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Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» - FELANITX   

giumenge dia 17 es concedirli
Metalia cie la Eintat a la Comoitat

de reons de l'Hospic Hospital

SttilCia del T. Congitilicna! en fan; eels
drets inherenis i! la coolicialitat del utà

Dimecres passat en sessió plena-
ria de l'Ajuntament s'aprova la con-
cesió de la Medalla de la Ciutat a la
Comunitat de Germanes de la Cari-
tat que regenta la Casa Hospici Hos-
pital.

Aquesta distinció es concedeix a
les monges de l'hospici en reconei-
xement a la seva llarga dedicació al
servei de la Casa, als asilats, malalts,
i residents i el seu lliurament esde-
vindrà Sens dubte una ocasió magní-
fica perquè tota la poblacié, amb el
consistori al front, pugui expressar
a aquesta comunitat la seva gratitud
i admiració.

Sota la iniciativa .de la Llar de la
Tercera Eclat, nombroses entitats
ciutadanes s'han adherit a la peti-
ció. Aquestes son: Creuada de l'A-
mor Diví, Associació contra el Can-
cer, Sa Recreativa, La Protectora
Creu Roja local, Secretariat P. de Ca-
ritat, Germans Fossors, Con ferències
de St. Vicenç, Cursets de Cristiandat,
Caritas local, Mútua Felanitxera,
Germandat de Donants de Sang,
Asoc. Voluntaries de St. Vicenç. Pa-
rròquia de St. Miguel, Comunitats
de Tfinitaries i Teatines, S'Estol d'Es
Gerricó i Residents de l'Hospital.

El diari «Ultima Hora», a l'edició
de diumenge passat dona a conéixer
una enquesta realitzada dins els mu-
nicipis més representatius de la part
forana fa devers un mes, entorn a
Ia intenció de vot de l'electorat de
cara a les properes municipals. El
sondeig es realitza als pobles de Cal-
via, Felanitx, Inca, Manacor, Sa Po-
bla i Sóller.

Pel que fa a la nostra població,
segons l'enquesta, els percentatges
atribuits a cada una de les candida-
tures fins ara previstess és el se-
güent: PP un 14% del cens, PSOE
un 10%, Coloms a la Sala un 12%,
d'altres un 8% i no ho saben o no
contesten un 56%. Això traslladat al
percentatge sobre vots situa així les
opcions: PP 32%, PSOE 23%, Co-
loms a la Sala 27% i d'altres 18%.
Aquest sondeig dóna un repartiment
re regidors del tenor següent. PP 6-7
regidors, PSOE 4-5 i Coloms a la Sa-
la 5-6.

També s'havia demanat a l'en-
questa que es valoras la gestió mu-

Per diumenge dia 17 esta previst
aquest homenatge que, per qües-
tions de proximitat i cabuda, tin-
drà lloc a l'església parroquial.

Hem tengut accés a un esbós del
programa i el volem avançar als nos-
tres lectors, sense perjudici de pos-
teriors esmenes.

Als voltants de les 7 del capves-
pre, la Comunitat, Assilats, Resi-
dents i quantes persones vulguin su-
mar-s'hi, es traslladaran al temple
parroquial acompanyats de la Ban-
da de Música. A les 7'30 començarà
Ia sessió de concessió, que s'obrirà
amb un breu preàmbul musical a
càrrec de la Coral de Felanitx. Se-
guira la leclura de l'acta de conces-
sió i la imposició de la Medalla a la
Superiora de la Comunitat. Un resi-
dent dira a continuació unes parau-
les i clourà el torn de parlaments el
Batle de Felanitx. La Coral inter-
pretara finalment l'Himne de Fela-
nitx.

A la propera edició confian oferir
ben espinzallat aquest programa així
com informació complementaria en-
torn a la funció d'aquesta comunitat
dins la Casa Hospici-Hospital.

nicipal i de l'oposició durant la dar-
rera legislatura, essent aquest el re-
sultat:

Valoració de la gestió municipal:
Bona, un 8%, Regular, un 40%, Do-
lenta, un 38%. N/S o N/C, un 14%.

Valoració de l'oposició: Bona, un
20%, Regular, un 30%, Dolenta, un
22% i N/S o N/C, un 28%.

Fins aquí les valoracions d'aques-
ta enquesta. El que no sabem ben
136 és com s'ha duit a terme el son-
deig perquè no es el mateix si s'han
tingut en compte els nuclis urbans
de S'Horta, Cas Concos i Portoco-
lom, o si només s'ha duit a terme
dins Felanitx població.

De totes maneres, el percentatge
de més del 50% que no ha contes-
tat es molt alt i això juntament als
marges d'error que admeten agues-
tes enquestes, deixa un sector molt
ampla d'indeterminació, la inclina-
ció del qual és gairebé imprevisible.
Això no obstant aquestes proves no
deixen de tenir un valor indicatiu
molt apreciable.

Amb satisfacció ens feim ressó de
Ia sentència dictada darrerament pel
Tribunal Constitucional, en favor
dels drets de la llengua catalana, els
quals pretenia conculcar el Govern
Central mitjançant un recurs pre-
sentat en contra d'un article de la
!lei sobre la funció pública de l'ad-
ministració de la Generalitat de Ca-
talunya. La qüestió és, en línies ge-
nerals la següent:

El Tribunal Constitucional va fer
pública el passat dia 1 de maig una
sentència desestimant un recurs
presentat pel govern central contra
l'article 34 de la llei sobre la funció
pública de d'administració de la Ge-
neralitat, que estableix que en el

HA ACABAT LA GUERRA
DEL GOLF

Per bé que no és ja notícia, no vo-
lem deixar de constatar a les nos-
tres planes el fet venturós de l'alto
al foc, la matinada de dia 1 de març,
en el conflicte armat que des del
passat dia 17 de gener es desenvolu-
pava entre l'exèrcit iraquià i les for-
ces dels païssos aliats, en territoris
de Kuwait i Irak.

L'exèrcit iraquià, malmés després
de l'ofensiva terrestre iniciada el
diumenge dia 24, acceptà les condi-
cions imposades per l'ONU, amb la
qual cosa s'aturaren les accions bèl-
liques i s'iniciaren les negociacions
per tal de restablir l'ordre a la zona
i planejar la reconstrucció.

La paorosa realitat d'aquest con-
flicte és que en quaranta dies s'han
produit uns danys humans i mate-
rials incalculables i les catastròfi-
ques conseqüències ecològiques de
la crema de pous de petroli i de ves-
sament de cru dins la mar, necessi-
tara una pila d'anys per esborrar-se.

procés de selecció — de funcionaris
caldrà acreditar el coneixement de
Ia llengua catalairkAant en la seva'
expressió oral com escrita. D'aques-
ta manera, el Constitucional dóna
hum verda perquè tots aquells ciuta-
dans que optin per entrar a l'admi-
nistració catalana se'ls facin proves
de llengua catalana a un nivell ade-
quat a la funció que hagin de fer.

El Tribunal recorda en els fona-
ments de la sentència que la Cons-
titució i l'Estatut de Catalunya esta-
bleixen un règim de cooficialitat lin-
giiística aplicable a tot el territori
català, i que comporta entre altres
coses que el català i el castellà han
de ser utilitzats preceptivament per
l'Administració autonòmica en la
forma que determina la hei, com
per exemple la de normalitzaCió lin-
güística, o que el català sigui «la
llengua pròpia» de l'Administració
teritorial catalana. La sentència in-
dica que una llengua és oficial quan
és reconeguda pels poders públics
com un mitja normal de comunica-
ció entre ells i en les seves relacions
amb els subjectes privats «amb vali-
desa plena i amb efectes jurídics».

Coln Llaneras,
candidat a la batlia de
Ciutat pel PSOE

Dissabte passat, la Federació So-
cialista Balear dona a conéixer la
llista completa per a les properes
eleccions municipals, la qual està
encapçalada pel nostre paisà Nico-
lau Llaneras.

Per bé que el nom de Llaneras so-
nava des de fa alguns temps com a
candidat per a aquest càrrec, fins
ara no ha quedat confirmat.

Les primeres prospeccions electerals
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral: 	 1.875
Semestral a fora: 2.325

SAN'TOILAL

Diu. 10 Quaranta Sants
Màrtirs

Dill. 11 St. Heracli
Dim. 12 St. Teófanes
Dim. 13 St. Roderic
Dij. 14 Sta. Matilde
Div. 15 Sta. Madrona
Dis. 16 St. Heribert

LLUNA

Lluna nova dia 16

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma: Dies feiners,
a les 6,45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 1 18 h. Diumenges I fes-
tius, a les 8, 14 i 19 11

Palma - Felanitx des de l'esta-
6[6: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13,15,45 i 19,30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15.45 i 20.30 h.

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

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

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

Cala d'Or - Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes 1 diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN

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

.Fran,_•Pse Piña
Gaya-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Amparo Trueba
Cat. Ticoulat
Francesc Piña

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

580448-581144
Ambulàncies

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

PARROQUIA DE SANT MIQUEL

Celebració comunitària de la l a. Comunió
La Parròquia de Felanitx ha disposat el calendari per a les ce-

lebracions comunitàries de la Primera Comunió, el qual es com
segueix:
MES D'ABRIL:

Diumenge dia 7 d'abril, a les 12 h., en castellà.
Diumenge dia 21 d'abril, a les 12 h., en mallorquí.

MES DE MAIG:
Dimecres dia 1, a les 12 h., en mallorquí.
Diumenge dia 5, a les 12 h., en mallorquí.
Diumenge dia 12, a les 18 h., en castellà.
Diumenge dia 19, a lcs 12 h., en mallorquí.
Diurncnge dia 26, a les 18 h., en mallorquí.

MES DE JUNY:
Diumenge dia 9, a les 12 h., en castellà.
Diumenge dia 23, a les 12 h., en mallorquí.
A la parròquia de Sant Isidre de S'Horta, aquesta celebració

comunitaria sera el diumenge dia 5 de maig a les 12 h.

Decoración MORENO
Trabajos de escayola, yeso y

perlita.
C. Méndez Núñez, 17-1° y 2.

Tel. 825422 	 PORTO-COLOM

Joan !Llama! Millet,.
2.1.1=2====t 	

Ajtnitament
Felanitx

ANUNCIS
El Ayuntamiento Pleno en sesión

ordinaria celebrada el día 5 de di-
ciembre de 1990 acordó:

1."—Iniciar la tramitación de los
expedientes necesarios para proce-
der por parte de este Ayuntamiento
a la recepción de las Urbanizaciones
del Término Municipal y concreta-
mente de las obras, biciles y servi-
cios de cesión obligatoria y gratuíta
determinados en los correspnodien-
tes Planes Parciales.

,.2."—E1 Procedimiento se ajustará
a las previsiones del Decreto del
Conseil de Govern de la Comunidad
Autónoma dc les Hies Balears 38/87
de 4 de junio.

3."—Requerir a los promotores de
Ias diferentes Urbanizaciones o a
sus causa-habientes para que presen-
ten la documentación adecuada que
se ajustará a lo dispuesto en el ar-
tículo 5 del citado Decreto.

En consecuencia y a tenor a lo que
dispone el apartado 3.° del citado
acuerdo se requere a los promoto-
des de las urbanizaciones Polígono
13 de Cala Marsal, Ses Sivines
d'Abaix, Polígono 29 Sector Zona
Costera de Cala Ferrera, Polígono 31
de Cala Ferrera, Polígono 29 de Ca-
la Ferrera, Polígono 13 de Cala Mar-
sal, «Sa Punta» 2.a Fase de Porto
Colom, Sector Polígono ..14 , de Cala
Marsal, para que en el plazo de tres
meses a contar de la publicación de
este anuncio insten la recepción de
dichas urbanizaciones mediante la
presentación de los documentos que
establece el artículo 5 del Decreto
del Conseil de Govern de la Comu-
nidad Autónoma de las Illes Ba-
lears 38/87 de 4 de Junio.

Felanitx, a 28 de febrero de 1991.
El Alcalde,

Cosme Oliver Monserrat

CENSO DE AFECTADOS POR LAS
LLUVIAS TORRENCIALES

ENERO 1991
Al objeto de elaborar un CENSO

DE AFECTADOS por las lluvias to-
rrenciales acaecidas el pasado mes
de enero de 1991, por el presente,
se pone en conocimiento de los po-
sibles damnificados que se personen
en las oficinas municipales, los días
laborables, de lunes a viernes y en
horas de 9 a 14 para cumplimentar
los impresos de inscripción.

La inscripción será requisito in-
dispensable para poder acogerse a
Ias ayudas que, en su caso, pueda
establecer el Govern Balear.

El plazo de inscripción finalizará
el día 27 del presente mes de marzo.

Felanitx, 5 de marzo de 1991.
El Alcalde,

Cosine Oliver Monserrat
	—	
SE BUSCA JOVEN para represen-

taciones en exclusiva. Contrato
mercantil. Coche propio.
Informes, Tel. 580772

ES LLOGA XALET a Portocolom,
amb jardí.
Informes, Tel. 581090.

(Ve de la Ng. 3)

P.—Cómo ves el teatro de Fela-
nitx?

R.—Con una afición mu., en alza
pero al que desgraciadamente no
responde la juventud... Pero si se
le da gato por gato y liebre por lie-
bre, responderá.

P.—T6 que le das?
R.—Intentamos no defraudarles,

ojalá lo consigamos.
P.—Un autor?
R.—Yo pondría a Pere Capella.
P.—Cómo me describirías Gent

de Bulla?
R.—Un grupo de amigos que ro-

bando tiempo al tiempo está al ser-
vicio de un público.

P.—Con un presente muy brillan-
te. Y un futuro?

R.—Esperemos que también.
P.—Cómo definirías a Joan Ma-

nuel Chilet?
R.—Como un aficionado a ser ac-

tor, director por casualidad y autor
por simple experiencia.

P.—Con un pasado firme, un pre-
sente seguro... Y un futuro?

R.—Que intentare superar lo con-
seguido.

P.—Cómo?
R.—En octubre voy a estudiar a

Barcelona para consolidarme tecni-
camente de cara a ingresar en el
campo del teatro profesional.

P.—¡No me digas!
R.—No me gustan las medias tin-

tas y hay que consolidar la perso-
nalidad.

P.—El actor, nace o se hace?
R.—Nace, se hace y nunca llega

a lo alto del todo.
P.—Y aquello de que nadie es

profeta en su tierra?
su tierra está preparada

para las profecías, no hay proble-
mas.

P.—Pues Joan, suerte, NikiLl y al
toro.

Y en el próximo reportaje, habla-
remos de Genr de Bulla, del teatro
de hace 50 años de Felanitx, S'Hor-
ta, Ca's Concos, Son Negre, Es Car-
ritxó, Son Mesquida, Son Valls, etc.

	etc. 	
•

Senisu
	11 ■■•• 	

iccionari
Foll

ENTRENAMENT
Acció d'entrenar adequadament
la ment

ENTREVISTA
El nas

ENVERMELLIR
Tornar de color verd

ESBOTIFARRAR
Deixar la casa i tots els efectes
personals plens de botifarres

ESBRONCAR
Renyar algú, especialment quan
no existeixen motius per fer-ho.

ESCANDINAU
Forma abreujada de dir aa on di-
nau?»

ESCARLATINA
Germana petita d'Escarlata
O'Hara

ESCLAFAR
Vegeu esclafir

FELANITX
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¡GIVER dril
Reproducimos esta «interviu» a J.M. Child, aparecida eu

«lliario de Mallorca» hace unas fechas, (pie realizo nuestro amigo
Sebastia Nicolan Snreda «Senisu». La obra del felanitxer «IA HI
SOM TOTS» sigue en caudelero, esta noche sabatina se ruelre a
poner en escena en SWORTA.

cine 1
Viernes 8, sfibado 9, 9 noche y domingo 10 desde Ias 3

Me lo ha dicho 	 jefe. Es una gran película y ademas la protagoniza
HARRISON FORD y ten por seguro clue hablando de chic, ese si que
sabe!

Presunto inocente
Complemento

Los Cuasicops
Viernes 15. sabado 16, 9 noche y domingo 17 desde las 3

I,a es'renamos a la vez que se esta proyectando en Pal na.
Uno (IL lus grandes éxitos de acción de esta temporada.
STEVEN SFAGAL, en

Señalado por la muerte
de complcmcnto

Magnolias de Acero

FELANITX 	 3
tr..CPZOZ=1::=.7-777:171•111ElIMMED

infilada Arxixetista; Slehreta
Com ja us varem informar en

aquest setntanai•i, el passat cap de
setinana, es dug.ue a terme a S'Hor-
ta la II Trobada sota el lema «Mos-
tra't a tu, i coneix cis altres». Hi
prengueren part els grups «Trene
d'Alba» de Cala d'Or, «Gavina» del
MIJAC de Felanitx, el MIJAC de Son
Espanyolet de Ciutat i «Marina» de
S'Horta. Junts ferem possible un
cap de setmana molt agradable amb
la participació d'uns 280 allots i mo-
nitors. Fermarem llaços d'amistat,
alegria i solidaritat, fent possible
que s'aconseguís l'objectiu de la tro-
hacia. No hi falta l'humor i la bona
voluntat de part de tots. Despres
d'una forta i sonada benvinguda i
presentació dels diferents grups par-
ticipants, seguírem amb una desco-
berta del poble i contorns de S'Ilor-
ta, on es va donar a conèixer els
llocs de més relleu i típics del poble.
Abm una bona gana i cansats, arriba
l'hora de dinar. El capvespre hi ha-
gué una exhibició d'escalada al cam-
panar de l'Església. Un grup de jo-
ves afeccionats de Felanitx ens feren
passar una estona ben entretengucla
(Joan RaM011, Tõfol i altres, que no
recordam el nom), moltes gracies
per la N'ostra participació.

A las 21 h., els allots ens demos-
traren-el que sabien•fer i que havien
Preparat abans amb molts d'interes
i esforç, una •serie d'actuacions que
configuraren una gran vetllada mu-
sical en da qual no hi falta , l'humor,
les rialles ni les actuacions musicals
i teatrals.

El diumenge de bon mati, es va
bcrenar dc xocolata i ensaïmades,

que les portaren les mares dels
allots de S'lloyta. A continuaciú, a
les 945 comença l'assaig de les can-
çons per a la missa. A la Celebra-
ció Eta:ark:lea no hi falta quasi nun-
gú del pubic; Lou presidida pel Vi-
cari Episcopal Mn. Rafel Umbert i
concelebraren, Mn. Miguel Serra,
rector de Felanitx i S'Ilorta i Mn.
Nadal Palmer, rector de Cala d'Or.
Fou una celebració molt viscuda per
tots, infants, joves i majors, cantant,
i pregant. El grup musical fou el de
Joves de la Parròquia de l'Asumpció
de Son Espanyolet, pet-6 s'ha dc dir
que dos company's, una de S'llorta,

Francisca a Forgue i el felanit-
xer Francesc Monserrat a la trom-
peta, ens deixaren bocabadats a tots
amb la seva actuació. A les 17 h.,
arriba l'hora dels adéus. Cansats pe-
t-6 molt contents ens despedirem
amb una sonada actuació dels mo-
nitors de S'Horta, intercanvi de re-
gals i un detall per a tots com a re-
cord d'aquesta II Trobada.

8s tota una demostració de soli-
daritat d'aquesta joventut que pa-
reix que va a més.

Endavant!
GRUP PARROQUIAL «MARINA»

S'HORTA

SE NEcEssrrEN DoxEs PER
CONFECCIO A MAQUINA,

al seu domicili.
¡n f.: Tel. 58108(.1
(de 7 a 9 (apvespre).

TEATRE POPULAR

Hoy, el Teatro en Felanitx. Y por
una vez, y sin que sirva de prece-
dente, invertiremos cl orden. Pues
en lugar de remontarnos a tiempos
pasados, donde Felanitx era aban-
derado en el arte de Tal ia colt his-
toria y rango teatral como pueblo
destacado dc Mallorca y empezar
desde la raíz, pues empezaremos re-
cogiendo los últimos frutos.

Acudiremos a un presente con
perspectivas de futuro gracias a la
oportunidad de tener, frente a fren-
te, a un personaje muy joven que
en un solo nombre representa tres
misiones profesionales muy dispa-
res, pero que las tres convergen al
mismo angulo: el teatro.
UN AUTOR

Debutó en la película de Maikel
en Bona terra per a. .morir en 1982.
Un afio después debuta en las ta-
blas con un papel secundario en
0E1 temible Mustalá»fy seguidamen-
te a las Ordenes de Maikel en Cal-
f reds.

Sigue en 1984 en N'Espardenyeta,
para ya muy en serio. debutar en la
agrupación Revetla, de son Negre
con el papel de Ramon de SO Ma-
dona du es nianeig.

En 1985, se integra en cl grupo
Gent de Bulla con papel en Jo seré
el seu gendre. Un año después tra-
baja en ...E1 millor dependent del
mOn y así continua para pasar a
primer piano en un doble papel de
Ja hi som tots, su gran creación
donde a más de primer actor se
convierte en...
UN AUTOR

Un autor que nace en Felanitx,

un autor que debuta con una co-
media vodevilesca de corte coderno,
con tema (le actualidad consiguien-
do un clamoroso éxito.

Ja hi som tots donde nuestro,
hasta ahora actor, se con\ ierte en
autor y director frente al grupo
teatra! Gent de Bulla, dando vida a
dos dificiles papeles, Jaume i Mi-
guel, dos gemelos que ponen en
brete toda Urla cadena de peripecias
donde el público se lo pasa bomba.
Y AQUI UN NOMBRE

Pregunta.—Cómo te llamas?
Respuesta.—Joan Manuel Chilet.
P.—Cuántos años tienes?
R.—Ayer cumplí 24.
P.—Qué es para ti el teatro?
R.—Todo.
P.—Cuál es tu teatro?
R.—Todo, pero entre todo, desta-

caria el popular, costumbrista, per()
actual. •

P.—Autor, director y actor?
R.—Como autor, es mi primera

experiencia, director no me cuadra,
pues como la obra era escrita mía,
acepté la dirección. Lo mío es ac-
tor.

P.—Polifacético y comodín, o con
linea única hacia una especialidad
definida?

R.—Polifacético. Si uno vive el
personaje que interpreta, no hay
problemas.

P.—Cuál es el personaje que vi-
ves con más intensidad?

R.—Todos. Si no, ya no empiezo
a estudiar y ensayar.

(Passa a la pa(J. 2)

Dra. Lucia Caldentey
Consulta particular y de Seguros.

(Asisa, Novomédic, L'Aliança, Previasa...)

Tratamiento del dolor y la inflamación:

Artrosis, contracturas musculares, cer-
vicalgias, lumbalgias, varices, etc.

SERVICIO DE ATENCION CONTINUA, DE LAS 9 DE LA
MAÑANA A LAS 8 DE LA TARDE

(TEL. 908.14.22.47)

HORARIO DE CONSULTA:
De lunes a viernes, mañanas de 12 a 1. Tardes de 5 a 8.

C/. Pelat, 61
	

Tel. Consulta 583464 	 FELANITX     

Se venden o se alquilan
LOCALES COMERCIALES

en Porto-Colom

Complejo ixJardín del Rei»,
Avda. Cala Marsal, sin. 

INFORMES: C/. Alcalá Galiano, 7
	

Tels. 825334 y 825237
PORTO-COLOM 



Per P. Xamena
1910

Juliol, 25.—A les dues i mitja de la matinada partí de Felanitx cap
a Sant Salvador una peregrinació, la qual arriba a l'hora de la processó
de l'Adoració Nocturna.

Juliol, 24•25.—Festes religioses i populars en es Port.
Agost, 28.—Festa de Sant Agustí. Predica D. Joan Quetgles, vicesecre-

tari del bisbat.
Setembre, 4.—Te-Deum a la parròquia per la curació de D. Antoni

Maura de les ferides r.2.budes a l'atemptat de que fou víctima a Barcelona.
Setembre, 8.—Benedicció a l'església del Carritx6 d'una estatua de la

Immas:ulada. Inauguració d'una escola en aquella barirada.
Setembre, 25.—A Sant Alfons beneiren una estatua de Sant Gaieta.
Setembre.—Es parla de construir una plaça de toros a Sa Torre.
Setembre.—Començaren l'edifici nou del Banc de Felanitx en cl car-

rer de la plaça.
Octubre, 2.—Inauguració de la Caixa Rural. Conferència del P. Pere

Joan Cerda, francisca.
Octubre, 16.—La Caixa Rural ha començat ja a funcionar en el carre

nou número 4.
Octubre, 22.—Es rebé un telegrama de Madrid amb la notícia que

havia cstat concedida l'estació enològica a Felanitx.
Octubre, 30.—Reunió a la Quartera per parlar de l'estació enològica.
Octubre, 30.—Cada dia surten en tren molts de pores grassos per em-

barcar-los cap a Barcelona.
Novembre.—Enguany es construí en el carrer den Piza un teatret ti-

tulat «Novedades», perd la gent Ii diu «Es Gurugú».
Desembre, 1.—Rcial orcle creant l'Estació Enol6gica de Felanitx.
Desembre.—Sortiren un grup de fclanitxers cap a Sudamèrica.
Desembre.—S'establí a la parròquia la pia unió «El pa de Sant An-

toni de Padua».

FELANITX

L'Institta de Bataarat s'adhereix
a la normalitació lingNal:ca

Dimecres de la setmana passada i
al llarg d'un claustre de professors
del nostre Institut de Batxillerat,
entre d'altres qüestions es planteja
l'adhesió del centre a la campanya
cle normalització lingüística.

Posat l'assumpte a votació, amb
una assisr2ncia de 33 professors, es
varen emetre 23 vots afirmatius, 8
de negatius i 2 cn blanc. Així clones,
el nostre centre de batxillerat s'ad-
herebc a la fi a aquesta campanya.

Cal esmentar que a l'hora d'ara
gairebé tots els centres de la po-
black') s'havien adherit: L'Institut de
Formació Professional, el Conegi de
Sant Alfons i el Collegi «Joan Capó».

Ens congratulam doncs de la pas-
sa donada per l'Institut de Batxille-
rat

Mn. Bernat Julià, medalla d'or de
Ia Comunitat Autônoma

Diumenge passat, dins el progra-
ma d'actes commemoratius del «Dia
de les Tiles Balcars», organitzat per
les institucions autonòmiques, tin-
gué lloc, en el palau del Rei San; de
Valldemossa, l'acte de lliurament de
les medalles d'or d'enguany, les
quals foren atorgades al pintor Jo-
sep Coll Bard°let i al músic i com-
positor felanitxer Mn. Bernat Julia
Rosselló.

La tasca vastíssima de Mn. Bernat
Julia dins el camp musical és prou
coneguda entre nosaltres. Des del
seu càrrec de Director del Conser-
vatori Professional de Música, ha
donat un gran impuls a aquesta ins-
titució i com a Director de la Cape-
lla Mallorquina —a punt de com-
plir el 25e aniversari— l'ha portada
a un nivell prou valorat no solament
dins les fronteres de l'estat espa-
nyol, sinó per tot arreu del món on
ha estat missatgera de la cultura
musical mallorquina.

Felicitam al nostre paisà Mn. Ju-
lia per aquesta distinció

El Congrés costituent de Coloms
a la Sala

Dissabte passat dc capvespre, a la
Casa Municipal de Cultura, celebra
el Congrés de constitució en partit
politic, el grup Coloms a la Sala.

Hi cren presents eis regidors del
grup Tomeu Obrador i Maria Obra-
dor, així com mús d'una cinquante-
na de persones.

D'entrada s'havia entregat a tot-
horn un exemplar ciels estatuts ins-
crits cl passat dia 19 de desembre
en el llibre d'inscripcions del Minis-
teri cle l'Intcrior i Bartomcu Obra-
dor llegí un foli per explicar suc-
cintament cl que havia intentat fer i
pretenia fer en el futur el grup Co-
loms a la Sala clins l'Ajuntament.

Tot seguit es cleixa un temps per
tal de que els que volguéssin es po-
guessin afiliar i es procedí a l'elec-
ció dels Organs de govern. El carrec
d'Instadur del Poble l'assumí Bar-

tomeu Obrador i quedaren consti-
tuides les comissions d'Elets, la de
Renyadors i Castigadors i la Revis-
sura de Comptes. Aquestes comis-
sions s'anaren integrant amb les per-
sones que voluntariament es presta-
ren per a prendre-hi part.

No hi hagué més parlaments, ni
exposició de programa, ni cap Ca3-
ta de promeses, per si —per tal dc
complir la normativa estatuaria—,
coca amb verdura i vi.

Concert magnifie del trio
Shostakovitch

Diumenge el Centre Cultural ens
proporciona un concert que hem de
qualificar dc meravellós. 81 trio
SHOSTAKOVITCH, integrat per pia-
no, violí i violoncel, ens oferí tres
trios (valga la reiteració del número
3) dels compositors Haydn, Men-
delssonn i Arcnsky, unes peces molt
ben escollides per aquest_ conjunt
alemany que feu vertaderes merave-
lles.

Llàstima que el públic fos tan re-
diiit perquè fou un concert d'excep-
ció per la seva altíssima qualitat. Es
ver que la concreció a darrera hora
de la seva actuació, gentilment pro-
porcionada per l'Institut Balear de
Promoció del Turisme, no va perme-
tre (le  fer-li una promoció adeqiia-
da, la qual cosa pensam que incidí
en el poc públic assistent.

Llar de la Tercera Edat Inserso
EXCURSIÓ CULTURAL A CURA.

Aquesta excursió es repetirà el pro-
per dijous dia 14.

TALLER DE CUINA.—Divendres
dia 15, a les 17 h. a càrrec de Jau-
me Mestre PorceI.

COMISSIÓ DE CULTURA
Amb el desig d'estimular els nos-

trcs companys que senten l'atractiu
encisador de l'art pictòric i tenen la
bona sort de poder i saber practi-
car-lo, i també pels altres que gau-
deixen de contemplar-lo, s'ha pro-
gramat pets dies 20 al 28 del proper
mes d'abril, a la Casa de Cultura de
Ia nostra Ciutat, una Mostra de Pin-
tura i Dibuixos d'autors de la 3.a

edat cle tota la comarca de mitjorn.
Per tant, perqt.C., es puguin prepa-

rar amb temps, convidam ja, estu-
siasticament, a tots els interessats a
prendre part en aquesta comunica-
ció de goig espiritual que tant escau
dins la pau i serenor de la nostra
eclat.

Per a informació dirigiu-vos a la
Llar.

Pluviometria
Les precipitacions registracles cl

passat mes de febrer són les se-
güents:

Dia 1, 11'5 	 litres
Dia 2, 50
Dia 3, 0'3
Dia 4, 1'2
Dia 5, 1'7
Dia 10, 0'2	 0

Dia 12, 0'2
Dia 14, 6'3	 0

Dia 19, 8
Dia 20, 13'5
Dia 28,	 »
Total rcculliis durait cl ics, 97 . 4

I itre.! per inc' re quadrat.

Música e.0 arrifiia
Demà cliumenge dia 10, a les 12'45

h. al Santuari de Cura, Biel Oliver
al clarinet i Francesca Suau al pia-
no, interpretaran obres de Weber,
Ravel, Milhaud, Joplin i Debussy.

Sorteig «Paga extra» de
«Sa Nostra»

En el sorteig «paga extra» realit-
zat per la Caixa de Balears «Sa Nos-
tra», fou agraciat D. Manuel Quirós
Juan del carrer Campet, 41, amb
25.000 ptes.

Casa de Extremadura en Felanitx
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Se convoca a los Sres. socios y
simpatizantes a la Asamblea gene-
ral extraordinaria, que tendrá lugar
el día 15 dc marzo, a las 9 de la no-
che, en el local social de la calle
Quatre Cantons, y que se regirá por
el siguiente Orden del Día:

Balance 1990.
Local nuevo.
Ruegos y preguntas.
Felanitx, 26 de febrero de 1991.

El Presidente. Felipe Martin.

Secció Religiosa
CELEBRACIONS QUARESMALS

Dimarts i dijous, a les 7'45 del
mati, Laudes i missa a l'església de
Sant Alfons.

Dimecres i divendres, a les 8 del
vespre, Vespres i missa a la 'parrò-
quia.

vidn. sedng.
NAIXEMENT

Els esposos Sebastià Cruelles Ros-
selló i Maria Garau Miguel, han vis-
ta alegrada la seva liar amb cl nai-
xement del seu primer fill, una nina
preciosa que en el baptisme rebrà
el nom de Maria.

Felicitam els novells pares.

SE VENDE MEHARI PM-AH. Pre-
cio, 250.000 ptas.
Informes, C/. Hermandad Cristia-
na, 19. Felanitx.

VENDO CASA en C/. Obispo des-
puig, 9.
Informes, Tel. 581201.

VENDO 6 RUEDAS COCHE, Seat
850 normal. Muy buen estado.
Informes, Tel. 583478.

S'OFEREIX JOVE de 24 anys. Ex-
periencia en construcció, pintura
i cambrer. -Carnet conduir B-1.
Informació, Tel. 824818.

SE VENDE o ALQUILA PISO, local
y aparcamientos en C./ Onofre
Ferrandell.
Informes, Tel. 581901

PORTO-COLON1, sol todo el dia,
APARTAMENTO dos habitacio-
nes, con vistas al mar, salón-co-
medor, cocina amueblada, bafio,
dos terrazas, telefono, espacio pri-
vado parking, .piscina comunita-
ria. Pcosión! Por 7.900.000 ptas.

, Informes, Tel. 581948 (de 21 a 23 h)
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MARMOLES LLABRES 

Lo rviAs NATURAL

MARMOL - GRANITO - CALIZA - MARES
Son piedras nobles, que se han ido formando

léritamente a través del tiempo
para que usted pueda disfrutar de ellas

en su hogar.

GRAN VARIEDAD • PRECIOS INTERESANTES
SERVICIO RAPIDO • AMPLIAS INSTALACIONES

SINUS TORT, 57 • TEL. 55 58 38 • 07500 MANACOR

— TELEVISORES 	 — ANTENAS individuales y

— VIDEOS
	 colectivas

- AUTORRADIOS	 — HIFI

Electrónica C/. SOL, 3

TELS. 583459

RI! •R E	 y 581580

INSTALACIONES PARABOLICAS
Y REPARACION

TEMPS DE QUARESMA

Caminaill poi daseri... L Pierara Leaptam:
temptar a Déu.

Aquesta darrera ternptació té com a teló de Ions Jerusalem, n'es el
Roc on Jesús sorrira la prova més forta, en definitiva es el glop més mal
de passar. Se li suggercix a Jesús que tcmpti a Deu son Pare, o sia, exi-
gir a Deli que és posi al servei de !a seva voluntat, alliberant-lo de la creu.
Clavat a la creu, la gent el convida, li crida: «Si Os el rei dels jueus, sa l -
a't a tu mateix i creurem en tu» (Le 23,37). Temptació per lo miracu-

lós... (Realitzar un gran prodigi clavant la gent). Pareix com una reacció
contra el «Silenci de Deu». Es posar DEU A PROVA... NO TEMPTIS EL
SENYOR, EL TEU DU: I Jesús ho sap be, per això no claudica. Jesús
havia fet Ia scva opció a l'hort de Getsemaní, tirat a terra, plorant sang
engoixat i trist va sebre dir: «Pare, si vós ho voleu, allunyau de mi aquest
calze; però que no es faci la meva voluntat sinó la vostra» (Lc 22,42).
Sera un glop molt amarg a l'hora de la creu, no hi haura angels que el
consolin en aquest moment, ni mans mistcrioses que l'alliberin dels claus,
com suggereix el dimoni, que com diu Lluc, el dimoni s'allunya d'ell, es-
perant que li arribas la seva oportunitat.

NO HI HA RESSURRECCIO SENSE HAVER PASSAT ABANS PER
LA CREU.

I TU HOME CRISTIA DEL SEGLE XX: Quantes vegades posam a
Deu a prova al dia... Quantes vegades fugim de la dificultat, de la CREU
per tirarnos o caure dins la superficialitat, la banalitat, el minim es-
forç ...

Guillem Feliu i Ramis

FELANITX

OBRAS EN EL PUERTO

He estado en Porto Colom y he
visto que se habían levantado los
pavimentos de las aceras de varias
calles de la parte de La Aduana y
de la Ronda Crucero Baleares y de
otras calles adyacentes, operación
que es de encomiar ya que todas las
obras y mejoras que se real izan para
el bien común son muy bien acepta-
das. Se ha sabido que ha habido
varias quejas de diversas personas
del puerto por el levantamiento si-
multanco de muchas aceras por
haber causado bastantes molestias a
los vecinos. Ya sabemos que nunca
se hace al gusto de todos. Decían
que lo mejor para evitar tales mo-
lestias habría sido que a medida que
se iba quitando el pavimento se pu-
siera el nuevo firme y así sucesiva-
men te.

Supongo que tales obras obede-
cen al plan establecido y aprobado
de embellecimiento del puerto (se-
gún el presupuesto municipal se des-
tinaron un montón de millones para
tal fin) y, si es así, supongo que
ahora se terminara la acera de la
calle Ved Mari que desde hace va-
rios arios tiene puesto el correspon-
diente bordillo. Es muy necesario,
por estar en muy malas condiciones,
el arreglo del pavimento de la parte
de la calle Cala Marsal que forma
una especie de triangulo frente al
restaurante Mar Blau. Igualmente
,.- ería muy de elogiar que se urbani-

zara la cortita calle La Llampuga
que tiene su entrada por dicha calle
Cala Marsal, que tainbien esta en

condiciones.
Ya que hablamos de embellecer

el puerto, si es así la finalidad de
las obras en cuestión ¿por que no
se vuelve a replantear el jardín fren-
te de la Zona Cívica de C'as Corso
y de los parterres de la calle Cala
Marsal? Cuando se plantaron los ar-
bustos :y geraneos que actualmente
hay lo hicieron de tal manera que
el embellecimiento brilla por su
ausencia. Creo que lo mejor sería
que se plantasen adecuados árboles
o palmeras en dichos lugares, que
darían mucho más resultado que
todo lo que hay. También para con-
seguir cl fin apetecido es muy con-
vcniente limpiar asíduamente las
orillas del mar que, en algunas par-
tes, estan llenas de basura.

Espero que nuestro Excmo. Ayun-
tamiento tome en consideración to-
do lo expuesto y, si así lo hace, que
debe hacerse, nuestro puerto tendra
Ia buena imagen que se merece.

Juan Estelrich Barceló
(Passa a la 0[1.7)

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).

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

INSTA LCONFOUT
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



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

6	 FELANITX

Bústia      La est6tica de la bon 
exteriormente se note tratamiento
alguno en la boca. Los materiales
estéticos empleados hoy en día pue-
den conseguir un tratamiento total
de la boca sin necesidad de llevar
ganchos o aparatos que, aparte su
visibilidad exterior, provocan a ve-
ces caries.

Lo primero es solucionar los pro-
blemas básicos o evitarlos ( infec-
ción, piorrea o perdida de dientes).
Esto es lo más importante. Pero
psicológicamente tambián es impor-
tante que el paciente se sienta bien

con la imagen de su cara y con su
dentadura: clientes mas blancos y
más esteticamente sanos.           

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  

Tenim a la disposició dels possi-
bles interessats les convocat6ries
deis certamens i concursos se-
giients:

PREMIS LITERARIS CAN
TORRO d'Alcudia.

En les modalitats de Narració
curta, Conte d'infants, Recull de
poemes i Article periodístic.

Dotat amb 50.000 pies. cada pri-
mer premi.

Termini d'admisió dia 20 de març,
1991.  

Dr. Miguel Bennàsar Obrador*

Una vez solucionados los proble-
mas ITláS importantes, como flemo-
nes, infecciones, inflamaciones de
encías, que pueden provocar pérdi-
da de piezas dentarias, o sea los
problemas mádicos de la boca, lo
que preocupa cada vez más es la
cuestión de la estática bucal, tener
unos dientes mas blancos (que pu-
dieran haberse oscurecido en la in-
fancia debido a la toma de algún
antibiótico), que con el paso de los
años y debido a la caries hayan po-
dido dañarse, descolocacioncs, mal-
posiciones, apiñamiento por falta
de espacio, etc. Todos estos proble-
mas, en su mayoría de tipo estáti-
co, preocupan hoy en día mucho al
paciente, que quiere tener una boca
sana i sonreir o reir tranquilamen-
te. La estética es la parte de la es-
tomatología que se dedica a corre-
gir todos estos problemas que en
algunas ocasiones pueden incluso
crear complejos y otras irregulari-
dades psicológicas.

Hay técnicas a base de aplica-
ciones de porcelana idéntica al
esmalte para proteger los dientes
multicariados. Hay medicamentos
tambián que, sin necesidad de to-
car el diente, pueden blanquear su
esmalte o dentina, que el paciente
puede emplear con la orientación
del especialista. Se pueden utilizar
aparatos correctores en adultos
para arreglar apiñamientos de dien-
tes, o puentes para reparar las pie-
zas ya perdidas. Todo ello sin que 

CERTAMEN LITERARI DE CAS-
TELLIX, (Algaida ).

En les modalitats de Poesia, Nar-

ració curia, Poesia popular (glosat).
Premis «Rosa d'Or de la Pau».
Termini d'admisió dia 25 de març,

1991.      

Para cualquier información sobre
este tema pueden dirigir las pregun-
tas a la redacción de este semana-
rio.

* Medico-Estomatólogo. Miembro
de la Sociedad Balear de Odonto-
Estomatologia. Formación continua-
da en la Universidad de California.

ALQUILO BAR-RESTAURANTE
BOB'S. Centro Comercial Cas
Corso. Porto-Colom. Sólo a profe-
sionales.
Informes, Tel. (93) 4251958 (ho-
ras comida).          

NECESITO COCINERO(A) pa ra
Restaurante «Sol y Vida», Cala
M u rad a. Coc ill a casera.
In formes, Tels. 833730 y 833527         

PORTO-COLOM
Vendo apartamento        

SE OFRECE MUJER para emplea-
da de hogar.
Informes, Tel. 582381.    

1." línea. Estado impecable.
3 habitaciones, 2 baños, coci-
na amueblada, terrazas al mar.
Piscina, jardín y aparcamien-
to entre pequeña comunidad
dc vecinos. Precio justo di-
rectamente de particular a
particular.

Informes, Tel. 583369. 

NECESITO CAMBER() Jefe Bar.
Music-Bar La Cueva, Ca la Mu rada
In formes, 'Fels. 8337:1 11 v 833527  

SE VENDE SOLAR en Porto-Colow
muy c(.ntrico, en C. ()rd mas, a 50
in. del mar, 100 m2, con salida a
dos calles asfaltadas y con aceras.
In formes, Tel. 580130  

NEcEsiTo CANIARERA para res-
taurante «Sol y Vida», Cala Mura-
da.
In formes, 'Fels. 833730 y 833527                           

EL MEJOR IMPORTADO EN ESPAÑA.

HAT TEMPRA. COMTE IMPORTAD EL ASO 19911.
Concesionario Oficial:

UT S MART ELL, Sm A Carver del SOC,Oi-s, 8.
II Tel. 58 13 48. Felanitx. (0) 



Restaurante CAN MANUEL
Comunica al público en general, que

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

Especialidad en asador de
carnes trescas.

ESPERAMOS SU VISITA

DR. JULIAN TICOULAT MESTRE
MEDICO PSIQUIATRA

Medicina Psicosomática

(ANSIEDAD, DEPRESION, TRANSTORNOS DEL SUEÑO, DES-
AJUSTES DE PERSONALIDAD, ENFERMEDADES PSICOSOMA-
T1CAS 0 DE ORIGEN NERVIOSO)

HORARIO DE CONSULTA Y PETIC1ON DE HORA.
MIERCOLES DE 4 A 8 (TEL. 581518).

Miguel Bordoy, 22-1°.—FELANITX
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Vehículos de ocasión
RENAULT 4 TL
RENAULT 14 GTL
FIAT UNO 45 S 5/P Techo
FIAT UNO 70 SL 5/P
FIAT UNO 45 S 5/P
FIAT UNO 45 STING
FORD ESCORD 1.6 GHIA
TALBOT HORIZON GL
SEAT PANDA 40
SEAT IBIZA 1.5 GLX

abrible

PM-X
PM-P
PM-AW
FM-AL
PM-AH
PM-AL
PM-AH
PM-T
PM-AC
PM-AK

(SABADOS MAÑANAS, ABIERTO)

Concesionario Oficial

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

FELANITX

(Ve de la pàg. 6)
SOBRE LES OPINIONS DE JO

Sr. Director:
Li agrairia la inserció d'aquestes

quatre raffles dirigides al Sr. Jo.
Moltes gracies.
Sr. Jo:
Me sembla molt bé que els joves

opinin —vostè (Jena a entendre que
es jove i a ales, pel títol de l'arti-
de, es podria pensar que s'arroga
certa representativitat del sector
juvenil—, es més, crec que es ne-
cessari i convenient que ho facin.
Ara be, les opinions, sobre tot quan
s'exposen en un mitja de comunica-
ció, s'han de recolzar en una refle-
xió seriosa i en un coneixement mi-
nim de la matèria que es tracta.
Per desgracia aquest no es el cas
del seu article publicat en aquest
setmanari el passat dia 2. Vostè fa
una serie d'afirmacions que, tot i
que les posa a cobert de la seva opi-
nió personal, no es poden admetre
perquè no tenen cap base científica.

Dir que Crist si haguera existit al
.segle XX hauria estat un dels grans
ateus de la història es prova de que
sols no ha intentat conéixer aquest
personatge. I afirmar que les bases
de les filosofies cristiana i comunis-
ta sán les mateixes, demostra no co-

-rhixer-ne cap de les dues. Aixima-
teix és un sofisma voler suposar que

cristianisme mai no s'ha donat
perquè segueix havent-hi fam, guer-
res i injusticia en el món.

Sr. Jo, no vull posar en dubte les
seves bones intencions, però no puc
cmpassolar-me els seus barroers
raonaments sobre una qüestió tan
delicada i que at2ny tan íntimament
l'ésser huma com es la qüestió reli-
giosa.

Vostè no renuncii al dret legítim

d'opinar, ara be, si ho fa des d'una
tribuna pública, prepari's abatis so-
ht . ,: cl tema que vol traclar. La seva
condicio de jove el posa en una si-
tuaciú Optima per a alustrar-se. Ilo
taci, ho aconsell. Mai no se War-
ren pen t

A ten ta ment,
M. A.

Arnie Tomeu:

M'agradaria puntualitzar una par-
tidla de coses aparegudes a una car-
ta al director del setmanari que tu
dirigeixes.

Ir. Vos vull donar les gracies
per la vostra felicitació.

2n. No acaba de ser exacte l'a-
firmació de que ens oblidam de que
hi ha altres tipus de música. L'any
1989 varem programar i es va rea-
litzar amb molt d'exit, un seminari
de guitarra elèctrica. L'any 90 ens
varem dirigir a l'Ajuntament dema-
nant que a la programació de les
festes de Sant Agustí s'hi inclogués
algun cantant de cançó catalana, ja
que les nostres possibilitats eco-
miques ens impedeixen p a g ar
aquests tipus de cantants. Actual-
ment s'està desenvolupant, a la
Casa de Cultura, un curs de xerc-
miers i flabiolers.

3r. Si vostè es refereix a la mú-
sica POP-ROCK, es veritat que no
hem programat cap concert d'a-
quest tipus. L'únic motiu de no ha-
ver-ho fet es l'econòmic, ja que per
oferir qualitat en aquest tipus de
música, s'han de gastar molts de
doblers.

4t. Lo que no farem mai, conse-
qüentment, es programar un con-
cert de mala qualitat i en la música
POP-ROCK hi haura, com en tot,
grups bons, mediocres i dolents.

5e. Tenim interés en programar
activitats de tota mena. No estam
tancats a res, per això, si trobam
conjunts d'una certa qualitat i es-
tan a l'abast de les possibilitats
econòmiques del Centre Cultural,
no tindrem cap inconvenient en or-
ganitzar qualque concert d'aquest

I Campeonato rie Truc
«Ear S'ret!K;u: . sr:!c:»
SE ACLARAN LAS POSICIONES
Sc sigue disputando con enorme

expectaciún este primer campeona-
to de «true» para los mejores «tru-
quers» de Felanitx. Las cosas se van
aclarando, si bien a la hora de ce-
rrar esta edición, el pasado martes,
todavía no había nada del todo de-
ciclido.

En el grupo «A».—A. ADROVER/
R. RIGO, con siete puntos de los
ocho posibles, destacaban sobre los
demás, a la zaga les iban el tándem
A. BARCELO/S. HUGUET con seis
o siete.

En el grupo «B» quienes mar-
caban la pauta eran la pa re ja
R. MARTINEZ/A. CANOVAS, con
siete puntos de Ias ocho partidas
disputadas.

Hasta la próxima semana.
M.

tipus.
Gracies.

Antoni Vicens Massot,
Director

A LA TVF, SECCION DEPORTE
Soy un aficionado al básket feme-

nino y estoy viendo que en TVF sólo
se dan resultados de básket mascu-
lino.

No creo que sepan que hay un
club de básket femenino en Porto-
colom, con un senior muy bueno con
aspiraciones a Segunda, un cadete
que es el primer afio que juega con
buenos resultados y un infantil
masculino.

La afición y las personas intere-
sadas en el club quieren dar a en-
tender que aunque no se juegue en
Felanitx, también hay este deporte
de la cesta en Portocolom.

Un aficionado

Ina Vslter denuna al
uízcrATEL:cr..t Er.:cuct
jei ia recepci6 intEgra

1112 CcAciltinyv,
Voltor i O.C.B. varen clemanar al

Vicepresident del Govern Balear, en
el transcurs d'una recent entrevista,
el suport sostingut cie l'Executiu
autonòmic per tal de recuperar, com
reïteradament ha demanat el Parla-
ment Balear, tota la programació en
català de TVE-2. Joan Huguet va
assegurar aquest suport, referint-se
a diverses iniciatives ja adoptades.
La petició podria reïterar-la davant
el Director General de l'Ens Públic
RTVE. Fou també avalada per un in-
forme de la Universitat de las Tiles
Balear. OCB/Voltor ja va exigir a
Jordi Qarcia Candau, a una entre-
vista a Palma, aquest extrem. I Vol-
tor fa possible mentrestant, en una
insblita tasca de suplència a la tot-
poderosa- TVE, la recepció de la pro-
gramació de Sant Cugat, per la fre-
qüència del Canal 33, de tota la fran-
ja de mati, migdia i sobretaula,
apart de la programació nocturna/
de matinada dels dissabtes a diu-
menges. Finalment, el Parlament
Balear ha demanat reiteradament la
doble recepció, en casteilà i català,
de «la 2», un canal que està essent
rellançat per la direcció de TVE.

EN FELANITX SE ALQUILA LO-
CAL dc 215 rn2. Muy buena situa-
ción comercial.
Informes, Tel. 580302.

SE TRASPASA BAR SNOOPY'S o
se alquila, en Felanitx.
C/. Ho,spicio, 26, frente Banco
Crédito Balear.
Informes, Tels. 580774 y 583099.



Laocares

!MAsa .

SE PRECISA
MATRIMONIO

para cuidado de apartamentos y
bar en CALA D'OR

SE OFRECE:
Vivienda y alimentación- durante la

temporada a cargo de la empresa.
IMPRESCINDIBLE:

Experiencia en Hostelería y noción
de idiomas.

Llamar al Tel. 837051

PUB BRIGHT LIGHTS
Nova Direcció

Miguel Alzanilles Ill i

Julio Cortés

C/. Assumpció, 11-13 	 PORTO-COLOM

Vos esperam
	,Evilm■■•■

FELANITX

Talk tallia

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Un gol de AGUSTI no bastó
para conseguir puntuar en el parti-
do disputado en ALGAIDA, tras ser
sancionado «Es Torrentó» por un
encuentro. El ESPAÑA del amigo
PEREZ superó al FELANITX por
1-2. Del arbitro CASAS FLOR, mas
vale no hablar, no vamos a compli-
carnos h existencia con estos caba-
lleretes, que van vestidos de negro,
que con su pito hacen lo que les da
Ia real gana. Esto no es serio, Bo-
rrás del Barrio!

• En el «CINE PRINCIPAL» te-
nemos una película de suspense, ta-
quillera, con un actor de la talla de
HARRISON FORD, basada en la fa-
mosa novela de SCOTT TUROW
«PRESUNTO INOCENTE», con ac-
tores secundarios como RAUL JU-
LIA («Romero») y BONNIE BENE-
LLA («La Jungla de Cristal I y II»).
De complemento: «LOS CUASI-
COPS».

• El pasado sábado se . INAUGU-
RO en CALA D'OR la Cafeteria /
Restaurant «MALLORCA .0'0R» ba-
jo la batuta del amigo MIQUEL VA-
LENS. Un hombre perfectamente
experimentado en asuntos' de hoste-
lería, cosa a tener en cuenta a la
hora de tomar algunas decisiones de
índole empresarial. Lo cierto es que
el local está bien preparado para re-
cibir a cualquier tipo de clientela,
según pudieron comprobar ustedes
por T.V.F. Deseamos a Miguel mu-
cho éxito en esta nueva andadura.

• Hoy viernes/ayer si hoy es sá-
bado para ustedes, tenía que finali-
zar una nueva etapa del «IV CAM-
PEONATO DE TRUC ILLES BA-
LEARS» en FELANITX. Las parti-
das a disputar en el local «BAR
S'ABEURADOR» servirán para defi-
nir finalistas. Los felanitxers S. HU-
GUET/J. BARCELO; F. AbROVER/
A ROIG; J. VICENS/J. BARCELO y
R. BINIMELIS/A. CANOVAS inten-
tarán dejar el pabellón de nuestra
Ciutat en todo lo alto. La cosa no es
fácil, pero no imposible. Mientras, el
«I CAMPIONAT S'ABEURADOR», a
nivel local, sigue su curso con inu-
sitada expectación.

• En MANACOR en la «TORRE
DE SES PUNTES» hay una mues-
tra bastante interesante bajo el te-
ma: «LA DONA I L'ART D'AVUI».
Sólo hasta el 17 de marzo.

• Sigue en la brecha MIQUEL
BARCELÓ, nuestro pintor mas uni-
versal, porque ahora se ha «fundi-
do en un libro» con otro mallor-
quín, ENRIQUE JUNCOSA. Juntos,
pero no revueltos, han dado luz a
un volumen con el título ele «LI-
BRO DEL OCEANO». Uno con sus
octavas reales, palabras; y el otro
con sus dibujos, imágenes. Una
amistad plasmada en esta edición

• pow usual que llamará la atención
de todos los poeta.; y amantes de
ciertas delicadezas.

• Nuestro Vice-rector de la
UNIVERSIDAD BALEAR, mejor
amigo, TONI BENNASAR («Bor-
ne») participa desde hace algún
tiempo en cl programa de la COPE
«Radio Popular», «LA TERTULIA»,
que se emite de lunes a sábado a
Ias 14 h. por la F.M. La actualidad
comentada, noticias analizadas, con-
troversias y afinidades... ¡Una ter-
tulia! En la que participan perso-
najes de la talla de JOAN BAUZA,
565E JAUME, PEP FORTEZA-REY
y XAVI BONET.

• Mientras tanto, algunos con-
juntos mallorquines grabaron un
programa para R.N.E. («Radio-3»),
entre ellos los felanitxers «MUR-
DER IN THE BARN»; otros no
menos nuestros, como es el caso
de «INTERMINABLES», hicieron lo
propio, pero en este caso para tele-
visión, concretamente para «ANTE-
NA-3», para el programa matinal
«DE TU A TU» que presenta NIE-
VES HERRERO, que tenía que
emitirse hoy/ayer viernes de esta
semana.

• Un alegrón me dio encontrar
a MANOLO CHILET en un bar de
Ia Vía Argentina «CAFETERIA FE-
LANITX», ávido de «picar» un es-
tupendo pulpo a la gallega. Aunque
el es «ché» y tiene a los colores del
VALENCIA en sus venas, estaba un
tanto alicaído porque el REAL MA-
LLORCA había perdido, había esta-
do en PALMA a ver el parti40, Aue
dio menos juego del esperado. Pero
el que fuera gran portero ya esta
curado de espantos y nuestra con-
versación alivió las penas, sin duda
porque la simpatía y el buen hacer
del «capitán» TONI y sus dos «es-
padas* MIQUEL .y MANOLO saben
corno atender a la numerosa clien-
tela.

• Y hablando del padre, pasa-
mos al hijo, porque JOAN MANEL
CHILET está cosechando éxitos a
destajo con su personalísima obra
«JA HI SOM TOTS». Una buena
muestra del moderno «teatre popu-
lar mallorquí» de la que podran
disfrutar hoy sábado noche en
S'HORTA, creo que a las nueve y
media. El Grupo «GENT DE BU-
LEA», bajo la batuta de Joan Manel
Ia pondrá en escena de nuevo para
mayor disfrute de los amantes del
arte popular.

• Y el domingo, de nuevo en
«ES TORRENTO», el C.D. FELA-
NITX recibe la visita del POBLEN-
SE, equipo que ocupa las últimas
posiciones de la tabla de clasifica-
ción. Un partido que deben ganar
los locales, pero nunca se sabe. No
obstante los felanitxers pese a las
numerosas bajas y a los últimos re-
sultados siguen arriba, en zona de
promoción, a tan sólo cuatro pun-
tos del líder, el Pollença. Yo, since-
ramente, creo que vamos a ganar.

De todas formas, suerte, y que el
arbitro sea consecuente.

JORDI GAVINA

RESTAURANTE EN CALA D.011
necesita camarera. Experiencia y
Iniena presencia.
Inf.: Tel. (i5S0:t:1 (Sr.

2.. DIVISIÓ VIALLORCA
BAR ETS ARCS, 5
ANUBIS AT., 4

Alineació.—M. Ginarcl (2); M. Cal-
dentey (2); 0. Bauza (1).

Partit molt igualat i molt dispu-
tat entre dos equips que a la c hassi-
f icació estan empatats al segon 'loc.
BAR ETS ARCS, 5
TRAMUNTANA P., 3

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

Amb aquesta victbria l'equip del
Bar ets Arcs te totes les possibili-
tats de quedar en el segon lloc de
Ia classificació quan falten encara
quatre partits per acabar aquesta
lliga. Cal destacar el punt aconse-
guit p'En Nofre Bauza contra el mi-
llor jugador dc l'equip visitant, al
qual, cap dels altres dos jugadors
felanitxers l'hi pogué guanyar
Aquest punt, va esser el decissiu per
a la victòria del Bar ets Arcs.
ANUBIS REC., 1
BAR ETS ARCS, 5

Ginard (2); N. Bau-
za (2); i N. Laudat (1).

Partit jugat al Port de Pollença on
el conjunt felanitxer es va imposar
clarament, davant un dels equips
més fluixos de. la.competició.

CAMPIONAT DE BALEARS
Aquest passat cap de setruana va

tenir lloc al Poliesportiu de Can
Costa, a Manacor, el Campionat de
Balears de Te: ris Taula, al qual hi
prengueren part més de 80 jutzadors
de totes les illes. El Bar ets Arcs,
que participa en aquest campionat
per poder agafar experiencia, pre-
senta dos equips, quedant classifi-
cats al tercer Hoc de les seves res-
pectives categories; per?) nomes se
classificava el primer.

En parelles en M. CALDENTEY
M. GINARD varen passar una chilli-
natbria i a individuals en N. LAU-
DAT guanya una partida i M. GI-
NARD en va guanyar clues passant
ia fase pr.via i ja a la taula dels
caps de sèrie va esscr eliminat per
J. Barceló de Manacor, que ocupa
la sisena plaça del Ranking de les
Balears.

El passat dimecres, dia 6, havíen
ele jugar a Palma contra el ECU-Gra-
duada. Ahir divendres, dia 8, juga-
ven contra el Tramuntana At. i
aquest proper dimecres dia 13, ju-
guen a Felanitx contra el Verge de
Lluc.

GORI VICENS

CLASES DE GUITARRA Y SOLFEO
Informes, Tel. 580482



FELANITX

FUTBOL
La PR EFERENTE

En Algaida y can desdicchado arbitraje
El Felanitx perdió en su exilio:

Felanitx, 1 - España, 2

BASQUET

Mentre els altres tres eren derrotats

litipip te Tercera fia1zà la la lase
amb clar triomf

Partido jugado en el campo «Es
Porrassar», por sanción al campo
«Es Torrentó». Llucmajorers y fela-
nitxers en las gradas, pero menos
gente de la que muchos quisieran.
Tarde apacible.

FELANITX: M. Roig, J. Roig, Oli-
ver, Sufier, Sagrera (Alabarce), Ni-
co, Aznar (Adrover), Felipe, Agus-
tin, Gallardo y M. Adrover.

ARBITRO: Casas Flor. Fatal. Tar-
jetas amarillas a Gene, Cosme, Ro-
mero, Raúl, Garau, Felipe y J. Roig
(2).

GOLES: 0-1, m. 40, Roca. 1-1, m.
55, Agustin. 1-2, m. 70 Gene.

TODO EN CONTRA
En un partido en que las cosas no

eran favorables al conjunto felanit-
xer, que acusaba sensibles bajas,
campo extraño, arbitraje negativo y
mala fortuna, se aliaron para que
los pupilos de Asensi se anotaran
clos negativos en su casillero.

Para colmo un error infantil de
Roig, hombre seguro donde los haya,
dio lugar al primer gol de los «vi-
sitantes».

Con el marcador en contra las al-
ternativas se sucedieron y ya en la
2.a mitad Gallardo bota una falta,
rechaza la defensa y es Agustin,
quien oportunamente, conecta a las
mallas. Era el empate a un tanto.

El partido, que fue feo, ni malo ni
bueno, todo lo contrario, ganó algo
en emoción, y en el min. 70, un ba-
lón que se estrella en el larguero lo
aprovecha Gene para sentenciar el
marcador a favor del España. A des-
tacar la labor del trio arbitral, que
tue autentico protagonista por
su nefasta labor.

COLAU JULIA

2.' REGIONAL
BARRACAR, 2 - CAS CONCOS, 3

AL FIN LA VICTORIA
El Cas Concos jugó su partido

ms importante de la temporada y
fue en Manacor. Los concarrins
apenas se jugaban nada porque la
2. a está a la vuelta de la esquina, en
cambio los manacorenses se lo ju-
gaban todo.

El equipo de Cas Concos juae• con
iranquilidad y supo asentarse en el
centro del terreno. Partido soso
pero con goles. Fueron marcados
por Fiol, Guindi y Bennasar. Alinea-
ción: Aleix, Contesti, Risco, Juan,
Miguel, Mayoral, Guindi, Julia, San-
ti, Fiol y Bennasar. Santi fue ex-
sado.

J. S. Pico meu

MONTAURA, 2 - S'HORTA,
Partit disputat a la localitat

Mancor de la Vall, clavant un públic
escass;ssim. El S'Horta meresqué
Ines sort davant la porteria del Mon-
taura ja que uns cops la manca d'en-
cert i d'altres el cotlegiat impediren
nia-car. Quan el partit estava 1-0,
l'arbitre no assenyala un clar penal
comes sobre el jugador del S'Horta
Rafa López quan el tira a terra el
Porter dintre de l'àrea. El primer

gol del Montaura fou per fallida de-
fensiva i el segon d'una falta direc-
ta. A la segona part el S'Horta s'a-
vança però no pogué marcar cap
gol. També hi hagué un penal ben
char sobre el jugador Antich que l'ar-
bitre no pita. Per -) s'ha de dir
no es broma— que el collegiat es
internacional. s el búlgar Sr. Dimi-
trov (112 vegades) que s'hagué cl'exi-
liar del seu pais i ara arbitra partits
de Regional mentre arriba el permis
per a pitar-ne de Primera Divisió.
Tcnc per mi però que aquest senyor
no serveix ni per pitar en alevins, ja
que al llarg del partit no feu més
que seguir el joc

Demà diumenge, a les 16 h., en el
camp Sa Lleona, S'Horta-Bunyola.
Dos punts vitals per a salvar la ca-
tegoria.

ALEVINS
S'HORTA, 1 - ESCOLAR, 1

GRAN PARTIT!
Gran partit el presenciat el mati

del dissabte enfront de l'Escolar. I
dic gran partit perquè els dos
equips lluitaren de debò durant els
50 minuts. Els visitants s'avançaren
en el marcador als 30 m. en una fa-
llida defensiva. Després, als 40 m. el
S'Horta empata en una gran jugada
del davanter Joan Dimas. Haguera
pogut marcar Ines gols de no ser per
per la mala sort davant la porteria.

Avui dissabte, a les 11, a casa nos-
tra es disputara el partit S'Horta-
Campos.

INFANTILS
S'HORTA, 1 - MARGARITENSE,

SORT AL FINAL!
, Bon encontre malgrat les nombro-
ses baixes dels locals ja que s'acon-
seguiren els dos punts. El gol fou
marcat per Tomeu Roig. A la segona
part els visitants exerciren un ma-
jor domini pet-6 sense profit. Cal
destacar la bona actuació de tot el
conjúnt local que cada setmana va
a més.

C •DETS
S'HORTA, O - PORRERES, 1

FALTA D'INTERtS!
Superioritat visitant. El S'Horta

no fou capaç de crear perill davant
Ia porta contraria i les vegades que
ho intenta no li sorti be. Un partit
no es pot guanyar tira tira i a mitja
marxeta, s'ha de lluitar els 80 mi-
nuts. Esperar que en propers par-
tits els cadets tenguin ales sort.

Futbolet
SENIORS

II UNA D'HIVERN 90-91
CAIGU8 EL LÍDER

RESULTATS:
Auto!. Felanitx, 5 - Bar Estoril, 4
Cons. Simarro Garcia, 0 -

Cons. Puig Hugny, 3
Banca Marx, 6 - Cercle Recreatiu, 3
Old Stars, 15 - Mesón Ole, 0
Classif. X, 4 - Cafe Es Redès, 7

RESULTATS
Cadets:
ESPANYOL, 	 77
JOAN CAPÓ/AUTOC. GRIMALT, 67
Júniors:
PATRONAT, 	 107
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 53
Sèniors Provincial:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 41
PALMA B.C., 79
III Divisió:
AUTOCARES GRIMALT, 	 83
CAMPOS, 	 62

COMENTARI
No pogueren aprofitar l'oportuni-

tat els CADETS perquè se.torbáren'
trobar amb un aprenent d'àrbitre,

anomenat Alcántara (protagonista a
cada partit) que s'en cuidà prou de

Jornada decissiva, ja que era la
primera de la 2.a volta, on la nota
negativa recaigué en el partit entre
Old Stars - Mesón Ole per causes in-
creïbles. El partit de la setmana fou
el jugat entre els dos rivals eterns
Construcciones Simarro - Construc-
ciones Puig Hugn:y, que acabà amb
victòria per als locals. Cal destacar
el porter Pedro Torres (Cons. Puig
Hugny) que fou peça clau per a la
victèria. Hem de destacar també
d'aquesta jornada els grans arbitrat-
ges oferits pel Comité de Futbolet
Felanitx, que-de cada dia van millo-
rant.

Che pasionne
FUTBOLET ESCOLAR
ELS INFANTILS A LES FINALS
A falta de dues jornades per al

final de totes les lligues, els equips
del collegi de Sant Alfons han aeon-
seguit molt bons resultats. Comen-
çant per la categoria dels més pe-
tits, l'Iniciació A, l'equip de Pep Ci-
ria, St. Alfons/Tot Pell, que només
ha jugat un partit, marxa en segon
lloc. El d'Iniciació B, St. Alfons/
Boutique Las Palmeras, esta en ter-
cer Hoc. A la categoria Benjamí el
fort conjunt St. Alfons/Fotos Sierra,
entrenat per German López, segueix
sense coneixer la derrota. Llavors, a
Ia mateixa categoria, el jove equip
St. Alfons/Perruqueria Kiska tanca
Ia taula. Bastant fluixets els dos
equips d'Alevins St. Alfons/Cafeteria
Es Glop i el St. Alfons/Viatges Fe-
lanitx, encara no coneixen la victõ-
ria. Dels Infantils cal destacar la
bona actuació dels dos equips locals
St. Altons/Cafeteria Es Glop i el St.
Alfons/Viatges Felanitx, que han
quedats primer i segon respectiva-
ment.
ALEVINS
REI JAUME III, 3
ST. ALFONS/VIATG. FELANITX,

FALTA FORÇA
Partit entreteng.ut on els cios

equips lluitaren, pero la sort es de-
canta cap als llucmajorers que, amb
aquesta victbria, es classifiquen per
a les finals. Jugaren: Fernandez José
Luis, Fontanet, Ortega, Expósito,

posar traves als nostres jugadors en
els moments claus de l'encontre. A
un parcial de 4-12, en segui un altre
de 20-4 i s'arriba al descans en un
ajustat 34-32. Les diferencies afavo-
riren els locals a la segona meitat i
oscilaren entre 13 punts (59-46) i
(63-59). Cesar fou el maxim anota-
dor, amb 30 punts, seguit de Boyer
(16) i Guerrero (10).

Les deSgracies de l'equip JÚNIOR
pareix clue no tenen fi. Quan no són
quatre, ',is baixes, es que són 5 ó 6
(lesions, servei militar, malaltia,
sancion.). Malauradament hem
d'afe.gir Un altre nom a la relació de
lesionats. El pundonorós Tomeu Na-
dal va tenir una greu rotura dc lli-
gaments de turmell en el partit de
dissabte. Amb tanta adversitat no
pogueren fer front de cap manera
als gegants «patronaters» que en
el descans ja dominaven per 50-30.
Anotacions destacades per Tomeu
Maimó (24) i Mateu Julia (17).

El Palma B.C. demostra clara-
ment perquè es el líder del grup B
de Provincial i perquè encara ningú
li ha guanyat. Sorprenentment el
marcador se colloca 8-1 en els pri-
mers 5 minuts, pet -6 10 minuts més
tard ja estava 13-27. Els parcials de
cada temps foren molt similars: 20-
40 i 2139. Resaltem que a la sego-
na part,i1 Joan Capó va fer única-
ment dues cistelles en joc i que
anotà 17 dels 25 tirs Inures que Ilan-
ça. Els dos maxims anotadors foren
Tomeu Maimó (18) i Xisco Adrover
(9). La setmana passada indicarem
Ia mitjana de 95 punts en atac per
part dels ciutadans, idõ hem de dir
que en cap dels dos encontres en
front dels felanitxers han arribat als
80.

(Passa a la pail. 10)

Esteban, Daniel, Matías, Ferrero,
Reina i Sevilla. Cal destacar els ju-
gadors de l'equip benjamí Jose Luis
i M. A. Fontanet per la seva gran
aportació al joc.
INFANTILS
REI JAUME III (Llucmajor),
ST. ALFONS/ES GLOP, 3

CAMPIONS
Gols de Simon, J. Barceló i Jaume

Perelló donaren la victòria als locals
davant un feble oponent. Jugaren
Roig, Roque, Raul, Rafael, Biel, Ser-
ra, Perdió, Simón, Barceló i Huguet.
S'ha de destacar la formidable visió
de joc i bon clomini del jugador lo-
cal Raul.

Marino Talavante
SE NECESITA CHICA, ',twilit pre-

sencia, para trahajar en Pub Mu-
sical en Cala d'Or. lEntre 18 y 23
aims. Preferible con idiomas y ex-
periencia.
In fm-mes: 'rel. 658033 (Sr. Puig)

SE NECESITA CHICA tiara ayu-
dante cocina. Entre 20 y 30 aims.
Con experiencia.
Inf.: Tel. (1.-)S0:13 (Sr. Puig)
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ClEt 	 tr!.S12j12t EEpat E PeriCam! a !a Sala
COLOM: A LA SALA, JA SOM
PARTIT POLITIC: EL PRIMER
PARTIT POLITIC FELANITXER.

DISSABTE PASSAT ES CELEBRA
EL CONGRÈS CONSTITUENT,
QUE VA SER UN EXIT.
TAMBÈ VOLEM FER UN BREU
COMENTARI A L'ENQUESTA
PUBLICADA A «ULTIMA 110RA».

Dissabte passat, prop d'un cente-
nar de persones, ens rcuírem per a
constituir de manera formal CO-
LOMS A LA SALA. El Congres va
ser un .exit i quedaren elegits els
càrrecs clefs diferents 'argans de go-
vern del Partit. Per la gent que s'ha
afiliat, més de seixanta en aquesfs
moments, es pot dir que . el Partit
esta format per elements; heteroge-
nis, la qual cosa demostra .-.que el
collectiu és obert a opcibins dife-
rents. També es cert que han passat
moltes coses d'ençà que quatre aixe-
lebrats fessin una llista per les elec-
cions dc l'any 1987. La realitat ha
demostrat que Coloms a la Sala en
quatre anys han fet més. feina que
ningú dins l'Ajuntament i . ..que la
gent sap el que passa per aquella
casa perquè hi ha els COLOMS i la
feina feta en dóna testimoni.

El que fou elegit Instador, en Bar-
tomeu Xamarri, va dir quatre pa-
raules de les quals en volem desta-
car:

— Que es hora que la gent tengui
clar que el nostre futur passa per
organitzacions i coliectius indigenes,
o sigui del país.

— Que els forasters d'aqti'esta ter-
ra nostra nomes són aquells que han

Bàsquet...
(Ve de la pig. 9)

L'equip «Autocares Grimait» de
TERCERA va viure el partit més
tranquil de la temporada ja que des
de l'inici agafa un avantatge que mai
va perdre. En el descans s'hi arriba
amb un 42-30 i la major distancia
que separa els dos equips fou de 26
punts (71-45, minut 34). En cap dels
22 partits jugats l'equip felanitxer
havia aconseguit guanyar de Tines de
20 punts, tampoc havia arribat als
80 d'anotació, ni havia aconseguit 4
triples. La terna de jugadors desta-
cats, basics per a la victòria, la for-
maren Damia Boyer (26 punts, 10
rebots, 2 triples), Guillem Amen-
gual (26 punts, 10 rebots, 4 taps) i
Miguel S. Perellú (14 punts, 2 tri-
ples, 5 balons recuperats i 5 assis-
tències). Han acabat la l.a rase de la
lliga amb 11 vict5ries i 11 derrotes,
a la meitat de la classificació. Però
de res sers ira la bona temporada
que fan si a la Iligueta que han de

r...nunciat als seus origens i s'han
apuntat a partits forasters (PSOE,
PP partits que mai mouran un
dit per defensar els nostres interes-
sos i que nomes sún aquí per expo-
liar la nostra riquesa i la nostra
terra.

— Que nosaltres empran sempre
el mot foraster en el sentit anterior,
i no en sentit despectiu de cap a la
gent de parla castellana, que empra
certa gent.

Després d'acabar el Congres, els
assistents entretengueren les barres
amb coca i vi de Binissalem.

I per acabar un breu comentari a
Pcnquesta sobre la intenció de vot
que sorti publicada chumenge al dia-
ri «Ultima Hora». Segons l'enques-
ta la feina feta pels COLOMS ja es
materialitza en cis resultats: clavant
l'aprovació de la gestic') del grup del
PP enfront de l'Ajuntament que no-
mes l'aproven el 8%, la gestic') de
l'oposició Paprova el 20%, queclant
clar que per oposició s'enten el nos-
tre grup. Sobre els resultais de les
eleccions, o intenció de vot avui, cis
resultats no poden esser més afala-
gadors pel nostre grup. De clos re-
gidors passaríem a cinc o sis, el PP
sis o set i el PSOE de quatre a cinc.
Encara podem aconseguir ales bons
resultats si la gent confia en nos-
altres i veu la necessitat de canviar
de governants a l'Ajuntament. Esta
clar que els que hi ha hagut fins
ara no serveixen i per canviar neces-
sitam que mes gent ens ajudi i que
tothom es convenci que els partits
forasters no ens salvaran de res.
Aquets es el nostre repte, no deixar
que Felanítx es mori del tot, ni ens
mans alienes.

disputar amb 3 equips tries, no obte-
nen bons resultats.

Diguem, finalment, que el partit
de JUNIORS entre el Joan Capó i
Costa de Calvia que s'havia suspès a
causa cie la pluja el chia 2 de febrer
i que s'havia de jugar el dijous dia
28, tampoc se va poder acabar. No-
més se jugaren 7 minuts (i tots ells
amb pluja). En el marcador hi havia
un 6 a 3.

AQUESTA JORNADA
Impossible la missió dels cadets,

que han de rebre la visita del líder
La Gloria. Els júniors, que se veu-
ran amb feies per reunir 5 juga-
dors, se desplacen a Calvià.

El conjunt de Provincial torna ju-
gar a Felanitx contra el Bunyola.

Hi haura unes quantes setmanes
de descans pels jugadors de 3 •a, es-
perant el començament de la 2.a i
definitiva fase.

LARRY CISTELLES

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

C.I.D.E., 33

,<ESPORT ES PORT» RENAULT
PORTOCOLOM, 60

Después ciel susto de la semana
pasada se estaba un poco pendien-
te del resultado de este encuentro,
que como era (le esperar rue para
el RENAULT PORTOCOLOM que
se presentó en el C.I.D.E. bastante
confiado y con ganas de jugar. El
encuentro se celebró sin incidentes
y el RENAULT se puso delante cies-
de el comienzo del partido llegando
al final che la primera parte con una
diferencia en el marcador dc doce
puntos, siendo al termino (lei en-
cuentro de treinta y tres. En gene-
ral se jugó bien, pero el RENAULT
PORTOCOLOM es un equipo que
puede ir a más cie lo que nos mues-
tra en sus partidos. ¡Animo chicas!
que esto es «coser y cantar», tam-
bién hay que dar la enhorabuena a
Marga OBRADOR que en este en-
cuentro se estrenó en el marcador.

Nuestras encestadoras de esta se-
mana han sido Cati con 20 puntos,
Carmen 1 l, Helena 7, Barbara 3,
Marieta 2, Marga 2.

R.E.
•••■•■••

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

CADETE FEMENINO/
CLIMALIT, 46
SANTA MARIA, 35

Emocionante encuentro efectuado ,
por las chicas de 'ford, que ganaron
así su cuarto partido en la liga.

La primera parte se jugó con ner-
vies y nial juego, terminando con el
tanto de 21 a 24. La segunda [Lie
mucho mejor ya que en los vestua-
rios Torri debió infundir animo a
sus chicas, que salieron en tromba,
remontando el partido en cl m. 12.
Termitic.) el encuentro con el tanteo
de 46-35.

Jugaron super, Arnaya (1 triple y
7 p.), Cati, Johanny (4 p., 10 rebo-
tes), Ana-Rosa (14 p., 7 rebotes),
M.a ciel Mar, Gloria, Conchi (18
10 rebotes), Yolanda, M.a Sebastiana
(16 rebotes) y Mari.

Emistiquio da suerte al equipo.
Que siga así la afición.

Emistiguio

VENDO CHALETS ADOSADOS.
Urbanización La Fe, solar 219.
Porto-Colom. 3 dormitorios, pis-
cina. Precio 11.000.000.
Informes, Tel. (93) 4251958 (ho--
ras comida).

VENDO CASA con piso en Felanitx
con gran jtirdin en C. G. N'aquer, 94

Inf.: Tel.8117-1 (noches).

m. garantía

m. garantía

m. garantía

m. garantía

m. garant ia

m. garantía

m. garantía

m. garantíaCOMPLEJO TURISTICO DE CALA D'OR

NECESITA COCINEROS
Indispensable referencias

Interesados llamar Tel. 643085
VVININE.,10.1•••11M-IISESIMMTALIMI■SUNIM.

R 21 GTS

SPRES DIESEL COM
R 5 L

R 5 GTD 5 P

R 9 GTD

Citroa AX

Flat Regata
Ford Fiesta

GARANTIA NACIONAL
Renault Ocasión le _,II

PM-AP

PM-AU

PM-AM

PM-AK

PM-AH

PM-AU

PM-AP

PM-AN

6

6

3

3

3

6

3

3

CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACION

FRANCISCO MANRESA, S.A.
Concesionario RENAULT

FELANITX • CALONGE
Tels. 581984-85 y 657393




