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La darrera plenària
	

Ei president tie! hrlament Balear ent la
Es reprendrà la reforma del Mercas

	
Casa d'Extremadura

Dilluns passat se celebra plenaria
municipal amb una minuta de 8
punts i els corresponents pregs i
preguntes.

Es dona a conèixer en primer floc
un decret del Bade pel qual recupe-
ra la competencia de concessió de
llicències d'obres menors, exercida
darrerament per la Comissió de Go-
vern. També es donà compte de di-
versos expedients de suplements de
credit mitjançant trasferències.

Es resolgué un recurs interposat
per CALS a uns aeords del passat
dia 2 de desembre, relatius a la re-
forma del Mercat, en els quals s'a-
provà Ia modificació del projecte
així com una ampliació del mateix.

En aquest sentit s'acceptà que per
l'esmentada modificació no hi havia
el preceptiu informe d'Intervenció.
Quant a l'ampliació s'adduí que no
era necessària la consignació de
fons tota vegada que només es trac-
tava de l'aprovació d'un projecte i
no de la seva contracta. I per últim
no s'entrà a plantejar el tema re-
tret per CALS entorn a si l'Ajunta-
ment, que no donava Ilicencies d'o-
bra a particulars, se'n podia donar
a ell.

Tot aquest assumpte es veié escur-
çat per una moció urgent del batle,
amb .el suport del grup governant,
la regidora Consuelo de Santiago i
Sebastià Lladó —amb Pabtenció del
PP i el vot en contra de CALS— que
aprovà l'esmentada modificació del
projecte de reforma del Mercat.

doncs, prest es podrien re-
prendre aquestes obres, aturades
des de fa més de vuit mesos i que

Les esmenes del sena-
dor Sing' Pere Barceló
rebutjades pel PSOE

Acabam de rebre una carta del se-
nador Simó Pere Barceló, a la qual
ens comunica que, desgraciadament,
cap de les esmenes presentades, re-
ferides a una major dotació pressu-
postària per la futura Residencia de
la Tercera Edat de Felanitx i l'edi-
fici del Collegi «I. Joan Capó», així
com per altres inversions a realitzar
a Mallorca, no ha estat acceptada
pel Grup Socialista del Senat, amb
Ia qual cosa no s'ha pogut augmen-
tar en 8 mil milions la inversió real
que l'Estat realitzarà a Mallorca du-
rant l'any apresent.

tants de perjudicis causen al sector.
Es preveu la seva realització en

dues etapes, la primera podria du-
rar uns sis o set mesos, mentre
que l'ampliació del projecte queda
subordinada a les possibilitats de
finançament que se'n uguin ex-

treure del possible sup vit de l'e-
xercici de l'any 1991.

Un poc passades les hou, s'obri el
capitol de precs i preguntes, durant
el qual els grups alternaren en suc-
cessives intervencions.

Els portaveus del PP s'interessa-
ren pel finançament de lá festa de
St. -"Antoni, per les allegacions al
Projecte de la Delimitació del S61
Urba, per la ,distribució dels ali-
ments que envia Creu Roja, per la
nova organització de l'administració
municipal, per la possible realitza-
ció d'autòpsies a Felanitx, pel futur
poliesportiu, pel finançament del
personal de la neteja dominical, per
la recepció d'urbanitzacions...

Tomeu Obrador, de CALS, dema-
nà que a l'hora de la inscripció de
les finques rústiques condicionades
per una construcció en el Registre
de la Propietat, es fes constar la se-
va indivissibilitat, per tal d'evitar la
segregació fraudulenta tan practica-
da. També s'interessa per la situa-
ció de la qüestió de les llicencies
d'obra, pel camp de boxa de Porto-
colom, pels espais públics de pro-
pietat municipal, per una possible
nova ubicació del Jutjat, per les pe-
dreres i abocador illegal...

I el regidor del CDS, Sebasth Lla-
dó, s'interessa per la xarxa del ser-
vei municipal d'informàtica.

Les finances
municipals, a
TVF

La setmana passada, Televisió Fe-
lanitxera va dedicar un espai a la
qiiestió de les finances del nostre
Ajuntament. En Miguel Julia dirigi
el programa, on el batle Miguel
Riera i el regidor delegat d'Hisenda
Antoni Nadal exposaren amb molt
de detall quines són les entrades de
l'Ajuntament i de quina manera es
fan les despeses.

Fou un espai molt interessant
sobre tot, positiu, en tant que acos-
ta als administrats un tema que els
afecta molt directament peril) que
sovint els es gaireb--elesconegut.

,EI President del Parlament Balear
Cristòfóf &bier visità'dissabte pas-
sat demati, la «Casa de Extermadu-
ra eniMallorca», amb .seu, com sa-

,

ben, a Felanit* i precisament unes
hores abans d'emprendre una visita
de Cortesia al Parlament d'Extre-
madura.

El reberen el 13atle de Felanitx
Miguel Riera, el parlamentari i De-
legat d'Esports del CIM Andreu Rie-
ra, el President de la Casa de Extre-
madura Felipe Martin, aixi 'com di-
versos regidors de l'Ajuntament del
Grup Popular, directius i afiliats a la
Casa d'Extremadura.

• EI President del Parlament depar-
tí obertament inab els membres de

Avui dissabte se farà el tradicional
fogueró de Sant Antoni a la plaça de
Sa Font.

Es calara foc a
les 8,30 del vespre i les persones
que no en duguin, podran adquirir
pa i porquim per torrar a una tau-
la que muntaran els alumnes del
collegi de St. Alfons per recap -tar
fons pel viatge d'estudis. La firma
TREVIN regalara el vi i animarà el
ball l'agrupació TALL DE VERMA-
DORS de Binissalem, (per gentilesa
de la Caixa de Pensions «la Caixa» i
l'Ecsola de Ball del çollegi de Sant
Alfons.

Les BENEMES seran demà
diumenge, a les 3,30 del capvespre.
Els participants s'hauran d'inscriu-
re mitja hora abans al Cafe de Can
Falia de la plaça de les Palmeres,
on quedaran concentrats. Les car-
rosses i els animals sols faran dues
voltes, mentre que els centres d'en-
senyament i entitats juvenils només
en faran una.

S'han establert els premis se-
güents

Carrosses:
lr.	 18.000 ptes.
2n. 14.000 	 »	 4t. 	 8.000
3r. 10.000 	 »	 5è. 	 7.000 	 »
Centres d'ensenyament i entitats

juvenils:
1r. 	 13.500 ptes. 	 4t. 	 9.000
2n. 12.000	 5e. 	 7.000 	 »

3r. 11.000 	 »	 6e. 	 6.000

-Animals sols:
lr. 	 5.000 ptes.
2n. 	 4.000 	 »	 5e. 	 2.000 	 »

l'Associació i les autoritats presents
i en unes senzilles paraules anima la
Casa d'Extremadura en la seva mis-
sió d'aixoplugar tota la gent proce-
dent d'aquestes terres, que per di-
versos motius han vingut a compar-
tir amb nosaltres, la seva existència.

Amb motiu d'aquesta visita a la
Casa de Extremadura, po,uèrem
veure recent arribades d'Orellana la
Vieja diverses publicacions, una
«História de la Parròquia de Orella-
na la Vieja» escrita pel rector D. Fer-
min Solano, així com el darrer but-
Ileti de Caritas, on hi figuren diver-
.ses collaboracions peDcedents de Fe-
lanitx.

3r. 3.500 »	 6è. 	 1.500 	 »
4t. 	 3.000	 »	 7è. 	 1.000 	 »
Hiper Felanitx obsequiarà tots el&

nins i nines participants amb una
llepolia.

Els participants s'agruparan de la'
manera següent: Enmig de la plaça
els centres d'ensenyament i entitats
juvenils. De Ca N'Ussola al Bar Cris4
tal s'hi situarà el bestiar i riles enre4
dera les carrosses. L'ordre de des-,'
filada sera el mateix que acabami
d'exposar.

Mentre el Jurat deliberarà a la ma.;
teixa-plaça deSa Font s'hi farà mt14
sica i simultàniament ballaran e
alumnes de l'Escola de Ball de Fel
nitx, els de l'Escola de Ball Infantii
i Juvenil de Felanitx i tota la genl
que vulgui participar-hi.

Per les carrosses no premiades
concediran uns estímuls a la partii-
cipació segons criteri del jurat.

La Creuada de l'Amor Diví, qué
organitza la festa amb el patrocink
de l'Ajuntament, convida tots els fel-

tlanitxers a participar-hi.

A Son Valls
Les festes de Sant Antoni se ce14-

braran avui i demà sota l'organi*-
zació del Centre Cultural i el patro-
cini de l'Ajuntament i d'altres end- •
tats particulars.

Avui dissabte, a les 20 h., s'en-
cendrà el FOGUERO on tothom pci-
dra torrar. Hi haurà pa pages, Ban-
gonissa i botífarrons de franc i
donat per Trevin.

(Passa a la pág. 3) '

Demà benehles de Sant Anton' a
Felanitx
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral:	 1.875
Semestral a fora: 2.325

SANTORAL

Dis. 18 Sta. Prisca
Diu. 19 St. Canut
Dill: 20 St. Sebastià
Dim. 21 Sta. Agnês
Dim. 22 St. Vicenç, diaca
Dij. 23 St. Idelfons
Div. 24 St. Francesc de Sales

LLUNA

Lluna plena dia 19

COMUNICACIONS
AUTOCtiRS

Felanitx - Palma: Dies feiners
a les 6,45 (excepte dissabtes),
10, 14 1 18 n Diumenges I fes-
tit's, a les 8, 14 1 • 19

Palma - Felanitx des de Testa-
66: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13,15,45 i 19,30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15,45 i 20.30 h.

Felanitx-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
h.

Felanitx 	 Cala d'Or: A les 630
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.

Cala d'Or Felanitx: A les 18'30
h., excepte dissabtes t diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

S'llorta-Palma: A les 7,10, 9 i
16,25 h. (només dies feiners).

Palma-S'Horta: A les 14,45 h.
(només dies feiners).

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

TAXIS PORTOCOLOM
De dia 	 Tel. 824743
De nit 	 Tel. 824060

APOTECARIES DE TORN

Dissabte 	 Jaume Rotger
D iumenge: 	 Amparo Trueba
Dilluns: 	 cat. Ticoulat
Dimarts: 	 Francesc Piña
Dimecres:	 Gaya-Melis
Dijous: 	 Miquel-Nadal
Divendres: 	 Jaume Rotger

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'urOncies 580254
Guardia Civil 	 580090
Bombers 	 581717
Servei de Grua, Tel. 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja	 582885

electrónica-1
lIJ MOREY-I

VENTA Y REPAFtAC1ON DE APARATOS ELECTRICOS
EN GENERAL

VIDEOS — TV — RADIO — ETC.

INSTALACION DE ANTENAS TV Y PARABOLICAS

Caritat, 4 - Tels 583459 y 827189	07200 I.-EL:km.1A

Ajuntament de Feianitx
SA RUA 92

Per la present es convida a tots els grups i comparses que
tenguin la intenció de participar a les deslilades de SA RUA 92 de
Felanitx i Portocolow, i celebrar els propers (lies 29
de febrer i 39 'de mare. , a una nova renni6 que ten-
dra lloc dijous que ve, dia 23, a les 9,30 del vespre, a la Sala d'ac-
tes de la Casa de Cultura, per constituir la Comissió organitzado-
ra i tractar dels . actes a celebrar.

Felanitx, 15 de gener del 1992.

Felanitx, 7 de gener del 1992
El Regidor Delegat de Festes
Joan Caldentey Viñas

Pedro Ontich Grimalt

mori a Palma, el dia 14 de gener de 1992, a Pedal de 78 1111VS,

havent rebut 	 sants Sagraments i la Benedicció A post6lica.

Al eel sin

La seva esposa Joana Artigues 1 Ioinar; fill Joan; filla politica Maria 	ro ver; ni.ts Pedro i
Joana NIaria; gernu'i Joan; germans politics; lillols Joan Antich Arbona i Catalina A rtigues Amer;

	nebots, eosins i cis altres parents vos demanen que votgueu encomanar la seva	 a Wu.

Casa mortiMria: C. Vim 9

r tLANITX2

L'HOSPITAL DE MANACOR
El periòdic «El Dia 16» va publi-

car el divendres passat, dia 10, una
nota a la secció Confidencial, on
cicia: El Alcalde de Felanitx, el so-
cialista Miguel Riera, ha amenazado
al ayuntamiento de Manacor con
retirar su apoyo al hospital comar-
cal si no da marcha atrás en el con-
tencioso interpuesto para conseguir
que el registro civil se •instale en
Manacor en lugar de en Felanitx.

A propòsit del tema, la Delegació
d'Informació de l'Ajuntament vol
fer les puntualitzacions següents:

La No es cert que el Balle haja
amenaçat l'Ajuntament de Manacor
amb la retirada del suport a la
construcció de l'hospital, per més
que no ha deixat de manifestar en
tot moment que l'actitud de l'Ajun-
tament de NI anacor respecta
(lel registre de Felanitx
condicionara . l'actitud que
pugui adoptar en un futur al res-
pecte.

2.. El grup govern- ant a la Sala
csta a favor de la construcció de
l'Hospital de Manacor en tant que
suposa una descentrlització de l'as-
sistència sanitaria a l'illa. Però pel
mateix esperit descentralitzador en-
ten que el registre de Felanitx, que
actualment funciona a Manacor i
que afecta els municipis dels vol-
tants del nostre, hauria d'estar ubi-
cat a Felanitx.

3. Aquest tema' esta pendent
d'una decisió del Tribunal Suprem,
que podria dar-se a conèixer d'aquí
a poc temps, decisió que l'Ajunta-
ment acatara.

Un cop conegut el resultat, sera
el moment . de plantejar quina ha
d'esser la corresponent actitud de
la Sala respecte, de I'llospital de
Manacor.
EL TRANSIT

La setmana passada varen quedar
instal-Ws uns llums intermitents a
Ia confluência del carrer de Santue-
ri amb el de Campos. Aquest punt
es un dels mé's conflictius en rela-
ció amb el transit. Si la mesura re-
sulta insuficient, se considerara la

possibilitat d'instalar-hi un semàfor.
LA CREU ROJA

A partir de la setmana passada,
i de manera experimental, els joves
que compleixen el servei militar
adscrits al centre de la Creu Roja
de la carretera de Portocolom s'en-
carreguen de dirigir el transit a
l'entrada i a la sortida dels collegis
de Felanitx.

Aquesta experiencia servira per
pal-liar la insuficiência de la policia
municipal en aquesta tasca.

L'OBJECCIÓ DE CONSCILNCIA
Al centre de la Creu Roja i a l'o-

ficina cl'Assistencia Social de la
Sala faciliten tota casta d'informa-
ció als joves que vulguin sol-licitar
la declaració d'objectors de cons-
ciência i prestar un servei substi-
tutori al servei militar.

Actualment, a la Sala, hi ha clues
places d'objectors, una de les quals
csta coberta, i al Centre - da la Creu
Roja, n'hi haura cinc.
PAPER PER RECICLAR

A la Casa Hospici-Hospital .s'hi
pot portar el paper que la gent no
ha d'utilitzar i que normalment
s'entrega al servei de recollida de
ferns. Aquest paper, degudament re-
ciclat, pot esser novament utilitzat

proporciona uns ingressos a enti-
tats benèfiques (Caritas, etc.).



FELANITX

Durant l'any 1992, de tantes com-
memoracions a tot nivell, m'he per-
mes guaitar, novament, dins les pa-
gines d'aquest setmanari, per tal
cl'espigolar part d'agnelles informa-
cions que uns collaboradors deixa-
ren escrites en aquesta publicació,
precisament fa 25 anys. De tal cosa,
en farem ressò, si Déu vol i vosal-
tres.

NOCES DE DIAMANT. — Fa 25
anys, se celebraven amb gran so-
lemnitat, les Noces de Diamant de
la Fundació de les MM. de Ntra.
Sra. de la Providència. Les confe-
rencies preparatòries foren a car-
rec de Sor M.a Assumpta Sbert, En
Germa Coll i el P. Antoni Oliver.
Dia 1 de gener, tingué lloc un acte
literari-artístic en el Teatre Princi-
pal.

Feu la presentació En Jaume Oli-
ver Oliver. Seguiren els parlaments
de Guillem Colom i Ferra i de la
Mare General Sor Miquela Monser-
rat. També actuá l'orquestra «Mar-
blau». Alumnes j exalumnes 'del
Collegi feren una exhibició de balls
regionals i escenificaren una para-
bola evangèlica. Finalment, En Mi-
guel Riera Nadal presenta i comen-
ta una «allegoria teatina».

El mateix dia, a l'església de Sant
Alfons, amb assistència de les auto-
ritats, se celebra solemne Missa
presidida per D. Pere Rebassa, Vi-
cari General de Ciutat Real; conce-
lebrada per un nombrós grup de
sacerdots. Finalitza l'acte eucarístic
amb el cant de la Salve i Te Deum.
Diguem, també, que N'Antoni Soler
publica en el «Felanitx» un enco-
miastic article glosant el 75 aniver-
sari d'aquesta Congregació.

FESTA DE SANT ANTONI.—Tal
com ja ho feia als darrers anys,
l'O.A.R.-Àguiles, organitza les beneï-
des de Sant Antoni, el diumenge 22
de gener.

Els premis foren de 1.000, 600
pts. etc. • per. carrosses. I de 150,
100... pts. per animals.

Concurs de «Balls a l'Antiga»: 1
enssaimada de kilo i un barral de
4 litres de mistela, etc.

Carreres de Someres i Ases: (Cinc
voltes . a la Font): 1 pollastre gros
i un barral de vi de 4 litres i faixa
de campió.
MOVIMENT PARROQUIAL

El moviment parroquial dc l'any
1966 fou el següent:
Matrimonis 59
Naixements 156
Defuncions 138
Augment 18

D'ALLAVORS

Agraiment
La família Gomila-Adrover,

davant les nombroses manifes-
tacions de condol rebudes amb
motiu de la mort de Miguel
Gomila Maimó i en la impos-
sibilitat de correspondre-les a
totes personalment, ho vol fer
per mitjà d'aquesta nota. .

A tots, moltes gracies.

Ad&
Toni Vaquer

Quan l'Àngel dc la Pau refila
«Les cireretes de pastor»
ton esperit, que amor destilla,
volcia amunt i al cel s'enfila
talment obi mbolles» de sabó.

Si inesperada es ta partença
i els ulls per scrnpre has aclucat
ja pots a la «major naixença»
fruir de la gaubança immensa
de veure a Deu gloïificat.

Tu que m'has pres la davanter a
i pots gaudir del ver Amor.
a l'altre part de la ribera
abraça fort al qui ens espera,
el vell cantaire Barceló.

Joan Maiinó

Demà beneirdes...
(Ve de la pagina I)

Tot seguit començarà una vetlla-
da de BALL DE BOT, amenitzada
pels grups S'ESTOL DES PICOT i
RAIGUERS de Binissalem. Es rifarà
una porcella donada per Miguel
Martínez i un pollastre donat per
Miquel G.

Demi' diumenge, a les 11'15 IL,.
`MISSA i seguidament BENEIDES.
Totes les carrosses tendran premi.

A Son Negre
A Son Negre la festa de Sant An-

toni es farà els propers dies 25 i 26.
El fogueró serà el dissabte 25 a

vespre, després de la Missa de les 8
—a la que assisteix la Corporació
Municipal—. Hi haura pa de pages,
vi, llangonissa i panxeta de franc
fins que s'acabi, i el ball serà a car-
rec de S'Estol des Picot i el Duo Ro-
yal de música moderna .

Les Beneïdes seran el sendema
diumenge a les 3'30 del capvespre.

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— honda 750
— Derbi -FDS

-- Yamaha FZI1 600
—Yamaha XT 600
— Mobilelles
— Morini Scalibur 501
— Vespinos varios
CICLOMOTORES VARIOS

EXPOSICION Y VENTA

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

Y MOTOS

(En aquest article hi ha tantes
paraules que haurien d'anar en cur-
siva, que ha estat millor renunciar
al ball tipogràfic resultant. Si sos-
pita que certa paraula o frase esta
dita amb segona intenció, doncs hi
esta. Gracies).

Ili ha dues circumstancies que
empenycn els politics a parlar de
societat civil: la proximitat d'unes
eleccions i els actes de contrició so-
bre els seus propis partits.

Aquest concepte de societat civil
prové del temps de l'auge del libe-
ralisme, moment en el. qual se deia
que l'aparell estatal havia de ser tan
reduït com fos possible i que el mo-
tor dels països havien de ser les ini-
ciatives de ciutadans organitzats.
Dos-cent sanys enrera, a la practica,
això volia dir lliure empresa sense
intervenció dels poders públics. Sí,
també hi havia l'Església, pet-6 par-
lar-ne ens desviaria del diseurs.

En els països occidentals, la idea
de societat civil s'ha enriquit
notablement amb la creixen partici-
pació pública d'organismes, insti-
tucions, grups, associacions,

etc. Mes o menys, tot el que
no són empreses, partits politics,
sindicats ni organismes, estatals es
podria encabir dins el que avui en-
tenem per societat civil.

Per als demòcrates, avui en dia,
es molt decepcionant constatar que
s'ha format una classe política diri-
gent, que s'auto-reprodueix, amb
contadíssimes altes i baixes, i que
s'allunya tant de la quotidianeïtat
(els assumptes diaris de la gent
normal) com del que són els grans
reptes i problemes que la Humani-
tat té plantejats.
'Els partits s'han convertit en ma-

quines de preparar campanyes elec-
torals i els sindicats en partits que
monotematicament demanen la pu-
ja dels sous una mica per damunt
de l'index de Preus al Consum. No
saben fer ni veure res més. Jo no
discuteixen d'idees ni de valors po-
lítics, sinó de -percentatges, escons,
sondejos d'opinió, perdues de popu-
laritat, etc.

Per això la gent tendeix a aple-
gar-se cada cop mes en entitats que
tractin de coses concretes, que s'o-
cupin dels seus interessos o que
s'enfrontin ais . gran reptes de la
Humanitat. Totes aquelles coses que
els politics a l'ús no consideren
mai, immersos en una dinàmica
pròpia que cada vegada té menys
punts de contacte amb la situació
de la gent del carrer.

Hi ha moments, emperò, que els
politics perceben la manca de co-
municació entre el seu món i el dels
ciutadans, moments en els quals
sospiten que tal vegada interpreten
una ópera bufa desconnectada del
pati de butaques. Com dèiem, pro-
ximitat d'eleccions i actes de con-
trició (per definició, molt fugaços).

Es adi quan fan memòria de lec-
tures passades i llancen el diseurs de
la societat civil. Diuen allò de verte-
brar la societat i d'aprofundir la

dcmocracia, reconeixen les mancan-
ces del sistema de partits i del seu
en particular, parlen d'estimular la
participació pública mitjançant no-
ves formes politiques, alaben el pa-
per de les 'organitzacions no gover-
namentals com a pont entre el per-
sonal i els seus legítims represen-
tants, etc. Litúrgia.

Passen Ics eleccions, s'acaba la
contrició, i aquestes organitzacions
es tornen incòmodes, perquè han
guardat fotocòpies del programa
electoral. Ni vertebrar, ni pont, ni
un llamp. Ara el politic té responsa-
bilitats i s'ha d'ocupar de la realitat
amb realisme real. Pura gestió de la
crisi.

Aquestes deficiencies de les forces
vives de les democracies occiden-
tals no són especulació retòrica, si-
nó que es troben molts d'exemples.
De moment, ja surten els escàndols
interns dels partits i de les adminis-
tracions públiques (Guerra, Naseiro,
Filcsa, Renfe, Hormaechea, ...) cosa
que per altra banda es un bon se-
nyal. Ben aviat, sortiran els forats

.negres dels . sindicats (el holding
d'empreses de CC06, per exemple,
factura 14.000 milions cl 1990), com
ja passa a alguns països europeus.

A la vegada és molt preocupant
que partits i sindicats viuen fona-
mentalment de diners públics. Qui
pot negar que els partits viuen dels
càrrecs públics que tenen i que bo-
na part dels alliberats dels sindicats
cobren com a funcionaris? PSOEs,
PPs i altres herbes discuteixen si ca-
da diputat ha de tenir un assistent
pagat del pressupost del Parlament
o bé un despatx a la circumscripció
electoral on ha estat elegit. Es clar,
si ara es diu que assisteixen poc a
les sessions és perque tenen moita
feina.

Entretant, la majoria de les orga-
nitzacions que formen l'anomenada
societat civil ho passen fatal per
arribar a final de mes. Viuen de
feina voluntaria, d'aportacions indi-
duals i de miserables subvencions
que sempre es reben a canvi d'algu-
na activitat gairebé imposada. Ja de-
manareu al GOB com li van les sub-
vencions o a la Premsa Forana si va
magra o grassa.

Sort que arribam al final d'aquest
article d'oferta, perquè ja corríem
perill que l'artilleria pesada de l'es-
cepticisme entras en combat. I això
que eis mitjans de comunicació en-
cara no havien rebut. Flastomia pre-
ferida.

Nicolau Barceló

VENDO PISO Y APARCAMIENTO
en C/. Onofre Ferrandell.
Facilidades de pago.
Informes, Tel. 581948 (noches).

SE ALQUILA BAR DIANA, Porto-
Colom.
Informes: TTel. 824184 (de , 19 a
21 h.).

articles d'oferta

Secietat civil



Dia 3,
Dia 4 ,
Dia 9,
Dia 10,
Dia 12,
Dia 13,
Dia 14,
Dia 15,

Total,
Resum anual:
Gener,
Febrer,
Març,
Abril,
Maig,
Juny,
Juliol,
Agost,
Setembre,
Octubre,
Novembre,
Desembre,

3,5
• 3

0,3
8,2
4,5
5,5
4
2,4

42,9 litres.

207 	 litres
97,4
21,1
25,3
69,8
22,5

20,8
36,9
64,6
32,9

42,90
Total pluja caiguda durant l'any

1991, 641,2 litres per metre quadrat.

vida social
NECROLOGIQUES

CENTRE CULTURAL
itjuntament de Felanitx

Programació Primer Trimestre

EXPOSICIONS
Fins dia 19 de gener.-E- xposició d'escultures de Jaume Mir.
Del 24 al 5 de febrer.-- Exposició «La música en temps del Tirant»
Del 8 al 23 de febrer.-Exnosició de Pintura de Joan Mainte>.
Del 29 de febrer al 15 de mar -;.-Exposició d'art sacic.
)el 21cle man; al 5 d'abril.-Exposició de maquetes fetes pels

alunmes de l'Institut de Nlimaror.

CONFERENCIES
Dia 20 dc febrer.-Conferència de Francesc Riera: «El Bisbe Puig

en el Parlament de Madrid».
Dia 19 de març.-Projecció d'una pellícula realitzada per Jaume

Rosselló Candido.

CONCERTS
Dia 26 de gener.-Concert de piano a càrrec d'Albert Díaz.
.')ia 14 de febrer.-Concert de piano i violí a càrrec de Francesca

Artigues i Gyorgy Biro.
Dia 7 de març.-Concert de música sacra a càrrec de la Capella

Teatina.
Dia 26 de març.-Concert de guitarra a càrrec de Miguel Angel

Aguiló.

TEATRE
Dia 8 de febrer.-Pel Grup Voramar.
Dia 14 de març.-Pel Grup Picadís.

4 	 FELANITX

La matinada de dimarts passat
morí a Palma, a l'edat de 78 anys,
després de rebre els sagraments,
D. Pedro Antich Grimait, D.e.p.

Enviam la nostra més sen tida
condolencia a la seva família i
na manera especial a la seva espo-
sa D.a Joana Artigues, fill D. Joan
i filla política D.a Maria Adrover.

va esposa D.a Miquela Adrover, fill
D. Bartomeu, filla política D.a Fran-
cisca Brunet i els altres familiars.

Violência en el carrer
,E1 dia dels .reis_horabaixa algunes

persones foren abordades en plena
via pública per uns desconeguts, que
amb l'intent de furtar-los la bossa
els feren violència. Els malLctors
actuaren pel carrer dets Horts
d'En Soler i tot i que davant els
crits d'auxili d'una agredida optaren
per fugir, en un altre cas s'empor-
taren el poriamonedes d'una senyo-
ta.

Volterankturn
El grup excursionista local «Ca-

brit», té previst per avui dissabte a
Ia nit, una marxa de3 de Portocolom
a Felanitx passant per Sant Salva-
dor.

La concentració sera a les 18'30 a
Ia plaça de Pax, des d'on s'anirà en
cotxe o moto fins al punt de sortida.

L'itinerari sera el següent: Cap a
Ca N'Abu d'Es Jurat, Ses Comunes,
Es Coll des Vent i Sant Salvador.

Alla dalt sopar de torrada i des-
prés d'una xerradeta, camí de bell
nou per les dreceres fins a Felanitx.

La coral infantil ducellets»
Divendres de la setmana passada,

a l'Auditori Municipal, la Coral In-
fantil ilkucellets», sota la batuta de
seu director Miguel Perelló, oferí
tina vetllada de nadales que, al
temps que delectà un nodrit audi-
tori, deixà constancia de la bona
tasca que du a terme M. Perelló en-

' -tre els allots.
Actuaren successivament els tres

grups infantils i el juvenil interpre-
tant peces del cicle nadalenc tant
d'autors classics com populars.

Canvi de director a Banesto
- Després d'exercir-per espai de gai-
rebé tres anys la direcció de l'oficina
de Banesto de Felanitx, l'ha deixada
per jubilació D. Gabriel Abraham
Montaner, i per substituir-lo en
aquest càrrec ha estat nomenat D.
Francisco Talavera Molina.

Alhora que desitjam al Sr. Abra-
ham una grata existència lliure dels
sous deures professionals, donam la
henvinguda al Sr. Talavera i li augu-
ram una excellent gestió al front de
Banesto de Felanitx.

Club Altura •
Pel diumenge dia 26 de gener te-

nim prevista una excursió al Puig
de Na Fatima, devora Valldemossa.
Com veureu tots eis que teniu el
calendari, hem canviat la data i en
comptes de dia 19 es farà dia 26.
Ho hem fet per no coincidir amb
les beneïdes de Sant Antoni.

Es important la vostra participa-
ció perquè es l'aniversari.

Per a mes informació, Tel. 580589.

La cistella del MIJAC
Ha sortit el guanyador de la qis-

tella nadalenca del MIJAC. Es Ana
Maria Carrefío Membrilla del car-
rer de Calafiguera, 50.

En ho rabona.

Missa i concert coral
Diumenge passat i durant i després

de la Missa vespertina de la Parrò-
quia, la Coral de Felanitx i la Coral
Juvenil de Felanitx oferiren una se-
lecció de música nadalenca.

Sota la direcció de Jaume Estel-
rich i Miguel Perelló ambdós cors
alternaren en els cants de la missa
i després la Coral Juvenil interpretà
quatre cançons i altres tantes la Co-
ral de Felanitx i per acabar execu-
tant dues peces les dues corals con-
juntament guiades succesivament
pels dos directors.

Casa de Extremadura en
Mali orca

FOGUER6 DE SANT ANTONI
La Casa de Extremadura en Ma-

llorca invita a todos al FOGUERO
que tendra lugar mañana domingo
día 19, a partir de las 20 horas, en
las proximidades de nuestro local
social. Habrá botifarrons y llango-
nissa gratis hasta que se agote.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
CICLISME.-Dimarts dia 21, pu-

jada amb bicicleta a Sant Salvador
per a persones de la Tercera Edat.
La sortida serà a les 10 davant la
Llar.

BALL DE PAGES.-Dimecres dia
22, a les 5 del capvespre a la Llar.

TEATRE.-Dijous dia 23, assis-
tència al Teatre Principal de Ciutat,
a l'obra «La Dama del Alba» d'Ale-
jandro Casona. Sortida a les 8,30
del vespre. Preu, 1.100 ptes. Place.;
limitades. Inscripcions de dia 19 a
dia 22.

TALLER DE CUINA.-Divendres
dia 24, a les 17 h., a càrrec de Ca-

lifla Ricart.
CAP DE SETMANA A MAGA-

LLUF.-Del divendres 31 al diumen-
ge 2. A l'Hotel Guadalupe-Sol. Preu
tot inclbs, 5.000 ptes. El transport
es farà en cotxes particulars. Ins-
cripcions fins dia 26 de gener.

TEATRE.-Dia 11 de febrer s'ani-
rà a veure l'obra de Xesc Forteza.
La propera setmana donarem més
detalls.

Adoració Nocturna
Divendres dia 24, a les 9 del ves-

pre, en el Convent de Sant Agustí,
hi haura vigília d'Adoració Noctur-
na. Sera en sufragi de l'adorador di-
funt Gabriel Vicens Fiol .

Pluja
La pluja registrada durant el pas-

sat mes de novembre a Felanitx fou
la següent:

	

Dia 5, 	 1,8 litres

	

Dia 15, 	 5

	

Dia 19, 	 11

	

Dia 20, 	 0,3

	

Dia 21, 	 0,3

	

Dia 29, 	 14,5

	

Total, 	 32,9 litres.
I durant el mes de desembre fou

Ia següent:
	Dia 1,	 10,3 litres

	

Dia 2,	 1,2 	 »

informació local

Trot felanitxer
LANZARINA I NACHITO

REPETIREN ËXITS

Helen du Sort l'24"7"
Lutime l '23"7"'
Lanzarina l '25"1"'
Nachito l'24"9"
Pagny de Magny l '25"1"'
Rovillais l'25"1"'

Volem dir que l'egua de Miguel
Burguera, La Pamela de Retz, des-
cansa dels esforços que ha fet per
arribar a ser una de les millors
egües del trot nacional.

J. Mas
El passat dia 7, entrega l'ànima a

Deu a Ciutat, havent rebut els sa-
graments, a l'edat cre 74 anys, don VENDO CITROEN VISA PM-AB,
Miguel Gomila Maimó. A.c.s. 	 buen estado.

Reiteram el nostre condol a la se- 	 Informes en esta Administración.

OPORTUNIDAD
A 3 Km. de Porte-Colom SE VENDEN

300.000 m2. terrenos cultivo y mon-
taña. Facilidad agua y electricidad

Tel. 583293 (horas de comida o noches)
FACILIDADES DE PAGO.
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NUEVO OPEL ASTRA 'G S

CORMOTOR, S.A.
Ctra. Palma-Arta, Içm. 49,400. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares).

JULIA AUTOMOVILES, S.A.
Carrer

e
OPEL ASTRA. INGENIERIA ALEMANA DE FUTURO. ConcesionArios Oficiales

OPEL
Mejores por experiencia

FELANITX

cattes al
NRLIT

LO MORO DE BINIFARDA

Sr. Director:
Esperava resposta a la meva car-

ta, encara que no el to d'una d'elles.
Jo esperava una polemica en el ter-
reny de les idees, no en el de l'in-
sult personal. Hi ha una resposta
ponderada, signada per Mart y Feb-
ny, a la que no tenc res que objec-
tar. Altres cartes, encara que no
comparteisc tot el que diuen, estan
dins cl terreny de la poE2mica civi-
litzada. En canvi la signada pet
grosser «Lo xcremier del Torrentó»,
en lloc de polemitzar amb raons cm
dedica una lletania d'insults i injú-
ries, que sún de jutjat de guardia.
Aquesta vil tactiva sol tornar-se en
contra del que la utilitza que no
aconsegueix més que el rebuig de
tota persona que tengui un minim
de seny, virtut molt catalana que
sembla faltar-li al xercmier. Record
que uns amics meus, votants dels
Coloms, s'indignaren per una res-
posta a Llorenç Valverde donada
per un regidor de CALS, que deci-
diren per aquest fet no tornar vo-
tar mai mes els Colorns„

Lo geògraf compungit diu que
«l'espoli ara no ve de Catalunya».

però tampoc hi ve cap ditada
de mel. Quan s'otorgaren els jocs
olímpics a Barcelona, es sollicita la
vela per Palma, però els catalans no

volgucren concedir-la Rcalment en
aquests moments ¿es pot parlar
d'espoli? Hem pogut assistir, als
mitjans dc comunicació de Ciutat,
a un &bat sobre el que Balears in-
gressa a l'Estat central i cl que reb,
i hem vist que la diferencia Cs mi-
nima. Si fóssim independents tin-
dríem més despeses, com per exem-
ple mantenir ambaixades a l'estran
ger, que superarien en molt la co u .
tribució que fiem al sosteniment
de l'Estat central.

Lo xeremier parla de que els bo-
tiflers no volen l'agermanament
deis catalans. Curiosament els boti-
Hers (nom que es dóna als nobles
mallorquins per haver estat partida-
ris de Felip V) són els únics ma-
llorquins que, en seguretat (i amb
excepcions), són descendents de ca-
talans. Les darreres investigacions
que s'estan fent a Mallorca revelen
que la majoria de mallorquins des-
cendim de moros, jueus i esclaus
russos. Quan el rei en Jaume ven-
gue a conquerir els moros ma-
llorquins estaven en guerra civil i
Ia part rebel, encapçalada per Ben
Abet, senyor de les muntanyes, pa f'-
la am bel rei la conservació de les
seves vides i propietats. Si un fill
d'en Abu Yahya, darrer wall musul
mà, es feu cristià i casa amb una
catalana, si un fill d'en Ben Abet
(Miguel Bcnasar) es fe!ti frare do-
minic, ¿que no farien els seus ser-
vidors? Dos anys després  .de la con-
questa de la ciutat un capdil moro
de la Part Forana rebel, en Xuaip,
acompanyat de dos mil homes d'ar-
mes, pactà cl final de les hostilitats
però els imposaren que ni dis ni
les seves families podien abandonar

Mallorca. Als moros mallorquins no
eis permeteren formar una comuni-
-tat juridica, com als jueus que
tenien aljama, i s'anaren batiant
adoptant -llinatges cata/ans i sels
imposa cl català com a llengua
(corn abans s'els havia imposat l'a-
rab, i abans el llatí). La majoria
ciels conqucridors catalans se'n tor-
naren a Catalunya. A Mallorca sols
restaren alguns cavallers i ciuta-

que formaren els estaments
suceriors. Posterierment vengué
Ines gent de Catalunya, per:) la ma-
joria estaren Poe temps. Els jueus
que al segle XIV eren la quarta part
de !a població es batiarcn el 1391 i
el 1435. Desprás de la pesta negra
dc 1348 es clugueren a l'illa grans
quanfitats d'esclaus d'Europa Orien-
.tal, sobre tot russos a ms de tar-.

.tars j xarquesos. En 10 anys un es-
clau podia Iliberar-se i cada vegada
en duicn niés. La majoria dels es-
claus s'alliberaren i es fongueren
amb la resta de la població. A Ma-
llorca els únics que en seguretat
ciescenclien de catalans són els se-
nyors, es per aix6 que diuen que
«de pores i de senyors n'han de ve-
nir de casta». A pesar de que la ma-
joria de mallorquins no descenclim
de calalans, per circumstancies his-
tòriques la nostra Ilengua i la nos-
tra cultura es la catalana, així com
circumstancies històriques formam
part d.;! l'Estat espanyol o,d'Europa

'Occidental.-
Intervinc en polemiques quan

sent a dir qualque cosa que no es
ajustada al que cree la veritat, quan
es fan afirmacions gratuites que
contrachuen els fets histõrics, sense
entrar en cl terreny de les desqua-

lificacions personals. I en nom de
Ia veritat, ja que ningú ha contes-
tat cap dels fets exposats a l'ante-
rior carta, he de dir, després de
consultar amb historiadors, que la.
prohibició feta als mallorquins el
1514 d'anar a vendre teixits a Sici-
lia no es va produir per afavorir els
mercaders catalans sine) per la mala
qualitat dels teixits mallorquins.

Un amic catalanista m'ha advertit
de que la meva pot haver encorat-
jat un anticatalanisme latent i molt
arrelat dins certes capes populars
mallorquines. No era aquesta la me-
va intenciú. He mantingut més po-
IL•rniques amb anticatalanistes que
amb catalanistes, encara que per es-
ser aquelles orals no s'han reflectit
a les pagines d'aquest setmanari.
Quant sent que qualcú diu un doi,
sigui qui sigui, no sé estar-me ea-
Hat. I generalment diuen més dois
els anticatalanistes que freqüent-
ment neguen la unitat de la llengua
catalana i l'oportunitat de la norma-
lització lingüística. D'altra banda
quan he parlat de que els catalans
han espoliat Mallorca o Castella
(per contraposició al doi que deia
el xeremier de que els catalans ha-
vien estat els espoliats) com es
suposar no em referia al conjunt
del poble catari sine) a les classeis
oligàrquiques del mateix.

Lo moro de Binifarda

SANT ISADRE NO ESTA CONTENT
Sr. Director:
Diu el rum rum del poble di;

S'Horta que Sant Isicire esta quei-
xeis i sembla que ha caigut del tro-
no. Me prenc la llibertat de dir aixõ.

(l'ossa a la pa (J . (i)

Cg

Mr M,WÄI,

toff Apr qd
earA 	 Coca/ chod C/a'
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(Ve ci: la pas. 5)

perqu' a proposta del	 regi-
dor Binimelis, a petició dels veïnats
inventats per aquest mateix senyor,
l'Ajuntament de Felanitx l'hi ha fet
tin «feo», una malifeta que no té
nom, perquè sembla que se li ha re-
tirat la confiança i el respecte a
aquest Sant, sense tò ni só, ni tam-
poc motiu. Diuen que presentara un
recurs de reposició perquè segons
pareix ja fa més de cent anys que
els nostres avantpassats el varen
proposar i proclamar patró, titular
i advocat de S'Horta i no hi ha
constancia de que hagi decebut nin-
gú. Per tant, es pensa que no hi ha
motiu, al manco convincent, per ha-

'cr-li retirat la festa.
El sLu argument es ben clar i diu

a:xi: «A tots els pobles de la con-
, ada, no sé si per tenir un poc ge-

lós lo nostre, o per poder donar el
...ior mercscut a un títol d'heretat-
re, a tos els pobles amb un poc de
dignitat, es proclama festa local el
dia del seu patró o titular, per allò
de que 3empre es hermós festejar
el seu advocat i protector. I, ben
mirat, si tenim un poc de fe amb
ell, per què no rendir-li també un
poc d'homenatge?

Però resulta que S'Horta es un
cas apart i varen anomenar» patró
un ant de la pagesia quan encara
eren ben apreciats els productes
del camp i l'home es guanyava el
pa amb. la.suor del seu front. I es
clar, aquest sant, que no es gens

materialista, quan ha anat per avail
el que ell protegia, s'ha trobat de
cop i volta com Lill advocat sense
feina i tirat en el carrer. Fins i tot
el nostre regidor major se n'ha obli-
dat i .ha passat completament d'ell.

Creim que si l'Ajuntament no li
fa cas i tira davall la taula el seu
nornenament, no li queda més alter-
nativa que presentar una queixa al
Bon Jesús sabent fins i tot que en
aquest tema ell no es competent.
Vull dir que si aim') no progressa,
on que sia un gran sant i hagi vet-
llat molts d'anys pel nostre poble,
s'haurà de quedar a la corda fluixa
i esperar que bufin uns altres vents
o be entregar els papers.

Davant aquest teixit desteixinat i
per evitar el malentès d'aquest ma-
nifest, pens que no estaria mala-
ment del tot, si cal, fer la següent
proposta:

A la plaça de Sant Isidre i perquè

du el nom del Patró, fer-hi un
pedestal i damunt aquest, d'una ma-
ncra molt solemne, collocarhi l'es-
tatua del postre patró, ben enre-
voltat de jardineres amb plantes
vistoses de primavera que esclatin
en 1 flors de mil colors. I al manco
evitaríem d'una vegada per totes
que sortissin elegits regidors uns
senyors que a l'hora dc proclamar
les festes locals ignorin que a
S'Horta ten-MI i seguirem tenint a
Sant Isidre per titular i Patró. Si
ens sentim mallorquins i també .11i-
gats als nostres progenitors, no es-
taria malament del tot que,;.0 dia
del Sant, localment, fos proclamat
dia de festa.

Pep Bonet
. 	 •	 4

VENDO CASA 'en Felanitx.
En Son Snail, con 1000 in. terreno
inf.: Tel. 581423

MARMOLES
esgramar

Granitos, mármoles, piedra arenisca,
piedra Santanyi.

Pida presupuestos sin compromiso

C/. S. Miguel, sh. Tel. 554ZO2 (FAX) MANACOR

PELANITX

Introduce la pasión en t U vida.
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.fconómico,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 mós la cita con la pasión de tu vida. Ven ya
a tu Concesionario y elige una versión para tu pasión.

VERSIONES ClUNDRADA
(cc.)

POT. MAX.
(CV.)

VEL. MAX.
(Km/h.)

ACELERACION
0 	 100 Km/h.

(mpg)

CONSUMO
a 90 Km/h.
81100Km.)

UNO 45/S 3/5 p 999 45 1 45 17,00 4,6014,30
UNO 60 5 3/5 P 1.108 57 155 13,90 4,50
UNO SELECTA i a 5 p 1 372 72 157 14,03 5,40
UNO 70 SX i.e. 3/5 p. 1 372 72 170 11,40 5,20
UNO TURBO i... 3 p. 1 372 118 204 7,70 5,80
UNOD/ D5 3/5 p. 1 697 58 155 15,90 4.40

Çoncesionario Oficial:

AUTOS MARTORELL S. A• jiff
TECNOLOGIA LIDEP

\.„

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



RESTAURANTE
Esmeralda
Park

CALA DO'R
Banquetes, Bodas, Comuniones

y Fiestas
ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PARQUE INFANTIL,

VISTA PANORAMICA SOBRE EL MAR

LOCAL CLIMATIZADO

CAPACIDAD PARA 450 PERSONAS

PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL. 643085 SR. RAMON
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LA PLAÇA DELS PiNTORS

Corn un preludi de les festes per
als ulls. La ciutat illuminada per
milers de bombetes no ha canviat la
1 isonomia. Les mateixes mans pido-
len almoina. Els mateixos músics
als carrers més cèntrics intenten
commoure els vianants. Els firaires
de sempre ara venen pastorets ma-
llorquins i murcians i la mercade-
ria de la garriga per als betlems ca-
solans i conventuals. Resonen les
notes de Mozart a la conclusió del
scgon centenari de la seva mort. Les
galeries d'art són una autèntica ma-
nifestació de l'art d'ahir i de l'art
d'avui.

Comencem l'itinerari.
Al Palau Solleric, perdó, amb el

canvi politic s'anomena Casal Sotie-
n e, ampla mostra antológica de Ri-
card Anckermann (1842-1907) amb
tot el . repertori r de personatges his-
tòrics, de personatges
populars, d'angelets i éssers mitolò-
gics i allegórics. Evocacions politi-
ques condensades en tres lletres:
I (Igualdad), L (Libertad), H (Her-
mandad), que s'endevinen al sótil
del_ saló de ball del Cercle Mallor-
qui, avui Parlament. Paisatges de
Deià, es Teix, es Jonquet, es Mol-
nar, barques envelades,... Si en rea-
litat Ricard Anckermann talla la fi-
gura de Ramon Llull, mascaró de
proa del Lidio ¿per què no el mos-
tren per establir la comparació amb
'oli de Mestre Ramon, de l'Ajunta-

Miguel Pons

ment de Cort? El 1979, Beam or-
ganitza una exposició-homenatge a
Anckermann, on es va poder veure
una pulcra selecció d'obra, i una
imatge de Ricard Anckermann, amb
considerables errades d'impremta,
una imatge nieva del pintor. Lla-
vors no hi va haver potadetes ni
protestes. A vegades, fora de la
Universitat, també es treballa amb
dignitat.

El Centre de Cultura, de Sa Nos-
t•a, dei carrer de l'art, vull dir de
Ia Concepció, rendeix tribut a Anto-
ni Ribas (1845-1911) amb una tria-
della de la seva obra, suficient per
conèixer el pintor-pont entre els se-
gles XIX i XX, tot un complement
del seu cunyat Anckermann. Antoni
Ribas pinta escenes populars esde-
vingudes .histeoriques, paisatges de
Deia, de Sóller, de mar i de mun-
tanya, l'interior de la Seu, anterior
a la reforma de Campins-Gaudi, pai-
satges ciutadans irrecuperables, re-
trats, barques, flors, roques,... M'ha-
gués agradat trobar-hi el retrat del
doctor Bernat Escales, fill illustre
de Santanyi. Antoni Ribas es un
dels hereus de l'illuminisme de For-
tuny i s'ha establert un cert pa-
rallelisme amb Anckermann, mal-
grat tantes diferències.

El 19 de desembre, a la par, al
Centre Cultural ,Contemporani Pe-
laires i a sa Llotja, s'inaugura una
antològica —1962-1991— del pintor

nord-americà Richt Miller. Tot
un ventall de possibilitats ofereix
aquest pintor. Pintura damunt pa-
per, grans teles, dibuixos, carbons,
tintes, olis, acrilics, pastels,... Figu-
res, paisatges, abstraccions,... i tota
la malicia, la ironia, el sarcasme, la
critica fins a la rebelliti, d'una part,
i a la dulçura, per l'altra. He notat
a faltar les corones, aquelles coro-
nes de mort, possiblement inspira-
des en una corona metallica-mor-
tuèria del cementeni de Santanyí,
cementeni que tant li plaïa a Richt
Miller i s'agradava de repetir els
textos de Jeremies i de l'Eclesiastès
de l'entrada principal. La vida de
Richt Miller, marcada per l'angoixa

de vida, fini amb voluntat de mort.
Conjuntament, a les Galeries Cos-

ta i a les ducs de Joan Oliver Ma-
neu, contemplam un Xam no figu-
ratiu, harmonitzacions de colors i
de matèries, manifestació d'un mes-
tre que pinta com vol i el que vol.
Xam sempre es Xam i jo l'admir
profundament. Davant el seu no fi-
gurativisme no puc oblidar els arle-
quins, els galls, les menines, els
mussols, els reis, les cabres, les pa-
geses, els cavalls,... i tot el món de
Xam. Xam sempre és Xam.

La «Fundació Barceló», de rels fe-
lanitxeres, s'allotja al carrer de sant
Jaume, al Casal del Marques de Re-

(Passa a la puig. 8)

FELS CAMS DE L'ART

Ha nacido un pequeño gigante



CENTRO DE OCASION
AUTOS RIGO

CALA D'OR
SERVICIO OFICIAL

- Compra-venta de vehículos nuevos y usados
- Todos con garantía
- Admitimcs su csche valcrado al máximo

por otro usado
Ford Sierra CL 2.0 	 PM-BC Seat Marbella Especial PM-BD
Ford Sierra Sport 	 PM-AN 	 Suzuki 1.1	 PM-AT
Ford Fiesta CLX 1.1 	 Suzuki 1.3 	 PM-AU

3 y 4 puertas	 PM-BK	 Furgoneta Fiorino
Opel Corsa Swing 	 PM-BH 	 de 5 a 8 mil Km. 	 PM-BH
Scat Marbella Especial PM-AZ

y varios modelos entre 250.000 y 500.000 ptas.

Moto Honda 600 RS 3.000 Km.	 PM-BG
Moto Yamaha 250 	 PM-AW
Vespas y Vespinos años 90 y 91
Bicicletas a partir de 6.000 ptas.

ABIERTO SABADOS Y DOMINGOS 	 TELS. 163119 y 657709

a	 FELANITX

Avantatge de Ilavors

Una cosa és haver-ho vist
altra sett que rho contin

Mil de N,egades, sobre tot quan s'acostava Nadal, mes pares me par-
laven de Matines, de Kalendes i Sibilles, recordant aquelles celebracions
de quan eren joys, i eren aquí, que es tant com sentir-se jove, així ho es
per a mi. No hi havia pensat pus, més que començat el desembre, recor-
dant que dia 3 feia 55 anys que havíem embarcat amb mon pare, com a
moixos per una escalera de corda al «Llandovery Castle» enmig de la ba-
dia de Palma, que no havia atracat al moll per por dels bombardejos re-
publicans d'aquelles saons. Així fou com havia perdut la primera oportu-
nitat de veure i sentir la Sibilla, pet-6 mai havia perdut les esperances.
Així me vaig alegrar pensant clue passaria mon primer Nadal a Mallorca,
amb quasi74ota la família, somiat al llarg de tota una vida d'eexiliat for-
Os», i al cap darrer sentiria sa Sibill en viu.

Crec que tenia la mteix011usió que es conco En Pere, que quan era
aBot els dos germans majors--,-mon pare i es conco En Bernat,  li havien
fet creure que aquell ariy se farien Matines «amb guitarra»... Cosa mai
vista! Impossible per altra banda que a principis de segle sonas una gui-
tarra dins un temple, tenint'' en compte que l'Esglesia refusa molts d'anys
l'orgue a vapor, perquè allò era «un instrument del dimoni».

Ma mare mateixa 'va -fer que is conco En Ramon Carboner aprengués
a tocar la guitarra, fent que En Pelat (qui, quan feia ses crides, sonava
es cometí per solfa) li donas tines lliçons, que ella darrera-darrera apro-
fitava, en temps que també era mal vist que una dona tocas la guitarra.
I per això jo vaig haver d'aprendre a tocar-la, i ma mare, com a d'amagat
encara i amb ulls qüe li espirejaven, me prenia la guitarra i cantussava allò
de: eLa Petenera se ha muerto„/ se la llevan a enterrar / entre cuatro
marineros / a la orillita del mar. / Quien te puso Petenera / no supo po-
nerte nombre, f debiera de haberte puesto / la Perdición de los Hom-
bres». Sort que Na Catalina Carbonera no era de les Filles de Maria...!
Si l'haguessin sentida l'haurien engegada, i aviat!

Amb illusiti quasi infantil esperava la Nit de Nadal. M'havien ponde-
rat molt les Matines de Sant Alfons i a més el FELANITX publicava els
noms dels eresponsables». Sempre que puc vaig a visitar Sant Alfons per
retrobar mon pare que el me mostra per primera vegada quan jo tenia
dotze anys, i ell també en tornava tenir dotze quan me contava com s'en-
camellava al Iledoner del pati. Una vegada dins l'església, prest per no
haver d'estar dret, me trob amb amics que leia estona no veia corn «En
Joan des Tren», qui canta uns tangos que ni En Gardel, eosins, quasi tot
Felanitx arriba poc a poc. Les mares i pares dels nins que havien de par-
ticipar en la litúrgia, un manat de nervis, les padrines resaven amb més
intenció que de costum, els escolanets amb roquet a la porta de la sagris-
tia frissaven ja de sortir.

El nin que recita el sermó de la Kalenda no sé perquè me feia recor-
dar «es Capella Curnís», per ventura per allò del «caganiu de la colla de
capellans» que diria En Jaume d'Albocacer, aquell capellanet de qui guar-
dam les despulles a Bahía Blanca, tan lluny del seu i nostre Felanitx.

Vaig contenir l'alè quan sortí la nina vestida de Sibil1a, es pinyol de
la celebració, el «tour de force» de l'escala musical, segur de que sa mare
tremolosa d'emoció pensaria «Ho farà 1)6? A més de ses sibilles que En
Miguel Angel pinta a la Capella Sixtina, mai n'havia vist una, i la que ha-
via sentit en una gravació d'En Joan Tascó, se tractava d'un nin. En To-
meu Xamarrí.

Una sola paraula pot definir el que vaig scntir i experimentar:
Meravellós!

Sortíem al carrer. Tots «anavcn en pau». Tots manco jo. Estava exal-
tat. Encara no creia el que havia vist i ho comentava. Més me penedia de
no haver passat mai tot un mes de desembre aqui, quan me deien: «Hau-
ries d'haver vist i sentit aquelles Sibilles de quan ses neules eren neules,
no paper». Segurament dirien ver. Perb gracies a la TV Felanitxera també
vaig veure i sentir la celebració del mateix dia a Sant Miguel, nostra par-
ròquia. Si em classin a triar quina m'agrada més, sense dubtar una mica
diria que: «Ses dues!».

Aquelles de quan «ses neules eren neules» són  història, però confor-
men el mateix tresor amb les del temps d'avui, el «temps de les neules
de paper».

Vertaderament que una cosa es haver-ho vist i altra sera que t'ho
contin. MOLTS ANYS! per a tots, que en el '92 n'hem de fer una de
grossa...

Miguel Antoni Enginver

Felanitx, 28 de desmcbre d'1991.

PELS CAMINS DE...
(Ve de la pag. 7)

guer-Rullan i com a segona exposi-
ció del seu historial, —la primera
fou un certamen de pintura guanyat
per Pere Bennassar, nadiu de Fela-
nitx— ha tingut l'encert de reme-
morar el Grupo de los Siete, inte-
grat per William Edwards Cook,
ideador del grup, Luís Derqui, Joan
Antoni Fuster Valiente, Jaume Juan,
Antoni Sabater, Pere Sureda Mon-
taner, Francisco Vizcaino. El grup
fou presentat a les Galeries Quint,
el juny de 1948, per Robert Graves,
Miguel Angel Colomar i Joan Bonet
Gelabert. A la segona exposició,
1949, Jaume Juan fou substituït per
Pasqual Roch Minué. Tot això i més
ens ho conta Rafel Perelló Parade-
lo, assessor artistic de la «Funda-
ció». Ha estat una sort poder tor-
nar veure pintura de Cook, Fuster
Valiente, Jaume Juan, Pere Sure-
da,... servadors d'un encant perdu-
rable.

Per aquestes dates no es pot si-
lenciar el betlem napolità de la
Biblioteca March, en el qual sempre
descobreixes nous detalls.

A més de les exposicions antolò-
giques i dels mestres consagrats hi
ha un planter de pintors novells
més realitat que promesa. Un d'ells
és Pere Bennassar, que presenta ce-
ràmica a 4 Gats i pintura a Ferran
Cano. No és el moment de descobrir
Pere Bennassar. De la manera que
m'ha estat possible he seguit la se-
va trajectória ascendent. El meu
vot també hauria estat per a la se-
va digníssima aportació al certa-
men de la «Fundació Barceló».

Mercedes Laguens, a Pclaires, és
una altra realitat que no es pot pas-
sar per alt. A Beam l'apaivagant
tranquilitat del japonês Koyama
amb els paisatges de Cadaqués i els
nus delicats.

Encara la ciutat viva de l'art fa-
cilitava altres fites com El biduix
a ¡lapis de l'Escola de Xim Tor-
rents Lladó, retorn a la sensibilitat
dels grans mestres i a les novelles
sensibilitats dels més joves.

Una nota d'art ens arriba de Se-
villa, on Miguel Barceló, Jose Ma-
nuel Broto i José Maria Sicilia,
s'han inspirat en sant Joan de la
Creu, en l'avinentesa del quart cen-
tenari de la seva mort, per compon-
dre l'exposició Al aire de su vuelo.
I àdhuc una notícia més recent i
quasi inèdita. Amb motiu de les
olimpiades de Barcelona-92, Dau al
Set, organitza una magna exposició
de Miguel Barceló, amb temes que
en aquest moment esta pintant a
Mali, amb un catàleg no menys mag-
ne de Blai Bonet, escrit al seu re-
cer de Cala Figuera, on, ara mateix,
treballa en un llibre de l'escultor
Jaume Mir.
I com a clocnda una referència

relacionada amb el lingüísta, home
de mots i de lletres, el mestre Fran-
cesc de Borja Moll, que el 31 de de-
sembre, Festa de l'Estendard, en-
guany amb una macada violeta al
pendó del rei en Jaume, fon nome-
nat fill adoptiu de la Ciutat de Ma-
llorques, avanç per ser declarat fill
illustre dins tres anys. Ho té ben
merescut.

VENDO SOLAR en Porto-Colom.
Urb. Cas Corso.
Informes, Tel. 580133.

SE OFRECE MUJER para
chalets.
Informes, Tel. 583378.

VENDO PLANTA BAJA fachada a 2
calles. 2 baños, comedor, 3 habi-
taciones. Sin corral. Zona Parque.
Precio 7.800.000 ptas.
Informes, Tel. 583085.



Restauranie Can Manuel
CALLE MAYOR, 7 	 CAS CONCOS

COMUNICA AL PUBLICO EN GENERAL, QUE ESTE LOCAL
PERMANECE ABIERTO CADA DIA CON UN

MENU DIARIO completo de 600 ptas.
Y QUE LOS SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS, LES
OFRECEMOS UN

menú completo por 800 ptas.
con sopas mallorquinas, arroz brut, conejo con cebolla, arroz a
Ia marinera, etc., etc.

También tenemos nuestra caria de carnes y pescados
frescos'

(pulpo a la gallega, pescados al grill y a la marinera)

TRATO FAMILIAR PRECIOS ASEQUIBLES

BOUTIQUE i SABATERIA

almeras
comunica als seus clients

Grans ofertes en moda
I calçat

31 de Març, 8 	 Tel. 581513

FELANITX

AtitZAEL-MI-lir74
4mozi /4lb

r. ~el

FOTOS
Jaume Monserrat

Revelados en 1 hora
Copias fotográficas en 4 minutos
Fotos carnet
Reportajes
Foto industrial

C/ Santueri, 88 	 Tel. 581.156

Restaurante-Pizzeria

Don Camilo
Comunica a su clientela que desde el
viernes dia 17 se halla de nuevo a su

servicio.,
NUEVA BORECCION

Tel. 82435g .
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Amb l'organització del Club Joan
Cap6, el dissabte II de gener se ce-
lebrd un control escolar comarcal
de cross pels voltants .del camp
d'esports dc Felanitx.

Participaren atletes dels clubs
d'atletisme o collegis de Llucmajor,
Migjorn de Campos, Arenal de Lluc-
major, Cala d'Or i dels felanitxers
Sant Alfons i Joan Capó. En el total
de les 10 categories se classificaren
125 atletes.
Iniciació rnasculi
1. Francesc Bordoy (Joan Capó)
2. Miguel Manresa (Llucmajor At.)
3. Mateu Caldes (Llucmajor At.)
Iniciació femení
1. Maria del Mar Blanch

(Llucmajor At.)
2. Esther López (Joan Capó)
3. Ines Lladó (Campos-Migjorn)
Renjami masculí
1. Joan Gual (Llucmajor At.)
2. Andres Santamaría (Arenal)
3. Miguel A. Martí (Llucmajor At.)
4. Joan Valls de Padrinas

(Joan Capó)
Benjamí femení
I. Antònia Oliver (Llucmajor At.)
2. M.a Isabel Montañés

(Sant Alfons)
3. Mercedes Montañés

(Sant Alfons)
Alevi masculi
1. Jaume Quetglas (Llucmajor At.)
2. Tomeu Obrador (Campos-Migjo

3. Jaume A. Cantallops
(Llucmajor At.)

7. Miguel A. Binimelis
(Joan Capó)

Alevi femení
1. Antônia Garcia

(Campos-Migjorn)
2. Catalina Caldentey (Joan Capó)
3. Aina M.. Sanchez (Joan Capó)
Infantil masculí
1. David Molina (Cala d'Or)
2. Antoni Nicolau (Joan Capó)
3. Llurenç Páramo (Joan Capó)
Infantil femení
1. Catalina Oliver (Llucmajor At.)
2 M. Carme Ruiz (Llucmajor At.)
3. Francesca Barceló

(Campos-Migjorn)
6. Maria Barceló (Sant Alfons)
Cadet manviii
1. Joan Quintana (Llucmajor At.)
2 Julia Vadell (Joan Capó)
3. Hugo Díaz (Joan Capó)
Cadet femení
1. Joana M.. Quintana

(Campos-Migjorn)

Club d'Atletisme
OPEL Felanitx

Resum de les darreres actuacions
del Club:

En el Cros que es va celebrar a
(Passa (1 la pig. 12)

Bàsquet
(Ve de 1(1 pa (/. 11)

III Divisió. M. Julia (9), A. Oliver
(9), G. Arnengual (9), M. S. Perelló
(9).
Aquesta jornada

Constara de pocs partits i, a riles,
tots se jugaran a fora.

El més atractiu el jugara l'equip
de tercera, a Manacor, contra el
Perlas. Sera el diumenge.

El dissabte, els cadets juguen a la
pista de l'I. Bahía i els juvenils, a
Ciutat, contra l'Olivetti Montero.

Els dos equips séniors descansen;
les fernines, han acabat el Trofeu
Germanes Rullan i els masculins,
perquè el seu grup es impar.

Als júniors, en quant al calendari,
els correspondria descansar, però
han de celebrar els dos partits que
tenen aplaçats ja que la primera
fase de la lliga acaba aquesta set-
mana. El dijous, dia 16, havien de
disputar, en el camp del J. Capó
Palma i pel dimarts 21, (21 hores))
esta previst jugar els 15 minuts que
falten del partit contra el C. Calvià.

LARRY CISTELLES

Club de Bàsquet Esport
Es Port

STA. MONICA, 11 - RENAULT
RTE. PLAZA, 63

Partti jugat a Ciutat amb un bon
arbitratge del Sr. Oron. Es pitaren
23 personals, encistellant 6 de 22.
Molt bon joc de les nines de PERE,
duites per la base Caty López, que
no dona opció a les contraries en
els contratacs. Molt bon tir (Visa
Reverte de mitja distancia i bons re-
hots de Carmen, Barbara i Xisca S.
Es dona l'oportunitat a les juvenils
gut; ho feren força be.

Alineació: Lena, Cati L. (22 p.)
Xisca S. (4 p.), Carmen (12 p.), Isa

(19 p.), Marieta, Xisca B. (4 p.), i
Barbara (2 p.), totes dies d'Inicial.
I Ana Rosa, Antônia S., Antònia M. i
M." Sebastiana de juvenils.

Andreu
RENAULT PORTOCOLOM, 24

JUVENTUD LLUCMAJOR, 40
Mal començament de l'equip de

TORRI enfront d'un LLUCMAJOR
amb igualtat de forces. Les faltes
personals i l'absencia d'Azucena,
Conchi i Amaya foren la causa de
Ia derrota malgrat l'esforç de les sis
jugadores restants. La primera part
fou nivellada (només es perdia de
5 punts) per-6 la segona fou dolen-
ta. Jugaren Cati S, Ana Rosa (14 p),
Trinitat, Antònia S. (1 p), Ting (2
p), M.. Sebastiana (5 p) i Cati R. (1
p). Esperem recuperar aviat totes
les jugadores.
SENIORS II DIVISIÓ FEMENINA
RENAULT RTE. PLAZA, 28

CIDE PALMA, 36
Partii.jugat en un terreny Rene-

gadig 'anib un pèssim arbitratge de
Ripoll. El joc practicat pel CIDE
fou fort i brut, el que fou causa de
Ia lesió, d'una de le seves jugado-
res. Jugaren, Cati R., Lena (6 p),
Ana Rosa, Xisca (7 p), Cati L. (5
p), Xisca S. (2 p), Barbara, Antònia
S., Conxi, M.. Sebastiana i Isa (8
13). Emistiquio

BÚSTIA
Hem rebut les bases del VII Cer-

tamen de Poesia «Bernat Vidal i To-
mas» convocat per l'Ajuntament de
Santanyí, amb tema lliure. Esta do-
tat amb un premi de 150.000 ptes. en
metallic i l'edició de l'obra dins la
collecció .13alenguera». El termini
per a-la presentació d'originals aca-
ha el 15 de marg.

A la nostra redacció tenim agues-
tes oases a la disposició dels inte-
ressats.

AT'bETISME

Control comarcal de cross
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Futbol Sala

RESULTATS
Iniciació Regional
COL. IS/IONT1SION (Ciutat), 5
APA COL. ST. ALFONS/
PINT. MAR, 2
Benjamins Regional r
APA COL. ST. ALFON, 1
COL. MONTISION (Ciutat), 9
Alevins Regional
APA COL. ST. ALFONS/
BAR ETS ARCS, 2
COL. PEDRO POVEDA, (Ciutat), 7
Infantils Promoció (Trofeu Reis)
APA COL. ST. ALFONS, 11
C.D. SES SALINES, 1 ...
Seniors 2.2 Regional	 ki•
F.S. ANUBIS (Pollença),
CONS. CALDERON FELANITX, 1

Setmana tluixa quant'afresultats,
car els equips felanitxérs perderen
els seus partits. L'únic equip • que
guanyà fou l'infanttil * que acabà
amb el resultat d'll a 1.-

Els més petitets, els
Regional, començaren la higa a Ciu-
tat contra el Cl. Montision «A», un
rival fortíssim que, com era d'espe-
rar, s'emporta els punts. Bon partit
però mal plantejament del mister
Joan Mas. Jugaren; Martinez (1),
Andreu (1), Hayo (2), Mut (3), Va-
ca (3), Juanito (1), Alex (1), Lluís
(2), Vidal i Monserrat. Els dos gols
foren del golejador Illescas que no
sortí al cinquet titular.

Els Benjamins d'En Xesc Blanco
plantaren cara al líder, un conjunt
que sortí en pla «vedette», davant
el qual l'equip felanitxer lluita de
debò i al minut 14 marcava l'empat
a 1. Jugaren, Blanco (2), -Catias (2),
Manresa (3), Cherna (1), Ugtlet (2),
Carol (1), Bel m.. (1), Guillem (2),
Coronado (3), Ismael (2), Kiko (2),
Pere Barceló i J.P. Covas. El gol de
l'honor fou d'Ismael.

Els Alevins de Promoció, que avui
comencen la higa a Campos, no ju-
garen el seu amistós, ja que 'el Col.
P. de Lloret no pogué desplaçar-se
a Felanitx.

L'altre equip d'Alevins, el de Re-
: gional, juga el Ir. partit de la 2.2
volta. En el primer temps queda
1-2. Juga de poder a poder davant
el líder de la lliga. Jugaren; Juanjo
(3), Pere (3), Domingo (3), Eva (2),
Toni (2), Adrover (3), Villanueva
(3), Ramon (2), Maimó (2),-'Fonta-
net (3), Vicens (1) i Muñoz 	 Vi-
llanueva de falta directa i Domingo,
d'esplèndit xut, marcaren i3e1 St.
Alfons.

Sebastià Picornell, recentment en-
trevistat per la revista POBLES
DE LLEVANT, aconseguiria dime-
cres- passat que el seu equip s'em-
portas el Trofeu de Reis - VIATGES
FELANITX. Un partit que ja al fi-
nal de la primera part guanyaven
per 4-0. Jugaren, Marc (2), López
(3), F. Cañas (3), Uguet (2), Vaca
(3), A. Cañas (3), J. Barceló (2) i
Gat-rido (2). Els gols foren de F.
Cañas (5), A. Cañas (4) i J. Barce-
ló (2).

Els Sèniors de 2.2 Regional perde-
ren un partit mol xerec dayant un
adversari assequible. Una derrota
que enfonsa els «calderons» als dar-
rers llocs de la classificació. El gol
fou de Mayoral.

PROPERA JORNADA
Iniciació Promoció: Avui 18, a les

10 h. al camp d'esports de Campos
contra el F.J. Ballester «A».

Benjamins Regional: A Ciutat
contra el C.D. Molinar.

Alevins Promociú: Avui a les 10
h. al collegi públic, contra el Col.
Joan Veny.

Alevins Regional: Al collegi pú-
blic d'Esporles contra el Co. Espor-
les «A».

Infantils Promoció: Al camp d'es-
ports de Campos davant el F.J.
Ballester.

LO MILLOR.-La gran milloran-
ça que han sofert tots els equips,
començant pels de preescolar fins
arribar a vuitè. Cal agrair a Jaume
Binimelis tot el que fa pel Futbolet
Escolar de Felanitx.

LO PITJOR.-Els vestidors del
camp d'esports de Sa Mola. Pareix
mentida que cada cop que els nos-
tres jugadors els utilitzen per can-
viar-se hagin de sortir amb tota la
roba banyada, a més de ser objecte
de robatoris.

Anunciam una diada esportiva de
FUTBOL SALA que tindrà lloc el
diumenge dia 26 al camp d'esports
de Sa Mola i que comptarà amb els.
següents equips benjamins: APA
COL. ST. ALFONS «A», APA COL.
ST. ALFONS «B», C. ATLETISME
ALCUDIA, • COL. PUIGPUNYENT -
GALILEA.

Organitzat pel FUTBOLET ESCO-
LAR DE FELANITX i patrocinat
per l'Ajuntament de Felanitx.

Ecriu: MARINO TALAVANTE

Ill Liga de invierno
RTE. CAN GUSTI, 9

BAR SA XARXA, 4
Una nueva jornada de esta intere-

sante liga de futbito, destacando el
resultado y buen partido de los chi-
cos de CAN GUST/ que se enfren-
taron a un rival que no les puso las
cosas nada fáciles para conseguir al
final la victoria.
CHAPISTERIA J. ROIG, 6

CAN MOIX/S'OLIERA, 1
Otro gran partido fue el jugado

por CHAPISTERIA J. ROIG, donde
los jóvenes «chapisteros» dieron un
recital de fútbol y anticipación en
Ias jugadas, hasta que el resultado
fuera suficiente para jugar hacien-
do «florituras» cara al espectador.
CASA EXTREMEÑA, 1

CONS. SURESTE SIMARRO, 6
Este encuentro fue de una supe-

rioridad total por parte del equipo
visitante, que llevó todo el peso del
partido consiguiendo un buen resul-
tado para próximas confrontacio-
nes.
CLASIFICADOS X, 0

ESPORT ENERGY, 2
También este partido fue de do-

minio del equipo visitante, a pesar
de que la diferencia fuera minima
en el resultado. Nunca peligró el
sultado ya que los jugadores del
ESPORT ENERGY últimamente se
están tomando más en serio esta
Liga, teniendo más eficacia frente
al marco contrario.

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

tels. 580246 - 581135 - FELANITX.
Servicio permanente 24 horas

• Aquesta setmana ens ha pas-
sat i per dir la veritat ni ens hem
donat compte tan sols. Per lo tant
me veig obligat a ser curt... Crec
que els nostres habituals lectors sa-
bran perdonar la brevetat.

• Terminó la 1.a fase del «TOR-
NEIG DE TRUC ILLES BALEARS»
que se ha venido disputando en el
«BAR S'ABEURADOR». Un total de
veintiocho parejas dirimían para
acceder a las semifinales. Por el
grupo «RECREATIVOS», se clasifi-
caron el tándem SEBASTIA ADRO-
VER «Bonjestis» y JOAN BARCELO
MANRESA clasificados en primer
lugar. En segundo lugar la pareja
BARTOLOME ROIG MESTRE /
FRANCESC ADROVER ALONSO.

-En .cambio en .el grupo .<'S'ABEU-
RADOR» fueron campeones MA-
TIAS VAQUER PROHENS / PERE
LLOMPART BOSCH y como segun-
dos optaron también a la clasifica-
ción ANTONIO ADROVER CAPO /
RAFEL ROIG JULIA. Unas semifi-
nales que todavía no tienen un lu-
gar designado, aunque se supone
que éste podría ser S'ALQUERIA
BLANCA. Si alguna de estas «co-
nes» cbrisigúiera llegar a la final ya
contaría con un premio de cincuen-
ta mil pesetas, pero lo bueno sería

CONS. MIÑARRO, 2
THE PACKS, 6

El último partido también finali-
zó con el resultado a favor de los
visitantes, donde los locales CONS
MIÑARRO, no supieron sacar ren-
dimiento en el principio y a medi-
da que este avanzaba, el equipo
THE PACKS consiguió los puntos a
su favor después de realizar varias
jugadas de expectación.

El Partido entre BAR CAN BLAN-
CO y BAR REDÓS fue aplazado.

GOLEADORES. - P. Garcia y
M.A. Herrero (Capist. Roig) con 11
y 9 goles. M. Garau (The Packs), 9
g. B. Vidal (Bar Sa Xarxa), 9 g.
J. A. Martin y T. Vidal (Cons. Sur-
este Simarro) con 8 g. A. Vaca y
B. Ferrá (Rte. Can Gustí) con 8 g.
Y S. Vives (The Pack) con 8 g.
CLASIFICACION

JGEPGfGcP
Rte. Can Gustí 7 6 0 1 31 16 12
Chap. Roig 7 5 1 1 34 16 11
Cons. Sur/Sim. 6 4 2 0 26 11 10
The Packs 6 4 1 1 29 22 9
B. «Sa Xarxa» 6 3 0 2 21 29 6
Moix-S'Oliera 6 2 2 2 17 17 6
B. Es Redès 5 2 1 2 14 16 5
B. Can Blanco 5 2 0 3 20 21 4
Cons. Mifiarro 6 2 0 4 11 18 4
Esport Energy 6 1 2 3 13 18 4
C. Extremeña 6 0 1 5 7 21 1
Clasificados X 6 0 O 6 14 26 0

EL COMIT8

que algunos fueran campeones ab-
solutos, pues se llevarían cl millón
de pelas en juego. ¡Sort, truc i re-

• Magnífica VICTORIA del C.D.
FELANITX en ANDRATX por un
contundente CERO a DOS. Goles de
la joven promesa (ya es una reali-
dad) LEANDRO y del «doctor» ISI-
DRO TERUEL. El debut de RAMOS
como nuevo «mister» de las huestes
locales no pudo ser más promete-
dor. Esto se llama llegar y besar el
santo.

• Estoy leyendo un libro polemi-
co (cuando tengo tiempo, cosa que
escasea mucho últimamente) «AME-
RICAN PSYCHO» del joven escritor
norteamericano BRET EASTON
ELLIS. Pese a que los críticos no
se ponen de acuerdo, y que la vio-
lencia estalle por todos los poros,
hay que reconocer que tiene mucho
de novedoso por su forma nark-ativa
y por lo mucho que hace reflexio-
nar sobre nuestro mundo actual
que padece todos los defectos que
apunta este nuevo escritor. ¿Esta-
mos tan locos realmente?

• Hoy viernes en Sa Plaça «SES
PALMERES» a partir de las 19,30
se celebra la FESTA DE SANT AN-
TONI por todo lo alto con un
GRAN FOGUERO que tendrá el ali-
ciente de la actuación del grupo
«AIX/ BALLA MANACOR». Habrá
vino gratis para todo quisqui, (fins
que surti per les orelles). El festejo
está organizado por «BAR CAN
USOLA», «BAR S'ABEURADOR» y
«BAR CRISTAL» con la colabora-
ción de una infinidad de comercios

entidades comerciales de la zona.
Los programas del acto han sido
patrocinados por «AUTOS MARTO-
RELL» y «AUTOCARES GRIMALT».
Esperemos que el tiempo no nos
juegue una mala pasada.
'II Nada más, sólo deseo que el

domingo el FELANITX, que recibes
al modesto LA UNION, sume una
nueva victoria de manos de su fla-
mante entrenador. El rival es ase-
quible, pero nunca hay que dormir-
se en los laureles.

Copyright:
MIQUEL A. JUAN GARCIASI .

EDITORIAL RAMON LLULL.

Chimeneas
CONSTRUCCION DE
CHIMENEAS de obra y mon-
taje de cualquier otro tipo.

Esteban Albons Barceló
C/. Vapor' de Santueri, 351

Tel. 824800.
PORTO-COLOM

VENDO FORD FIESTA PM-T.
150.000 ptas.
Informes, Tel 657389 (Paco, horas
de oficina).

VENDO CASA en Felanitx.
En Son Suau, con 1000 tn. terrenos
Inf.: Tel. 581423

SE VENDE RESTAURANTE MA-
LLORCA sobre playa Cala Mar-
çal.
.Informes, Tel. 285112.

G -didiarii bits In1nLs dins tina soil& agt2

-	 C)C.: 	 saZIT:TM
. •
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¡Mortoilado debut de Ramos como entrenador!

Clara victoria Felanitxera en Andratx
Andratx, O - Felanitx, 2

La	 altra vegada

Debut de Rafel Ramos como nue-
-vo entrenador del equipo felanitxer.
Ya dice cl refrán: «Nuevo entrena-
dor, victoria segura». Pero la cosa
tambien suele fallar en muchas oca-
siones. Lo cierto es que el equipo
de Felanitx supo plantear un per-
fecto encuentro de contención y
jugar a la contra. El gol de Lean-
dro (m. 4) dio alas al conjunto
blanco.

FELANITX: Matías, Gelabert, Bo -

rras, Roig, Aznar I (Aznar II), Ni-
colau, Leandro (Gori), Nico, Afton-
so, Teruel, Sebastià.

' ARBITRO: Dirigió el partido el
colegiado balear Muñoz. Enérgico.
Enseñó tarjetas amarillas a los ju-
gadores Fullana, Gelabert, Nicolau,
Sebastià. Tarjeta roja a Mezquida y
.al técnico local.

GOLES: 0-1, m.04: Leandro; 0-2,
rn.92: Teruel.

Muy poro público
.en el campo de Sa Plana. Tarde gé-
lida y terreno de juego en buenas
condiciones para la práctica del fút-
bol.
COMENTARIO

Pese a que el cuadro local ejerció
un mayor dominio, fue el Felanitx
.que, favorecido con su gol tempra-
nero, controló perfectamente el
partido, sus peones se movieron con
seguridad, neutralizando et juego
local, que se caracterizó por un ex-
ceso de individualismo. Cabe desta-
car la labor de M. Roig, Teruel y
Fullana.

También hemos de resaltar el bo-
nito gol de vaselina de Teruel que
puso rúbrica a una tarde de acier-
tos.

Reserva
PROXIMA JORNADA:

La REGIONAL PREFERENTE. —
«Es Torrentá», FELANITX - LA
UNION.

2.a REGIONAL. — «Sa Lleona»,
STIORTA - LLUCMAJOR.

ALGAIDA - CAS CONCOS.
3.. REGIONAL. — ATCOS. POR-

TOCOLOM - SON CLADERA, «Es
TorrentO».

2." REGIONAL
C.D. MONTAURA, 5

S.D. CAS CONCOS, I
UN ALTRE PENAL ERRAT

Mal partit el jugat per la S.D. Cas
Concos, que amb aquesta derrota
segueix enfonsant-se dins els dar-
rers •Ilecs de la classificació. Res
po9ueren fer els jugadors concar-
rins davant un adversari que apro-
htá totes les ocasions. El gol de
l'honor fou obra de l'«Ariete» Mi-
guel Bennassar, mentre que Abdul
torna fallar un penalty.

Salvatore Totó
S'HORTA, 1 - ALGAIDA, 3

SORPRESA!
El S'Horta acaba la primera vol-

ta amb una derrota enfront de l'AI-
gaida, que estrenava entrenador. El

nostre equip comença marcant amb
un gol preciós de M. Roig i s'arriba
al descans amb un 1 a 0 a favor, que
no fou suficient pet -6 per aguantar
Ia segona part. Als deu minuts de
Ia continuació es va lesionar G. Mu-
ñoz, perdent el SlIorta un home im-
portant del centre del camp, amb la
qual cosa vengue la desfeta. L'Al-
gaida empata en una fallida cle mar-
catge, després vingué el segon gol
de penal i el tercer en una jugada
prou encertada de la devantera al-
gaidina.

El S'Horta, malgrat els nous fit-
xatges no acaba de convencer la
poca afició que encara ens queda.
Aquesta setmana s'ha fitxat Iam
procedent del Cala d'Or.

Derna diumenge començam la se-
gona volta, dins Sa Lleona i davant
el Llucmajor, a les 15,30 h.

A darrera hora ens arriba la tris-
te ,nova de que Julia Garcia (Juli)
porta la ma dreta enguixada, on
sembla que té una fisura que es feu
en el partit de diumenge passat, de
manera que haura d'estar en atur
forçós al .manco una vintena de
dies. Li desitjam una prompta re-
cuperació, ben igual que a Roberto
Martínez.

3.a REGIONAL
ATCO. BALEARES, 2

ATCOS. PORTOCOLOM, 2
SENSACIONAL EMPATE

Bonito punto arrancaron los por-
teños en el feudo balearico, uno de
los gallitos de la categoría, consi-
guiéndose situar en la tabla a tan
sólo unos puntos del ascenso.
CADETS

C.D. PORRERES, 1 •

C.D. FELANITX, 1
MEREIXEREN GUANYAR

Bon partit el jugat pels pupils de
Fernando davant un modest rival.
Es mereixien millor sort. El gol fou
rtiarcat per Serra i volem des-
tacar la bona actuació del porter
Lupa, juntament amb Miró.

Jugaren: Lupa, David, Javi, Este-
ve, Santi, Frías, M. Angel, Josep,
Tia, Estrella i Juanjo. (Porras i Pá-
ramo).

O'Rey 92
JUVENILS
U.D. POBLENSE, 6 .

C.D. -FELANITX, 3
MOLTES BAIXES

Partit jugat a ràfegues on el con-
junt local doblega els felanitxers
que remuntaren un marcador ad-
vers (3-0). Els guis foren obra
Tomás (2) i Francis de talta direc-
ta. Jugaren, Roque, Guillem, To-
meu, Juan P., Acosta, Felipe, Fran-
cis, Evaristo, Tomas, Calderón i
Cano.

Can Moix
S'HORTA, 1 - FERRIOLENSE, 3
El S'Horta va perdre davant cl

Ferriolense dos punts en un encon-
tre en el que els visitants realitza-
ren un bon joc. Els de Son Ferriol

Resultats
Cadets
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 49
PORRERES 56
Juvenils
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 70
ESPANYOL 	 63
Júniors
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT
COSTA DE CALVIA

suspès
Seniors msac.
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 50
SON CARRIO 	 45
Seniors fem.
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 14
JUV. MARIANA 	 61
III Divisió
AUTOCARES GRIMALT 	 50
ESPANYOL LA FILADORA 	 47
Comentari

Va ploure el dissabte a darrera
hora i va ploure el diumenge dema-
tí. A conseqüència d'això se va ha-
ver de suspendre el partit dels jú-
niors i els encontres del diumenge
foren jugats sobre un terreny amb

tregueren profit d'una falta que feu
repetir l'arbitre a la primera part.
A la segona meitat, .algunes fallides
de la defensa hortarrina facilitaren
el marcatge de dos gols mes. El gol
de l'honor fou obra de J. Binimelis.

INFANTILS
S'HORTA, 7 - VILAFRANCA, 1
El S'Horta aconseguí una clara i

fácil victòria davant un feble Vila-
franca. Tot just començat el partit,
l'equip local tingué bones ocasions
perà la mala fortuna i els pals impe-
diren que en marcas encara mes. Ja
a la segona meitat l'entrenador tre-
gué els jugadors de reserva. Gols de
Guillermo- ( 2 ),- Pedrito ( 2 ), Barceló
(2) i Felipe.

BENJAMINS
AVANCE, 5 - S'IlORTA,

Quart triomf de l'Avarice davant cl
S'Horta, qui aguanta els.primers 25
minuts fins que els de casa aconse-
guiren cl primer gol en una clara fa-
llença defensiva. Ja a la segona mei-
ta t el S'llorta avança Ii nies i l'Avan-
ce aconseguí mes gols.

Avui dissabte, a les 11 h. els nos-
Ires benjamins s'enfrontaran al Por-
reres Atlètic.

ALEVINS CIM
PORRERES, O - FELANITX, 9

Partit de molts de gols, però molt
pobre de joc, ja que els nins dirigits
per Nino es confiaren massa clavant
un rival fluix. Destacarem Peclrete
Alcolea i Torneu Vidal que march 4
gols.

Jugaren: Oscar, José, Simó, Va-
ciller, Joan, Riera, Francisquito, To-
ni, T. Vidal, P. Alcolea, Adrover,
Campos, Nadal, Sergi, J. Vicente, i
Cosme. Els gols foren de T. Vidal
(4), Alcolea, Jose, Nadal, Sergi i
Campos.

La nota trista varen esser les ex-
pulsions per 2 minuts de José, Vidal
i Alcolea.

J. Mas

perillosíssimes condicions, especial-
ment la segona part del partit de
les femines, interromput per una
barrumbada, que se va reemprendre
amb un pareil de dits d'aigua da-
munt la pista.

Tampoc convenceren eis CADETS
en aquesta ocasió. El partit fou
igualat, però els porrerencs feren
menys errades. Els felanitxers no
acaben d'agafar el ritme de la com-
petició i el seu joc va tenir moites
imprecisions i precipitacions.

L'encontre mes vistós i de mes
qualitat el protagonitzaren els JU-
VENILS que superaren un equip si-
tuat part damunt ells, a la classifi-
caciá: joc va ser molt rapid i
efectiu, especialment en el comen-
çament de cada temps (23-12, 9 mi-
nuts i 15-5, minut 6 del segon
temps). Al final, amb quatre elimi-
nats, hi va haver un poc de pati-
ment quan s'acosta l'Espanyol fins
a 6 punts. Els 11 jugadors alineats
puntuaren, però César aconseguí
una marca de gran valor.

En el moment de la suspensió,
per la pluja (minut 5 del segon
temps), els JÚNIORS donaven la
sorpresa, perquè superaven per 35-
33 a l'imbatud Costa de Calvià.
Aquest partit ha estat un dels pocs
en que hi han estat presents tots
els jugadors basics d'aquest equip.

La sort va estar de part del
SENIORS MASCULINS que acaba-
ren guanyant un encontre dominat
pel Son4Carrió durant els primers
37 minuts. Els visitants aconsegui-
ren la major diferencia en el des-
cans (17-27). Per?) entre la primera
i la segona part hi va haver la dife-
rencia que hi ha entre perdre dé 11:1
i guanyar de 15 (33-18). El Joan Ca-
pó va ser mes eficaç, tant en defen-
sa com en atac.

Les SENIORS FEMENINES
varen trobar impotents davant un
adversari molt superior i les condi-
cions de la pista. Crida molt l'aten-
ció la desigual distribució d c 1 s
punts: els 14 del Joan Capó foren
anotats entre cl minut 10 i el 17
del primer temps (parcial de 1.4-6),
Ia resta del partit es quasi be in-
creíble (0-55).

L'arbitre Hcrmida va voler que se
jugas el partit de TERCERA. Ja no
plovia, pet-6 la pista no estava per
jugar a bàsquet, ni molt manco.
Afortunadament ningú se va fer mal
i va acabar amb un importantíssim
triomf de l'Autocares Grimait que
quasi sempre comanda en el marca-
dor, amb un major avantatge de 10
punts. A pocs segons de l'acaba-
ment, els visitants varen tenir molt
fácil el forçar la prèrroga. La Iluita
pet tercer hoc, ara, es un duel en-
tre felanitxers i Patronat.
Anotadors

Cadets. J. Bisquerra (12), A. Bar-
celó (12, P. M. Obrador (6).

Juvenils. César (31), M. Nadal
(7), C. Guerrero (7).

Seniors m. B. Salva (14), B. Mon-
serrat (12), F. Adrover (10).

Senirsiem. C. Gardas (7), M. Es-
telrich (4), Azucena (2).

(Passa a la pag.



1 2
	

FELANITX

Co:oras a la Sala
DE SOLIDARITAT RES

La setmana passada un fetnitxer
es congratula de que per primera ve-
gada en la histèria l'Ajuntament de
Felanitx destinas un milió de pesse-
tes per ajudar a algun dels molts
països pobres. Llastimosament
,amb vergonya hem d'informar al
Sr. Riera que dc solidaritat no hi ha
res en cl milk) de pessetes destinat
a aquest fi. A l'escrit de dia 21 del
mes passat ja explicarem l'actitud
contraria del PP dels anys passats,
l'actitud contraria del Delegat d'Hi-
senda del PSOE i ens oblidarem de
relatar l'oposició del Sr. Litt& del
CDS que va qualificar de «sortir-se
de l'òrbita municipal» cl fot de ser
solidaris amb aquests pobles del
món que no són ni del Tager m6n,
ni pobres, més be les podriem qua-
lificar de pobles expoliats'43er altres
pobles. Com es pot '.comprovar
aquesta solidaritat és una solidan-
tat per força, perquè va ser una de
les tres imposicions . del nostre grup
per votar el pressupost de 1992. No
sabem si la venuda es digne, però
aquesta era Púnica manera de tirar

endavant la solidaritat negada per
tots els grups municipals. Sigui
aquest un aclariment al Sr. F. Rie-
ra, que hem cregut del tot necessa-
ri fer-ho.

I parlant d'una altra cosa que con-
ve recordar per si algú ja ho ha
oblidat. El cija que es va presentar
l'Entesa, el Batle va prometre fer
una Auditoria a l'Ajuntament. Heu
de saber que l'Auditoria no es farà
i en conseqiiència el que va prome-
tre no es complirà. Estaria be que
el Batic ens explicas la seva versió
dels fets això si, amb poques parau-
les.

SE NECESITA PROFESOR/A para
una niña de 6.° EGB.
Informes: Tel. 582946.

SE NECESITA JOVEN DE 20 A 25
arios, set-vicio militar cumplido,
carnet 2.a, para yentas.
Informes: Tel 581984/85.

NECESITAMOS GESTOR-COMER-
CIAL. Agencia de Seguros.
Edad 21-35 arios.
Interesados: Tel. 583320 (de 9 a
13 h.).

• L'equip de bàsquet AUTOCA-
RES GR1MALT torna guanyar.
Aquest cop a l'equip ciutadà de
l'Espanyol. D'aquesta manera s'a-
costa a la fase d'ascens. Es nota la
bona mà del seu mister ANDREU
SERVER.

• L'ex-juvenil Pedrcte Leandro
marca un espléndit gol dins «Sa
Plana». Esperam que cl Felanitx co-
menci a recuperar-se.

• MURDER IN THE BARN se-
gueix endavant. El dia de Sant An-
toni, a Sa Pobla fara de teloner al
gran cantant d'USA Eliot Murphy.

• ... RUA 92...
• Es parla, es comenta, es diu

que el Cinc Felanitx tornara obrir.
Sera veritat? Esperam que si i així
no haurem d'anar a Ciutat per veu-
re una bona pellicula.

• L'ex-capita del Felanitx, FE-
LIP RISCO, després de tres mesos
»off side» esta molt recuperat. Ja
comença a córrer i la gent demana
el seu retorn. Per altra banda els
lesionats augmenten; l'estrella dels
Atcos. Porto Colom, MATEU M.
ALOU és un d'ells.

Moixet i Marino

•VENDO MOTO YAMAHA 250 espe-
dal. PM-AU.
Informes: En esta Admón.

SE ALQUILA LOCAL de 130 rri 2 en
Paseo Ramon Llull.
Informes, Tel. 452094 (de 9,30 a
a 13,30 y de 16,30 a 20 h.).

Atletisme
(Ve de la pàg. 9)•

Manacor i en un circuit no gaire
fàcil, En Xisco Páramo entra en el
lloc número 12 de la classificació
general i En Sebastià Adrover en el
15.

A la X CURSA DE SA LLEGO ce-
lebrada a Sa Pobla hi participaren
molts d'atletes felanitxers, entre els
quals En Sebastià Adrover ultra en
segon lloc de la seva categoria i Na
M.. Antònia Caldentey en primer -

lloc de la seva. La cursa era de 8.
quilòmetres en un circuit que po-
dem qualificar de molt rapid i les
anotacions varen esser les següents:.

Paco Algaba, 27' 04"
Fernando Mingorance, 28' 45"
Sebastia Adrover, 28' 50"
Francesc Vives, 28' 52"
Victor Martinez, 28' 58"
Joan Tur, 29' 10"
Xisco Páramo, 31' 27"
Pere Vera, 34' 22"
Angel Amores, 34' 58"
M. Antbnia Caldentey, 35' 01"
L'organització i els premis varen•

esser simpàtics i de bon gust.
Diumenge dia 12 de gener se ce-

lebra a Eivissa cl Campionat de Ba-
lears Individual de Cross en catego-
ria veterans. S'hi desplaçaren tres
dels nostres, atletes, que quedaren
classificats així:

Categoria A: Xisco Páramo 6é. i
Victor. Martinez 9é. 	 .

Categoria C: Sebastià Adrover 2n..
Recordam que avui dissabte a

partir de les 10 del mati hi haura
una sèrie de curses que organitzen
per primera vegada els animadors
del Carritxó. Les distancies són cur-
tes i es una bona ocasió per provar - -
de participarhi. M.A.C.

Electrónica SOLBIN
Distribuidor TELYCO (Grupo Telefónica)

Telefonía y equipos complementarios.
C. Costa Llobera, 6
	

Tel. 827265

Este es el pequeño gigante
Ia nueva FORD VISITELA !

Sus prestaciones son:
Carga útil, 600 Kg.

Capacidad máxima de carga, 27 m

Versiones Gasolina y Diesel

MOTOR FELANITX
R. Llull, 18 y Alonso Rodriguez, 5 - Tel. 580331

	
Sábados por la mañana abierto




