin Vazquez
Pequip no es el que era. La premsa
esportiva catalana no tendria pie-
tat amb el Barça si estas a 9 punts
del líder i hauria trobat explica-

c:ons mil a la circumstancia. La di-
ferència es que a Madrid no s'ho
expliquen.

De sobte, sembla com si tothom
fus de l'Atiqic de Madrid. Baixes al
bar a veure un partit dei Canal +
i no hi ha ningú ciel Reial Madrid.
Au, venga! Que no es el met' primer
hivern a Madrid, jo s3 que hi sou!
No pot sen que tothom sigui de
l'AtF,Aie. Els propietaris ciels bars
han canviat cl •  escuts del Reial
pels de l'Atletic a fi de fer augmen-
tar les consumicions.

No pue clin que som del Barça,
per raons d'integritat física. I qua-
si es millor, perquè aixi tenc un se-
cret no compartit. El meu somnio -
re de satisfacció, de mediterrani
cara-redonec, els té intrigats. Qui
deu ser aquest que nomes compa-
reix quan hi ha futbol a la tele?

Se'ls nota a la cana que no estan
avesats a patir futbolísticament.
S'han quedat gelats, muts, escla-
fats de tan amunt com han caigut.
Sois no fa ganes punyir-los, perque
ho duen molt malament. El barce-
lonista en aquests casos no perd
mai l'altivesa ni l'estoicisme, per-
què sap que no hi ha termes mit-
jos: les grans derrotes presagien
grans victOries.

Seria preferible, des del meu
punt de vista, per poder treure tot
el sch: a la bona temporada del
Barça, que el Madrid fus segon, no-
mes a un punt. Aixi, els madridis-
tes, en hoc d'estar ablanits, treu-
rien el nervi. L'Atlètic es un club
sufridor i amable, president a part,
i no se'l pot posar en el lioc de «ri-
val per excellencia».

«e• Que tiene nardos azuhirana? ,

li ciernan a la florista.
Nicolau Barceló



El Bar Restaurante BAHIA AZUL y el
MEA OLÉ

ambos bajo la DIRECCION de ANTONIO PUIG BATLE

comunican a sus clientes y público en
general su. -
Reapertura

EL BAHIA AZUI, INAUGURO EL DIA 21 DE FEBRERO
Y EL MESON OLÉ ABRIRA A PRINCIPIOS DE MARZO.

Hamburguesería MIQUELI
Comunica a sus clientes y público en

general que desde el viernes 22, tiene
ABIERTO los fines de semana.
Especialidad en:

— POLLOS AL AST
— BROCHETAS
— HAMBURGUESAS
— PULPO A LA GALLEGA
— COMIDA PARA LLEVAR

C/. HERMAN CORTES, 5 	 TEL. 825180 	 PORTO-COLOM

Restaurante CAN MANUEL
Comunica al público en general, que

está a su servicio todos los días, en ca-
Ile Mayor, núm. 7 de Cas Concos.

Especialidad en asador de
carnes tre■was.

ESPERAMOS SU VISITA

Atención
INAUGURACION

A partir del domingo 3 de marzo y todos los domingos,
a las 730 tarde

Gran Baile de Salón en Son Colom
(Bar Restaurante. Carretera Felanitx-Campos)

Especial para la Tercera Edad
AMENIZADO POR

Gran Salvador y su fabuloso Show
OS ESPERAMOS

PARA CUAIIOUIER INFORMACION, TEL. 824311

Restaurante Can Pedro
SU RESTAURANTE DE CONFIANZA

C/. Vapor Santucri, 122 — Tel. 825441
Carretera Porto-Colom - S'Horta

Abierto todos los días
Especialidad en pescados frescos y
toda clase de mariscos.

DISPONEMOS DE UN RESERVADO, MAXIMO 8 PERSONAS

FELANITX

Avui teatre a càrrac del grup
«Picad Is»

Avui vespre a les 930, a l'Auditori
Municipal cl grup de Teatre «Pica-
d is » de S'Arenal ens presentarà
l'obra «Na Blanca viuda d'un viudo
viu».

Aquesta funció es organitzada per
Ia Llar de la Tercera Edat de l'IN-
SERSO de Felanitx, amb el patro-
cini de la Caixa de Pensions.

L'enterrament de la Sardina
Dia 12 a vespre, darrer dia de car-

naval, Cas Concos fou escenari  de la
darrera disbauxat. L'enterrament
de la Sardina, que engusany - se ce-
lebra per segona vegada, i malgrat
Ia vesprada vertaderament gèlida,
aconsegui congregar una gran mul-
titud que s'integra a la comitiva que,
amb el taüt i els típics bacallans i
paraigua amb sardina, va discórrer
pel carrer major, plaça de la farola i
inetge Obrador.

Al costat del saló parroquial es
disposa el foguer6 on fou Ilançat el
taüt i tot seguit s'organitza la torra-
da. Coca, sardines i vi es consumi-
ren a balquena i dins el saló s'orga-
nitza un ball ben vitenc.

Teatre - «Joyas intèrprets»
El Centre Cultural ens va oferir

el passat cap de setmana dues vet-
Rades, el dissabte teatre a càrrec
lel grup «Es Cadafal» d'Algaida,
que posa en escena l'obra de Mi-
guel Mihura «Tres pares per En To-
tó», una obra divertida, molt carac-

terística de Mihura. El diumenge
«Joves intrprets», integrat per les
sopranos M. Ant)nia Riutord i Fan-
ny Mari, el tenor Rafa Domingo, i
el pianista Francesc Josep Blanco
ens oferí un ramell de lièders i aries
d'òpera de Mozart.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
TEATRE.— A l'obra «Alta seduc-

ci 611 » al Pri nef po I de Ci u ta t. Dia 27,
sortida a les 5'30 i dia 3 de ifiarç",
sortida a les 6'30. Preu 800 plus.

CONFERENCIA.— Dia 28 a les 17
h. sobre «Els mallorquins a la gue-
rra de Cuba», per Antoni Marimon
Riutord. Patrocina la Conse1lt3ria de
Cultura. Al final es donara n . els
tickets per a l'excursió cultural de
dia 7.

Pintures de S. Massanet a
«Sa Nostra»

Recordam als nostres lectors que
fins demà vespre estarà oberta a la
sala de «Sa Nostra» una exposició
de pintura, força interessant, de S.
Massanet.

Dinar de fraternitat dels caçadors
de S'florta

Diumenge passat, en el collegi
«Reina Sofia» se celebra el dinar
anyal de la Societat de Caçadors de
S'Horta. Cap a les postres, el presi-
dent Antoni Adrover, tingué parau-
les d'agraïment per les autoritats
locals assistents així com la del con-
seller de deports del CIM Andreu
Riera.

Música en familia
Dema diumenge dia 24, a les 1245,

en el Santuari de Cura, concert de
joves interprets: Trio de Guitarres
(M." de Lluc Coli, Francisca Oilers
i Joan Pou Aguil6). Interpretiran
obres de Sor, Garcia Abril i Cal.

Curs Stvdia
Dijous dia 28, a les 9'30 del ves-

pre, a la sala d'actes del collegi de
Sant Alfons, el P. Antoni Oliver, C.R.
explicara la segona lliçó del curs:
«L'ateïsme dels creients. Els textos
de Cam:liant et spes n.° 7 i 19, i el
Catecismo p. 15».

Secció Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL

CELEBRACIONS QUARESMALS
Dimarts i dijous, a les 7'45 del

mati, Laudes i missa a la capella de
l'Hospital.

Dimecres i divendres, a les 8 del
vespre, Vespres i missa a la parr-

clama.

•vida social
NOCES D'OR

MATRIMONIALS
El passat dia 20 de febrer celebra-

ren les bodes d'or matrimonials els
esposos Antoni Caldentey Adrover i
Antonia Julia Valens.

Amb tal motiu, juntament amb els
seus familiars es reuniren en una
missa d'acció de gracies a la parrò-
quia de Sant Isidre de S'Horta, on
s'uniren en matrimoni ara fa cin-
quanta anys. Després celebraren un
dinar familiar.

En tan grata avinentesa enviam la
nostra felicitació al matrimoni Cal-
dentey Julià. Que per molts xranyst. •

informació loc41
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TEMPS DE QUARESMA

Caminant pc/ desert... La gr r, temptaci6:
fugir o passar de la creu.

Acabàvem la setmana passada client que la gran Hei de l'home-cami-
nant s discernir o decidir per un mateix, en llibertat, el seu propi destí.
Des craquesta Ilibertat se'ns presenten tres proves o temptacions a les
quals Jesús va estar sotmès durant tota la seva vida, tres que en realitat
sols es una; fugir o passar del canil de la creu.

Analitzarem el significat de les temptacions. (Lc 4,1-13).
Primera: Temptació materialista... Renunciar a la condició d'home

caminant...
Jesús com home, ha de caminar i lluitar suportant la fam i cl can-

sament, l'insult i l'espionatge. En aquest camí seu, sentira fam, es a dir,
privacions, però en realitat, la seva fam es la justícia, de l'amor, de la
unió entre cis homes de perdó i Hibertat... te fam pet-6 el seu aliment es
fer la voluntat del Pare i dur a terme la seva obra. (Jn 4,32-34).

Per això respon «com a Fill de Deu» amb la paraula de Deu: L'home
no viu solament de pa fisic... la temptació, convertir les pedres en pa...
(lo material), és ver que no ho podem descurar pet-6 no deixa de ser se-
cundari. L'home no sols s'alimenta de criteris i necessitats humanes, sinó
que orienta la seva vida cap al compliment d'una missió o vocació en el
món. Es un pa amarg i rostit, però que dóna sentit i fa tocar de peus a
terra a l'home.

L'home que cerca aquest pa no es queda tirat a la cuneta del camí,
no perd la direcció, perquZ; es el pa de la constant recerca del sentit tras-
cendent de la vida.

Jesús no sols no renuncia a aquesta condició d'home caminant sinó
que fins i tot obri el seu cor a tota paraula que el seu Pare li dóna.

L'ESCLAU TE. PA, PERO LI FALTA LO ESSENCIAL: LA LLI-
BERTAT.

I TU HOME DEL SEGLE XX: quina és la teva fam i el teu PA?

Guillem Fail) i Banns

Bobega de Felanitx, Sdad. Coop. Ltda.
Se convoca a los Sres. socios de esta Entidad a la Asamblea

General Extraordinaria que se celebrará el próximo dia 24 de
Febrero, en la Casa de Cultura de Felanitx, a las 10 horas en pri-
mera convocatoria y a las 10,30 horas en segunda, bajo el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:

1.°—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión
anterior.

2.°—Explicación de la gestión desarrollada por la Junta Ges-
tora.

3..—Proposiciones de la Junta Gestora.
4.°—Aprobación de la gestión desarrollada por la Junta Ges-

tora.
5.°—Ratificación de la Junta Gestora.
6.°—Ruegos y preguntas.

Felanitx, 7 Febrero 1991
Junta Gestora

Felanitx orgauitzarà la VII Trobada
Con4aries th Samaria Saida

Diumenge pas5:.1. tingué floc a
Manacor, la VI Trobada de Contra-
ries de Setmana Santa amb nom-
brosa participació d'associacions de
Mallorca.

L'objectiu d'aquestes trobades no
és altre que el donar a conAxer als
pobles de la nostra contrada una
tradició molt arrelada i, al rnateix
temps, estimular i regular unes
processons per tal de viure i digni-
ficar miilor aquestes celebracions.

Per això són els suggeriments
acords que es prenen i els canvis
d'impressions que es formulen du-
rant aquesta Diada.

Així mateix es ocasió per mos-
trar les vestes, penons i distintius
relacionats amb la Setmana Santa

INSTA ILCONIA'OBT
CALEFACCION INTEGRAL

¿Tiene usted problemas de
humedades o frio?

NO PASE USTED UN INVIERNO MAS
SIN CONOCER LAS GRANDES VENTAJAS

DEL SISTEMA DE CALEFACCION QUE TIENE
UN BAJO CONSUMO, NO OCUPA ESPACIOS, ES INVISIBLE,

NO PRECISA TUBERIAS, CALDERAS, NI RADIADORES.

INFORMES: Tel. 580946

Próximamente apertura de sus
nuevas oficinas en

C. Pare Sebastià Nicolau, 13
FELANITX

Tel..580961

en l'exposició que s'organitza.
Durant l'assemblea realitzada, es

féu el sorteig per a designar la po-
blació que ha de preparar la Tro-
bada de l'any que vú.

La nostra Ciutat va esser l'elegi-
da i, a partir d'ara, les contraries
dc Felanitx, unities niés que mai
per un fi comú, posaran fil a l'agu-
lla per coordinar una jornada que,
sens dubte, resultara molt Iltfida.

JOSE SIRER, S.A. PRECISA de-
pendienta para supermercado en
Cala d'Or. Se valorará conoci-
miento de idiomas.
Informes, C/. Horts, 8.
Tel. 580436 ,

CENTRE CULTURAL DE FELANITX

FRANCESC DE B. MOLL I CASASNOVAS

El Centre Cultural de Felanitx ret homenatge a FRANCESC DE B. MOLL que tant ha
treballat per la Ilengua i la cultura de Mallorca i vol expressar, el condol als seus familiars.

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).

SE VENDE SOLAR en Porto-Colom
muy céntrico, en C. Ordinas, a 30
In. del mar, 100 m2, con salida a
dos calles asfaltadas y con aceras.
Informes, Tel. 5801:10

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

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



— TELEVISORES 	 — ANTENAS individuales y

— VIDEOS
	 colectivas

— AUTORRADIOS 	 — HIFI

Electrónica C/. SOL, 3

TELS. 583459

MOREY y 581580

INSTALACIONES PARABOLICAS
Y REPARACION

FELANITX

NO ANAM!
Any rere any som febles testimo-

nis d'injustícies casolanes i copsam
que semblants maniobres van sol-
quejant ses nostres animetes i cap-
fiquen, cada cop más endins, es
nostre tradicional esperit. La molt
Noble i Lleial Cosa cada cop més
és menys Noble encara que sigui
cada cop más Lleial i més Cosa. Fe-
lanitx ha tengut sempre renom de
bressol de personatjes gegantins
dins el món de sa cultura, sa savie-
sa i es bon gust. I si no, Ilegiu Pe-
pileg des Llunari Pagès.

Vull recordar ara mateix sa for-
ta embranzizda que va fer tremolar
cs món de ses idees quan es nostre
filòsof Mateu Fartaritx, de ca'n
Flassada, descobri que es darrer
causal dets ents es feia palés a sa
vectorialització. També vull retreu-
re es tomb copernica que s'univers
psicolègic enregistra quan aquell
psicòleg, fill de professor, asegura
que ses gateres de verbena tenien
poc que veure amb s'entropia. No-
gensmenys es fa necessari retreure
s'importancia d'aquell ma t is de
groc-ictericia que sorgí des forns
d'aquella infernal factoria que co-
mença per fer ceràmica, es decanta
cap als esmalts i acaba de cop.

Feis memória de sa foscor medie-
val que hauria perdurat als tom-
bants de s'informatica si aquell
cap de pera que passejava en Toni
de ca'n Vaguer no haguera desen-
volupat ets algoritmes de s'equivo-
cació. 0, si més no, imaginau sa
pobresa . de recursos que gaudiren

es gabinets des desfalcos i destros -
saillent de s'entorn si no s'hi ha-
gueren installat es revolucionaris
descobriments que feu Guillem Xi-
marro, Haulier, dit Fenix de sa
Pega Grega. 0 el que n'ha estat de
sa nova música d'ença que en Gori
de Ca'n Racó arrabassa es tercer
pistó d'aquella trompeta de soldat.
Va esser un gest del tot heretic per
quasi bé es noranta per cent des
personatges de bona orella. Quina
no ha estat també, de cinquanta
anys ença, sa disforge millora
camp de ses bicicletes dcguda a
s'ocurrencia d'en Botifarró, que el

dugue.a posar es timbre a sa
part esquerra des manillar.

Pere) tot aixó i el que resta per
anomenar esta en perill. I es que
els grans homes des sebre, ses fi-
gures, no baixen del Cel. Surten de
sa Terra. Scín fills nostres. Són
fruita des poble. Vénen de ca vos-
tra. I cal .que tots hi prenguem part
a fer-los llcugera sa tasca. Es del
tot necessari que els facem un am-
bient favorable i encobehidor. No
anam bá quan només els feim ho-
menatges Poe abans d'anar-se'n a
veure Sant Pere. I no vull dir que
sia precis aviciar-los quan son per
aqui.

El que vull dir és que un poble
que no es comporta amb justicia
amb ell mateix no podrà veure mai
más com de sa seva poquedad sor-
geixen homenarros i cervellots. Si
es poble, sa gent baixa, es no-ningú
com jo mateix i sa majoria de tots

vosaltres ens sentim malmenats per
favoritismes deshonestos, no tin-
drem descendencia memorable. Si
Fill) donam suport coratjós, si no
feim lulcia de ses fonts populars, si
no recolzam amb joia i entusiasme
ses coses nostracles, no naixeran
mai más Hauliers com en Guillem
de sa Pega Grega, ni metges com
CU LILICiL Gornals que tan de ens
va fer a tots quan escriví aquella
tcsi que demostrava estadistiques
en ma, que no totes ses bófigues
s'han de fer rebentar. I el que veim
tots es que no hi ha justicia quan
fcim veure que recolzam es fets
commemoratius i populars. Ens fal-
ta comediment i trempança.

Al manco això fou el que vaig
pensar quan vaig sebre els premis
que foren atorgats a carrosses i
comparses. Perquè encara no ha-
vien sonat les quatre quan pel cel
que hi ha vora es «J. Capó», encara
que anti) direcció contraria, va pas-
sar la millor fressa, la millor com-
parsa i la Carrossa más bona. I no

ha tingut ri accessit. Eren tres
avionots dc quatre motors carre-
gats de bombes. I un pais que ha
yenta fletxeros i passetjes moder-
nes als dolents de Quvait hauria dc
fer qualque cosa quan el tio Sam
fa una comparsa.

Mal li tocas pesta a sa guerra i
an es caps de fava que la veuen
convenient per sa nostra clisforgc,
podrida i insuportable burgesia de
poble beneït que no sap fer quasi
res más que rots de soparillos i
presumir de cap sense cervell i cos
lleig embolicat amb xandals de ti-
trero.

P. Artigues

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

ES LLOGA PIS amb corral. AI car-
rer Dameto.
Informació, Tel. 580717.

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

I VERSIONES CILINDRADA
(C C.)

POT MAX.
(CV )

Va.. MAX
(Km1h.)

 ACELERACION
0 	 100 Km/h.

1149 I

CONSUMO
a 40 Km/h.
(11100Km)

UNO 451S 315 p 999 45 145 17,00 4,60/4,30
UNO 60 S 3/5 P I 108 57 155 13,90 4,50
UNO SELECTA i e 5 p 1.372 72 157 14,00 5,40
UNO 70 SX ■ e 315p 1 372 72 170 11,40 5,20
UNO TURBO e 3p 1 372 118 204 7,70 5,80
UNOD/DS 3/5 p 1 697 58 155 15,90 4,40

Concesionario Oficial:

'

UTOS MARTO ELL,
Carrer del Socors, 6. Tel. 58 13 48. Felanitx. 	 TECNOLOGIA LIDEP



temps
Temps hi ha que niai arriba,
i tenips que arriba i no passa,

i temps que maten la caça
i temps que l'agafen viva.

* * *

Es rellotge d'un pags
du molta de picardia:
de la una fa migdia
i de les dues les tres.

* * *

Des rellotge te diré
que quan toca no fa via,
en quatre anys avança un dia,

i el dóna en es febrer.
* * *

Si dius que les dues son prop
es teu rellotge va enrera,:-
jo .tenc es meu que el supera:
les onze son, toc no toc.

* * *
Si  perden naus i galeres,
Sc penden enteniments,
se perden ciutats i terres...
no es res que jo perdi es

temps.

Joan Estelrich i Barceló

d'Identitat.
El dia 4 de març es posaran les

ditades.
Felanitx, 18 de febrer de 1991.

ANUNCIO
El domingo día 24 de febrero de

9 a 13 horas, en el Ayuntamiento se
recogeran solicitudes para la expe-
dición y renovación del Documento
Nacional de Identidad.

El día 4 de marzo se recogerán
Ias huellas.

Felanitx, a 18 de febrero de 1991.

FELANITX

1
Per P. Xamena

1909

Parrquia de Felanitx. Batiaments 199. Casaments 69. Morts albats
34. Morts adults 138. Total 172.

Bibliografia: Almanaque de El Felanigense para 1909 (Imp. B. Reus).
Reglamento de la Sociedad La Protectora (B. Reus 1909).
Memoria del Banco de Felanitx (B. Reus, 1909).

1910
Gener, 1.—Festa ciel Nom cle Jesús. Beneïren el retaule nou, obra de

l'escultor Gabriel Moratzues. Predica D. Miguel Costa i Llobera.
Gener, 1.—Entrà l'Ajuntament nou. Fone elegit batle D. Joan Calden-

tey, conservador.
Gener, 20.—Festa de Sant Sebastià. Es canta la missa gregoriana

Fons Bonitativ, alternant el clergat amb el poble.
Febrer, 2.—La congregació dels Alfonsins o Ligorins va esser agrega-

da pel papa Plus X a l'orde teatina.
Febrer, 4.—Entra en el port d'arribada forçosa el vaixell de guerra

«Temerario» el qual venia d'Eivissa i duia a bord el governador civil de
la província.

Febrer, 24.—Els carabiners registraren varies cases per veure si hi
havia contraban.

Març.—A principis de mes partiren un grup dc felanitxers cap a Sud-
.amèrica. -

Març, 13.—El Rector beneí un pas del Bon Jesús duent la creu, el de
l'obreria de Sant Josep.

Març, 27.—Festa de Pasqua. A la processó de l'encontrada hi assisti-
ren les dues bandes de música i el batalló infantil.

Abril, 24.—Diumenge. Durant la setmana passada, el P. Jaume Rosse-
116, missioner dels Sagrats Cors, va predicar els exercicis a la feligresia
del Carritxó. Avui el rector Planas beneí el retaule de la capella de Sant
Josep d'aquella església.

Maig, 17-20.—Visita pastoral del bisbe Campins a Sant Salvador, Es
Carritx6, Cas Concos i Felanitx.

Maig, 20-22.—Festes religioses i populars en el barri de les religioses
trinitaries per commemorar el primer centenari dc la fundació.

Maig.—Han acabat la capelleta del camí de Sant Salvador. La repre-
sentació de la trobada de la Mare de Déu ha estat tallada en marès per
l'escultor Miguel Vadell.

Juny, 3.—Festa del Cor de Jesús. A la parròquia beneïren dues esta-
tues de la Beata Margalida d'Alaquoque i de Sta. Joana Francisca Fremiot
dins la capella del Nom de Jesús.

Juiy, 1-4.—Vaga de picapedrers que reclamen la jornada de nou
hores.

Juny.—Va esser nomenat canonge D. Sebastià Maimó, felanitxer, rec-
tor de Sóller.

Juny, 19.—Benedicció a la part-expia d'una estatua de St. Antoni de
Pbdua.

Juny, 29.—Benedicció d'una estatua de St. Marçal.
Juliol, 24-25.—Vigilia de les espigues de l'Adoració Nocturna a Sant

Salvador. Hi acudí gent de Palma i d'altres pobles en trens extraordi-
naris.

LLIBRES

Les darreres novetats en català i
castellà.

Si us interessa qualsevol títol, no dubteu
de demanar-lo.

Estam a la vostra disposició.

Llibreria RAMON LLULL
Major, 25- Tel. 580160

FELANITX

Diccionari
1.1

ENAMORISCAR
Tenir una certa estimació per un

morisc o una morisca.

ENCICLOPLDIA
Objecte que sol ser utilitzat per

decorar prestatgeries.

ENDIVIA
Acció 	 o sigui, de vo-

ler coses d'aigu...

ENSOPEGAR
Caure de morros sobre un plat

de sopa.

ENSUMAR
Operació aritmètica que consis-

teix en aspirar aire pel nas.

Ajuntament
de Felanitx

AGUAS RESIDUALES DE
PORTOCOLOM

Siendo obligatoria la conexión de
Ias aguas residuales a la red de al-
cantarillado público, por medio del
presente se encarece a todos los
propietarios de Portocolom frente
a cuyos inmuebles se procede a la
reconstrucción de aceras, procedan
a la instalación de los correspon-
dientes colectores.,

El Alcalde,
Cosme Oliver Monserrat

ANUNCI
El diumenge dia 24 de febrer de

9 a 13 hores, a l'Ajuntament es re-
bran soHicituds per a l'expedició i
renovació del Document Nacional

1.IQUIDACION ULTIMOS PISOS
C. Onofre Ferrandell de Felanitx

— PISO 3 HABITAC. 107 m 2 y 25 m2

- PISO 3 HABITAC. 107 m 2 y 90 m2

— PISO 4 HABITAC. 135 m 2 y 25 rn2

— PISO 3 HABITAC. 90 rn 2

— PLAZAS APARCAMIENTO

terraza
terraza
terraza

7.900.000
9.500.000
8.750.000
6.500.000

750.000
INFORMES TELS. 65.77.23 - 65.78.05

Restaurante "Sa Sínia"
Porto-Colom

Comunica a sus clientes y público en
general, que desde ayer viernes tiene de
nuevo ABIERTO.
Calle Pescadores 	 Tel. 824323



FELANITX

Club de fisket Esport Es Port

A utocares

r 	'F-211A AL T,s
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• El. C.D. FELANITX pese al
pundonor no pudo superar al SON
ROCA, que demostró ser un equipo
a tener en cuenta. No obstante ca-
be significar —una vez más— que
el arbitro SANCHEZ ACOSTA no
midió por cl mismo rasero a los dos
equipos, perjudicando con su labor
a los locales. Sin embargo los fela-
nitxers siguen ocupando la 2.° plaza
de la clasificación.

• Algunos dirán que el mejor ju-
gador del Son Roca fue cl n.° 4 (Ma-
yans), pero yo juraría, en hebreo,
que el «más efectivo » fue el MASA-
JISTA, que salió un montón de ve-
ces a dar «agua» a las secas gar-
gantas de los foráneos, perdiendo
unos minutos preciosos y templari-
clo los ánimos felanitxers en los mo-
memos más oportunos, precisamen-
te cuando con más bríos se afaná-
ban... ¡Los hay que saben más que
Lepe!

• La ANIMACION corrió 'a car-
go de la «PENYA CRISTAL. que
«preside» con carácter informal el
amigo TONI CUENCA. ¡Con JA-
MON y un vaso de vino se hace
mejor el camino!
• • Entre las pocas cosas positi-
vas que le están ocurriendo • cl C.D.
FELANITX, —las lesiones han diez-
mado al equipo—, hay que signifi-
car la reaparición, tras una larga
temporada de inactividad, de los
queridos jugadores COLAU JULIA
(ha jugado ya algunos partidos) y
JULI MAIMO (que debutó en esta
liga el pasado domingo jugando los
últimos minutos). A los dos nuestra
más sincera felicitación.

• En el «CINE PRINCIPAL»
dos películas con magníficos efec-
tos especiales, donde la ficción se
mezcla con la realidad, pero de di-
fercnte sino. «LA HISTORIA IN-
TERMINABLE segunda parte» es
Ia continuación cinematográfica de
Ia primera entrega, ambas inspira-
das (eso sí, sin mucha fidelidad) en
Ia famosa novela de Michael Ende.
«LA ESCALERA DE JACOB» es una
cinta de terror moderno, sorpren-
dente en su planteamiento.

• En el suplemento «Cultura»
del «DIARIO DE MALLORCA» pu-
dimos leer un buen trabajo de RA -

FEL M. CREUS dando cuenta del
historial del grupo musical felanit-
xer «MURDER IN TIIE BARN».
Un grupo que ha impactado en el
panorama musical moderno.

• También por la prensa local
y la española nos hemos podido en-
terar que la ESTRELLA do «ARCO-
91» ha sido nuestro paisano y ami-
oó MIQUEL BARCELÓ. Sus obras
se cotizan entre veinticinco y trein-
ta millonccjos de pelas. Por otra
parte, estoy enterado de que pron-

I to va a publicar un libro conjunta-
mente con el escritor americano
PAUL BOWLES, muy famoso últi-
mamente porque Bertolucci ha Ile-
vado al cinc su novela «El ciclo
protector» y porque T.V.E. le dedi-
có hace unas fechas un reportaje
especial en «Documentos T.V.».

• En «DISCO CLASS» cuando
son pocos y bien avenidos suena la
mejor música, a altas horas de la
madrugada suenan los discos de
JERRY L. LEWIS, CHUCK BE-
RRY... Entre otros.

• El próximo domingo el C.D.
FELANITX se desplaza a SANTA-
NYI. Partido de gran rivalidad co-
marcal. Se trata de una de estas
confrontaciones que atraen a la afi-
ción. Hay que ser optimistas y es-
perar que los muchos lesionados se
recuperen pronto y algunos puedan
estar en la formación inicial. Los
anfitriones no están atravesando su
mejor momento y ceden última-
mente muchos puntos en su casa.
Una buena ocasión que no deben
desaprovechar los chicos de Asensi.

• Els júniors «J. Capó/Aut. Gri-
malt» no tenen gens de sort. A mes
cle les baixes de Colau, Sunyer,
Bennasser i Perete, les toquen arbi-
ties «barrufets i caparruts» com un
tal ALCANTARA, que sembla que
l'arbitratge no es lo seu. En el clar-
rer partit pita dues tecniques ima-
ginàries i retira les filxes al pivot
Rafel Lladó i al nostre amic l'en-
trenador Andreu Server.

• AUTOLAVADO FELANITX, un
equip replè de ganes de jugar i
guanyar, va començar - essent un
conjunt regular i poc a poc, triomf
rera triomf, ha arribat a collocar-
se als llocs davanters de la Lliga
d'Hivern 91.

• El FUTBOLET ESCOLAR FE-
LANITX (Coliegi St. Alfons) esta
fent una gran temporada. De cinc
categories, tres les encapçalen cis
seus equips. A la d'Iniciació A, el
St. Alfons/Tot Pell, entrenat per M.
Talavante, a Benjamins, també el
St. Alfons/Tot Pell dirigit per Ger-
man López i Pedro Leandro i a
Infantils el St. Alfons/Viatges Fe-
lanitx entrenat pet triunvirat Pas-
cual-Murioz-Moixet (líder), al qual
segueix el St. Alfons/Caf. Es Glop
duit pel gran jugador Felip Risco.

• El grup mig felanitxcr MUR-
DER IN THE BARN ha tornat
d'una estada a Barcelona de tres
dies, on ha tengut molt d'exit.

SUPI,ENTE

CHICO de 24 afros, con carnet de
La, BUSCA TRABAJO.
Informes, Tel. 581321 (de lunes a
sábado, de 9 a 13 y de 15 a 17).

VENDO DOS CASAS DE CAMPO a
750 Km. del pueblo. 17.000 m2.
TERRENO edificable en término
de S'Horta.

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 bafios completos, cocina, lavan-
dería, despensa, 2 terrazas.
Informes, Tel. 583035, a partir de
las 21 h.

EL DORADO, 43
RENAULT PORTOCOLOM, 69

Un encontre en el que no falta-
ren cis incidents i en el qual l'equip
«Renault Portocolom» no va acabar
tal com va començar, això sí, amb
una altra victria i amb una nova
baixa, Na Dolors, que durant dos
ITICSOS no podrà competir, i una tee-
nica per a l'entrenador Pere Mayol.
En el joc tampoc no va anar gaire
be durant la primera part, a la que
es varen perdre molts balons i sem-
Maven no poder allunyar-se de l'e-
quip local, perú hi va haver una bo-
na reacció durant la segona meitat,
a la qual l'equip local no va poder
rcaccionar.

Maximes anotadores, les nostres
bessones Carme i Elena amb 12
punts cada una, na Cati amb 10 i na
Carme amb 8. Na Barbara va ser
expulsada amb 5 personals.

Temporal

ESPORT ES PORT, 30
SAN PEDRO, 26

Partido muy interesante entre dos

Tenis taula
2. DIVISIÓ MALLORCA

BAR ETS ARCS, 5
SHORT (MANACOR),

Alineació.—M. Ginard (2); M. Cal-
cicntey (2); i N. Bauza (1 ).

Partit guanyat amb molta facili-
tat. De tot d'una no s'esperava una
victúria tan còmoda per part de l'e-
quip de Felanitx.

PALMA PROMESES, 3
BAR ETS ARCS, 5

Alineació.—M. Ginard (3); N. Bau-
za (2) i M. Bermúdez (0).

Difícil victòria en un partit molt
igualat, que no se va decidir fins a
les darreres partides que varen es-
ser molt disputades.

Aquest cap de setmana té Hoc al
poliesportiu de Can Costa a Mana-
cor el Campionat de Balears de Te-
nis Taula en les modalitats de par-c-
ites, per equips i individual. L'equip
felanitxer del Bar ets Arcs presenta-
ra clos equips i el proper dimecres
dia 27 se desplacen a Pollença per
jugar contra l'Anubis At.

GORI VICENS

CASITA DE CAMPO arreglada a 3
Km. del pueblo.
Informes, Tel. 581552 (de 1830 a
21'30 h.)

equipos muy nivelados. Primera
parte muy igualada con buen juego
y muchos nervios (14-14). Segunda
mitad progresivamente mas tranqui-
Ia. Resultado final, Esport Es Port,
30 - San Pedro, 26. Alineación: Ama-
ya (6 p.), Caty, Anarrosa (4 p.),
Johonny, M.a del Mar, Conchy (15
p.), Susana, M.a Sebastiana (2 p.) y
Mari (2 p.).

CLIMAL1T, 50 - SA POBLA, 66
Gran partido el del Climalit aun-

que perdiera. Juego bueno y comba-
tivo frente a un Sa Pobla al que se
podía ganar. Una primera parte
muy igualada terminó con el tan-
teo de 30 a 36. En la segunda mi-
tad, con M." Sebastiana con 5 perso-
miles, igual que Susana, el equipo
decayó y no pudo reconducir cl tan-
teo, que al final fue de 50 a 66. Juga-
ron: Amaya (8 p.) bien, Cati, Johan-
ny bien, Anarrosa (11 p.) muy bien,
Conchi (28 p.) muy bien, Yolanda:
(1 p.) bien, Susana muy bien, M."
Sebastiana muy bien y Mari bien.

I Campionat de Truc
«Bar S'Abeurador»

El pasado martes empezaron las
partidas en el «Bar S'Abeurador»
correspondientes a este primer cam-
peonato de «Truc» organizado para
jugadores felanitxers. Reinaba un
gran ambiente. Va a ser una Li-
ga muy reñida en la clue participan
cuarenta y seis jugadores ¡casi ná!
no cabe duda que esta iniciativa ha
sido un éxito —de momento— tantó
en el capítulo de organización coma
en el de participación. Todavía es
pronto para conocer a los favoritos,
pero la próxima semana ya dispon-
dremos de algunas claves para dar
a conocerlos.

M.

S'OFEREIX JOVE de 24 onvs.
Experit'neia en construcció, pin-
tura i caruhrer. Amb el carnet B 1
Inf.: Tel. 824818.

VENDO 2 CUARTERADAS en Can
Gaya.
Informes, Tel. 661808 (de 9 a il
noche)

BUSCO EN ALQUILER APARTA-
MENTO, pequeño y tranquilo, en
Cala d'Or o alrededores.
Informes, Tel. 654053 (noches)

DR. JULIAN TICOULAT MESTRE
MEDICO PSIQUIATRA

Medicina Psicosomática

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

IIORARIO DE CONSULTA Y PETIC1ON DE 110RA.
MIERCOLES DE 4 A 8 (TEL. 581518).

Miguel Bordoy, 22-1°.—FELANITX
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FELANITX

Sc guardó un minuto de silencio
por la muerte de un familiar del
equipo juvenil.

Buena entrada. Al final lució el
.sol.

FELANITX: Roig, Sunyer, Aznar,
Felipe, Oliver (Artigues), Adrover,
Alfonso (Fruti) (Juli), Lico, Javi,
Gallardo y Agustin.

ARBITRO: Sanchez Acosta. Muy
protestado. Dejó de sancionar un
claro penalty en el area visitante y
señaló otro, riguroso, en la .local
Vieron la tarjeta amarilla Díaz (2),
Fernandez, Lico, Roig y Estelrich.

GOLES: 1-0, m. 26, Adrover. 1-1,
m. 32, Fernandez. 1-2, m. 37, Mayans
de penalty. 2-2, m. 56. Fruti.

COMENTARIO
Las bajas tras la «batalla» de In-

ca eran muchas, por lo que el en-
trenador Asensi, tuvo que recompo-
ner/improvisar un nuevo esquema
de juego. Estas cosas se suelen no-
tar más en la defensa, más si se tra-
ta de la local y encaja dos goles.

La cierto is que el Felanitx empe-
7.6 bien, creando cierto peligro y
marcando primero un bonito gol,
tras el único saque de escpiina que
se sacó correctamente. Adrover de
espaldas a la portería remató por
alto a gol. Pero el contragolpe visi-
tonte siempre había pillado a la de-
fensa a contrapie y los visitantes
pornto empataron el partido, mer-
ced a una falta que se sacó en el
centro del campo y que Fernandez
—con toda comodidad— remataría
eon la testa a las mallas, un fallo
de marca. Por si la cosa no se pusie-
ra difícil así, un penalty (un empu-
jon inocente de Sunyer) a un de-
lantero —un penalty de esos que no
se pitan lo vio el colegiado muy ri-
gurosamente— y el veterano Ma-
yans —amo y señor de su parcela,
sin que nadie le estorbara durante
todo el encuentro—, lo -transforma-
ría en el inquietante 1-2. Menos mal
que el incordiador Diaz vio la se-
gunda cartulina amarilla y tuvo que
retirarse del terreno de ilIrso antes
que se señalara el I inal de la 1.a
parte.

Con superioridad numérica el Fe-
lanitx salió a por todas, decidido a
clar la vuelta al marcador adverso.
Y la verdad es que pudo haberlo he-
cho. Ocasiones tuvo. No larch') Fru-
ti, de perfecto cabezazo, igualar la
contiencla (2-2). Javi estrellá un  ba-
lón al palo, otros balones con visos
de gol fueron salvados «in extre-
mis», hubo al menos un penalty cla-
ro a Felipe que no quiso señalar el
colegiado. Pero la verdad es que no
hubo ideas en ataque, más corazón
c l ue otra cosa, pero también mala
pata... De todas formas el empate
era un mal menor y el Felanitx si-
gue en pelotón arriba dispuesto, co-
mo mal menor, a jugar la Liguilla
de Ascenso.

MAIKEL

ROTLET D'ES MOLINAR, 10
CAS CONCOS, 1

¡A SEGONA...!
Sense entrenador ni entrenaments

el Cas Concos es presenta a Ciutat
amb nombroses baixes i en sortí
amb una forta golegada. A la sego-
na part va rebre la quantitat escan-
dalosa de vuit gols. L'únic gol dels
Cas Concos fou obra del jove juga-
dor Bennasar.

J. S. Picornell
Juvenils

C.D. FELANITX, 2 - PETRA, 3
MOLTS EXPULSATS

Difícil papereta pels juvenils, ja
que a més de perdre sortiren cope-
jats de per tot. Molt de joc brut i
poques jugades a destacar. Jugaren:
Alex, Matas, Sierra, Acosta, Pons,
Leandro, Almodóvar, Ramirez, Gori,
Joan, Mateu, Francisco, Estévez, Ló-
pez, Ortiz i Evaristo.

Marino Talavante
Infantils
C.D. FELANITX, 4 - PORRERES, 1

NOVAMENT LIDERS
¡Quin partit! el jugat pels infan-

tils, que en tot moment aprofitaren
Ia seva superioritat i desmostraren
el seu bon joc. Jugaren: Acosta, Da-
vid, Vicens, Roig, Monserrat, Frias,-
Obrador, Martin, Miró, •Paquito, -

Monserrat, Ortiz, Vaguer, Soler i Ca-
pó. Gols: Oscar (2), Paquito i Mon-
serrat.

MANACOR, 1 - S'HORTA, 8
GOLEJADA

Superioritat total del conjunt vi-
sitant. El gol local el marcaren en el
darrer minut en un error defensiu.
Els gols foren obra de Tomeu Roig
(3), Pere Bonet, Jose (2), Felipe, i
Joan Nadal. Esperem que avui pu-
guin repetir clavant el líder l'Espa-
nya, a les 15'30 h.

Cadets
ESPAÑA, 2 - S'HORTA, 3

SORPRESA!
Pocs creien qu cl S'Horta gua-

nyas en el camp de l'España. Gols
de Jose Miguel (2) i Cano.
Alevins

S'HORTA, 2 - OL1MPIC, 4
MASSA ERRADES

Partit jugat a Cas Concos degut a
que el camp de S'llorta esta en
obres. A l'Olímpic Ii ho posaren ta-
cit els locals, ja que en unes jugades
desafortunades aconseguiren t res
gols. Els gols locals foren obra de
Pau en treure magistralment una
falta i David López. Si el S'Horta
en el primer temps haguera jugat
com en el segon, no haguera per-
dut.

Benjamins
ESPAÑA, 1 - C.D. FELANITX, B,

PELS PELS
Bon encontre el de clissabte pas-

sat clavant un rival no molt fort pe-

JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 52
GESA ALCUDIA, 	 54

I•?) que va saber aprofitar les seves
contades ocasions. Jugaren: Obra-
dor, Adrover, Jose Vtc., Ballester,
Gallardo, Alcolea, Sierra, Nadal,
Tortella, Mendez, Gonzalez, Martin,
Martinez, Sutler i Fco. Martin.

C.D. FELANITX A, 5
CARDASSAR, 1

FÀCIL
Matinada amb sol on l'equip ben-

jamí A doblega per complet un de-
bit Cardassar. Jugaren: Alonso, Es-
telrich, Matas, Manresa, Andres, So-
cias, Obrador, Jose, Vidal, Urrea,
Campos, Cosme, Nicolau, San Nico-
las, Valentin i Simón. Gols de Vidal
(3), Campos i Valentin.

FUTBOLET ESCOLAR
L'Equip St. Alfons-Viatges
Felanitx, Her
ALEVINS
SANT ALFONS «A»/
CAF. .ES GLOP», 1
REI JAUME III, 3

MALA SORT.
Bon partit el jugat dissabte pas-

sat, on l'equip de's Glop «A» no po-
gué doblegar els Ilucmajorers. Der-
rota que relega aquest equip als
darrers flocs de la classificació.

Jugaren: Paco, Sergio, Domingo,
Jose Ramón, Ruben, Rafel i A. Obra-
dor.

El gol fou obra d'en Jaume Cira.

INFANT! LS
SANT ALFONS «A»/
CAF. «ES GLOP», 8
REINA SOFIA, 2

SUPERIORITAT TOTAL

Res pogueren fer els s'hortarrins
davant l'equip que dirigeix Felip
Risco, que malgrat comença perdent
(1-2), demostra la seva qualitat tan
físicament com tècnica.

Jugaren: Serra, Roig, Roque, Co-
mino, Raul, Simón, Barceló, Huguet
i Perelló.

Gols: Simón (3), Barceló (3), Hu-
guet i Comino.

SANT ALFONS «B»/
VIATGES FELANITX, 5
REI JAUME III, 1

LIDERS
Sorpresa la que propicia l'equip

de Viatges Felanitx guanyant i gole-
jant, ja que per causa de les baixes
(quatre per falta d'una), hagueren
d'alinear-se jugadors alevins. La pa-
rella d'entrenadors Muñoz-Pascual,
mogueren els seus jugadors d'una
forma impecable.

Novament la setmana presenta
un mal balanç, amb derrotes, fitxes
retirades i lesionais. Tots els equips
tenen baixes per lesió. La llista,
dissortadament, cada dia engreixa.

Els CADETS tingueren doble ses-
sic"). El dijous jugaven a Felanitx
contra Andratx en un partit amb
dues parts molt diferenciades. Men-
tre„qtle 'a la primera dugueren el
pes del 'partit (16-3, minut 9 i 22-
16, en, el descans), a la segona va-
Fen ser superats and) claret at desdels
primers moments (parcial de 0-10
en els 4 primers minuts i 24-42 al
llarg de tot el període). En aquesta
segona part la defensa felanitxera
fou molt debil. Els punts varen
ser per Boyer (16), Guerrero (15),
Obrador (11) i Barceló (4).

En el partit del dissabte també
jugaren millor en el primer temps
en el que anaren per davant molta
d'estona; nomes perdien de 4 en el
&scans (30-26). A la segona rneitat
dominaren els de Ciutat i guanya-
rc.-n de 19„ maxima diferencia ob-
tinguda. Cal resaltar el pèssim ar-
bitratge, :Els millors anotadors
foren bover (23), Guerrero (12) i
Mendez (10).

La provocació constant a juga-
dors i públic dugué com a conse-
qüencia, al final del partit, la reti-
rada de les Ilicencies del jugador
Llacló i de l'entreandor, en el partit
dles JUNIORS. Fou, 'un partit vi-
brant, amb moltes faltes i amb clar
avantatge visitant en el primer pe-
ríode (4-19, minut 9; 14-30, descans)
que aconseguiren una renda sufi-
cient per a obtenir la victòria. El
Joan Capó reaccionia en el segon
temps i , clespres d'enregistrar-se la
major diferencia (27-47, minut 12),
vingué una reacció fortíssima que
amb un 16-0 col-loca els dos equips
a una distancia de nomes 4 punts.
El bon eficert en els tirs lliures del
locals 'en els moments finals els va
fer mantenir les esperances. Lladó
anota 16 punts, Amengual, 13 i T.
Maim& 10.

L'única victòria l'aconseguí l'e-
quip de PROVINCIAL que, en
aquesta ocasió, supera els 60 punts.
Dirigiren molt be cl partit des de
l'inici i aconseguircn uns bons punts
d'avantatge de tot d'una. Despres
d'haver estat 16 punts avail, cl Son
Carrió, a la segona part, s'acosta

(Passa a la pig. 10)

Jugaren: A. Porras, Marc, D.P. Pi-
cazo, Cira, Juan Vicente, Alctin, Za-
morano, Dalli Porras i López.

Gols: D. Porras Picazo (2), D. Po-
rras Giménez, Juan Vicente i J. Ci-
ria.

M. Tala-vante

FUTBOL
I•' PR EFER ENTE

¡Voluntarioso derroche!
Felanitx, 2 - Son Roca, 2
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colus a la Sala
5 NOTICIES DE LA SALA
QUE NO SABRIEU, SI Na.'FOS
QUE LES DONAM NOSALTRES.

DIA 2 DE MARÇ III HAURA
EL CONGRES EXTRAORDINARI.
PER ELEGIR ELS ORGUENS
DE COLOMS A LA SALA..

Encara no fa do. s meso que eis
del PP aprovaren augmentar els
sous dels funcionaris de l'Ajunta-
ment, amb la finalitta de que no es
pagassin pus hores extraordinarics
que, tot sigui dit, el sett - ccist - l'any
passat va superar els deu milions de
pessetes. Dia 4 d'aquest mes, la Co-
missió de Govern aprova la realitza-
ció de 22 hores .extraordinaTies. La
votació contraria a la clecisió del
Ple, va demostrar clarament que el
matrimoni PDPPP no va massa be,
com tampoc va massa be l'enteni-
ment entre els mateixos clel,PP; per-
què els del PDP estaren d'acord en
pagar les hores extres, el Sr. Mora
es va abstenir i el Sr.. Grimait va
votar en contra. No es pot dir-que
siguin un model d'enteniment.

Aquesta setmana l'Ajuntament ha
contractat Ise orquestrines que han
d'actuar dia 8 passat. Sí, ho heu lle-
git be, l'Ajuntament no sabia que els
darrers dies .es fa la Rua, això es
imprevisible i per això, no han po-
gut contractar les orquestres fins
que han hagut actuat. A ia vista d'a-
quest disbarat, els dos Regidors del
nostre grup, varen presentar una
oferta per fer aquesta reina dia 8
passat, pel preu d'una pesseta (iva
inclòs), pet-6 sembla que :es varen
decidir per l'empresa dy sempre i
així varen poder gastar un mini') de

pessetes. D'aquesta manera els fa-
voritismes i la ineptitud s'eviden-
cien i la gent de coneixement prest
podrà triar els seus governants amb
coneixement de causa.

Molts de ciutadans, els que tenen
algún be repetit, una casa per exem-
ple, hauran reparat que els rebuts
dels arbitris no són identificables,
això es, que als rebuts nomes apa-
reix el nom del contribuent i no el
de l'objecte o propietat concreta
motiu de l'arbitri. El nostre grup fa
comptes fer arribar la queixa als re-
captadors d'impostos de la Comuni-
tat Autónoma i a l'Ajuntament, per-
qué convé que tothorn . pagui els
seus arbitris, però que no pagui els
de tots els que nomen com ell.

Els veïnats del carrer de Sa Lla-
na estan cansats d'esperar la res-
posta a la petició que presentaren
el mes d'agost passat, quan dema-
naren una solució al grcu problema
de trafic que suporten al seu carrer,
per esser aquest l'únic que permet
l'untracla al poble des del carrer del
Convent. Aquest problema s'agreuja
els dies que plou o hi ha albeit() al
carrer, perquè l'aigua arriba al se-
gon aiguavés, impulsada pels vehi-
cles one pugen afuats. Encara
l'hora que el Batle s'hagi dignat con-
testar o a donar una solució, com

també encara no ha arribat l'hora
que el Batle cioni resposta a . la pre-
gunta plantejada pel nostre - grup fa
dos meso s . i que feia refer:mcia a

aquesta petició ja estantissa i que
clama una solució i una resposta
justa a uns ciutadans que es senten
perjudicats.

No hem vist que el mitja de co-
municació oficial del PP es fes ressò
de la vacunació pel grip de la gent
de S'llorta, i que es va realitzar baix
d'un garrover perqu el Sr. Bonet
tcnia la clau del Dispensari dins la
butxaca i no va anar a obrir, ni -el
varen trobar per enlloc.

I per acabar i mitjançant aquesta
nota, volem convocar als membres
actius, passius i als molts simpatit-
zants de COLOMS A LA SALA, al
Congrés Constituent del Partit (?)
que tendra Hoc en primera i segona
convocatúria a les set de l'horabaixa
de dissabte dia 2 de març a la sala
d'actes de la Casa de Cultura de la
plaça de Sa Font. Després de l'afi-
liació efectiva dels presents que es
deixin, es proccdira a l'elecció del
Congrés, l'Instador, les Comissions
cl'Elets, de Renyaclors i Castigadors
i la Revisora de Comptes. Es prega
l'assistència a tots eis • que volgueu
prendre part a aquest fet histèric i

aquesta aventura que, tot just aca-
ba de començar.

CLASES DE GUITARRA Y SOLFEO

Informes, Tel. 580482

SE ALQUILA BARRACA DE BAR-
CA con amarre en Es Rivet&

Informes, Tel. 653154

Fluixet, molt...
(Ve de la pàg. 9)

fins a 4, pet -6 flavors el gran encert
de Xisco Adrover (17 punts) ens va
fer viure una part final tranquilla.
Com sempre, Tomeu Maimó va ser
el maxim anotador. Destaca també
Ia feina i l'encert de J. Binimelis.

L'equip cie TERCERA no pogué
doblegar cl líder, en un partit força
disputat, amb predomini de les de-
fenses, causants de que el percen-
tatge un el tir fos magre. L'equip
«Autocares Grimait» tuda molts de
tirs Mures en el començament i el
Costa de Calvià agafa la davantera
amb un marge cOmode, fins en els
clos darrers minuts del primer
temps que, amb un 8-1 a favor del
locals, arriba al descans amb un"

28 obert a qualsevol desenllaç. A la
segona part i en diverses ocasions•
s'arriba a un desavantatge cle 4
punts, però en aquests moments se
fallaren cistelles fàcils. Més encla-
vant no hi va haver opció. Antoni
Oliver tingué una excellent actuació
i logra 15 punts i G. Amengual n'a-
conseguí 13.

AQUESTA SETMANA
Cadets i júniors, amb moltes bai-

xes, jugaran el clissabte a Felanitx
contra Ramon Llull i Palma B.C.,
respectivament.

Els clos equips sniors juguen fo-
ra el diumenge. El provincial va a
Son Gotleu i el de Tercera a Alcú-
clia.

LARRY CISTELLES

Esdeveniment futholístic a
Nona

Corn deveu saber, el dia 29 de
març se celebrarà un partit de ca-
racter nacional en el camp de S'Hor-
ta. La Selecció Balear d'Alevins s'en-
frontarà al Reial Madrid. El partit
començarà a les 16 h. Cal agrair la
collaboració del Consell Insular que
ha fet possible aquest esdeveniment.

També dins el ram d'alevins hem
de comentar el fet de que el selec-
cionador balear d'aquesta categoria
ha convocat per a jugar un amistós
a Felanitx, al jugador aleví del
S'Horta Miguel Adrover «Michel».

GARANTIA NACIONAL
-Renault Ocasión le ofrece:

R 21 GTS PM-AP 6 m. garantía

SPRES DIESEL COM PM-AU 6 m. garantía

R5 L PM-AM 3 m. garantía

R 5 GTD 5 P PM-AK 3 m. garantía

R 9 GTD PM-AH 3 m. garantía

Citroi:n AX PM-AU 6 m. garantía

Flat Regata PM-AP 3m. garantía

Ford Fiesta PM-AN 3 m. garantía

CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACION

FRANCISCO MANRESA, S.A.
Concesionario RENAULT

FELANITX • CALONGE
Tels. 581984-85 y 657393

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
—Yamaha XS-400
— Yamaha DT-80 LC

Honda PXR-50
Mecatecno

— Honda MBX 80
— Vespinos varios

EXPOSICION Y VENTA

Taller

Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 580268
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS




