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Aquests dies passats, Es Carritx6
es vestí de gala per tal • de fer una
festa de lo niés sonat, amb una gran
participació per part de tothom. I
com que el temps ens acompanyà, -
aida a que sortis molt huida. En
aquest petit nucli no s'havia vist mai
tanta festa, car s'aprofita la de Sant
Antoni per commemorar el I Cente-
nari de la construcció de l'Església.

Els carritxoners dies abans, s'es-
forçaren en preparar l'avinentesa:
algunes reformes, i neteja i embelli-
ment de l'Església, fou una de les
tasques importants.

Començarem dijous dia 16 a ves-
pre. La Banda de Música de Fela-

igge nitx encetà la vetllada. Després dins
una nit freda, s'encengué un gra-ri
fogueró, on tothom pogué torrar.
Per fer fugir el fred del tot, ball de
bot amb els grups s'Estol d'Es Ger-
ricó i s'Estol des Picot, que anima-
ren molt la vetllada. Entre una i al-
tra actuació es presentà el llibre n.°
44 de la collecció Coses Nostres
«Cançoneret Carritxoner» de Josep
Grimalt i Vidal. Aquest llibre es un
recull de cançons i notes que fan
referencia al Carritxó, al seu Patró,
a la seva gent, a la seva història, on
d'alguna manera ens hi sentim iden-
tificats tots els carritxoners. I, com
és costum als foguerons, es rifa., no
una, sinó dues porcelles, ensaïma-
des i xampany.

El divendres, dia de Sant Antoni,
a les 11 del mati, hi hagué Missa con-
cellebrada en honor al sant Patró.
El Bisbe de Mallorca Dr. Teodor
Úbeda Gramage presidí la cerimò-
nia, i tingué unes paraules de re-

,graciament pel poble carritxoner.
L'acompanyaren Mn. Miguel Serra,
Arxiprest de Felanitx, Mn. Teodor
Suau, director del C.E.T.E.M., Mn.
Antoni Fiol el nostre vicari, el rec-
tor de Cas Concos Mn. Lladó, el Su-
perior de St. Alfons P. Domingo An-
dreu, el Superior de Montisión P.
Bartomeu Artigues, el canonge Mn.
Bartomeu Vaquer, a més de nom-
brosos capellans. També hi assisti-
ren dos representants del Consell
Insular de Mallorca, la Corporació
Municipal i moltíssima de gent. Du-

- rant la celebració el Cor de S'Horta
ens delecta amb les seves cançons,
i al final en Rafel Roig recita unes
gloses en memòria dels nostres
avantpassats trffe—ajudarètrIons-
truir l'Església. _ -

A les 3'30 del capvespre comença-
ren les Beneïdes. Foren molt con-
corregudes amb una excepcional
participació . Hi hagué un total de
26 carrosses vingudes de molts d'in-
drets: Cas Concos, S'Horta, Calonge,
Santanyí i Es Carritxó. El jurat dona
els premis de la següent manera:
Ir. «Sa cuina d'Es Cavalier» de

Cas Concos.
2n. «Sa Sitja de Sa Comuna» d'Es

Carritxó.
3r. «L'Església d'Es Carritxó» de

S'Horta. _
4t. «Sa cuina de Ca Madó Teresa»

d'Es Carritxó.
5è. «Carro de Parei» d'Es Carrit-

xti.
6. «Sa visita de Sor Rosa» de

(Passa a la pàg.

A la darrera reunió del Consell
Nacional d'Esqueira Republicana de
Catalunya (la primera, haguda des-
prés del darrer Congres), celebrada
el passat dia 12 de gener a Barce-
lona, fou elegit prcsident d'aquestor-
ganisme, el nostre paisà Joan Mir
Obrador.
, Joan Mir era ei candidat únic de

totes les seccions locals d'ERC de
Mallorca i, conSe'qntment ERC-
Mallorca considera molt important
que per' primera vegada un dels
seus membres, que viu i milita a
Mallocra, hagi assolit la presidencia
del més alt organisrae de direcció
política del partit entre congressos.

En Joan Mir, que va nèixer a Fe-
lanitx l'any 1945, es Ificenciat en'
Matemàtiques i Economia i.exerceix
el professorat de' Teoria Económica
a la Universitat de les Illes Balears.
En el camp socio-polític, els anys
seixanta el veim com a delegat de
curs dins el , Sindicat 'Democratic
d'Estudiants de la Universitat de

Sembla que de cada any augmen-
ta la concurrencia a les Beneïdes de
Sant Antoni. I aquest fet resa igual-
ment per les de Felanitx i per les
que arreu de tot el terme es van
sucseïnt des d'abans inclús de Sant
Antoni fins a la primera setmana de
febrer. Perquè si una cosa queda
ben demostrada, és la de que ningú
no vol renunciar a la seva particu-
lar festa. I ens pareix molt bé.

A Felanitx ens toca el torn el diu-
menge horabaixa. El vespre abans
per?) —divendres i dissabte— ja hi
hagué foguerons a balquena i el diu-
menge a vespre crema devers Sa
Tanca d'En Romaguera el de la Ca-
sa d'Extremadura. Dissabte a ves-
pre la plaça de Sa Font era una fes-
ta. Al voltant de les flames i amb
l'incentiu d'una bona torradsa, un
bon vinet i la música del «Tall de
vermadors» de Bnissalem i els alum-
nes de l'Escola de Ball Infantil i
Juvenil, la vetllada ana prou viten-
ca.

Les Beneïdes, com hem di, i mal-
grat la fredor ambiental, congrega-
ren una multitud i no fou manco la
participació de carrosses, grups i
bestiar. El rector Mn. Serra impar-

Barcelona i militant del PSM del 80
al 87, partit en el quál fou membr
de la Comissió Executiva. També el.
veim com a frortaveu de «La Cridai
i membre del Comité Científic dei
II Congres Iirternacional de la' Llen-
gua Catalana,,Els ,anys, 87 i .89 fou
candidat a 14 oapciel '«Per l'Europa.'
de les Nacons» a les eleccons eurd-
pees i aquest curs passat "fou . 'inerri-
bre del PatronatF.cle la Universitat
Catalana d'Estiu. 

'

Sovint Joan Mir ha pronuncia lt
confenènCies i tra) intervingut en de-
bats, mítings, etc. i les planes de la
premsa i1Ienca. i revistes d'aquí
d'arreu delltsalSos catalans han rel-
coll it en ratioques oedSions els seuS
escrits politics, dels quals n'ha es-
tat vehicle en algunes ocasions el
nostre setmanari.

Ens congratulam de que el nostr
paisà hagi merescut 14 canfiança
deis militants d'ERC per exercir
càrrec tan alt.

ti la benedicció, —en la qual comi-
sa notarem enguany l'absència d I

P. Jaume Duran, que es troba cot-
valescent d'una intervnnció quirúr-
gica— i entre gloses i cançons a
discórrer la peculiar cort del Sat
eremita, una cort que barretja u s
sentiments enre religiosos i profaris
que roben un canal d'expresdó
adient en la gesculació popular.

E1Š premis foren atorgats de a
manera següent:

CARROSSES: 1r. Premi «EL
Carboners de Sa Comuna» de's
Carritxó, 2n. «La cuina del Cava-
lier» d Ca's Concos, 3r. «En Joanet
de sa gerra» de S'Alqueria Blanca,
4t. «Sant Antoni vermador» de Vila-
franca, 5e.. «El squer dels balladors»
de Felanitx. .,

El jurat concedi tres premis es-
pecials de 7.000 ptes. a les carrosses
«Sa ximbomba de Son Valls», «Es
procés de sa llana» i «Ses filado-
res». Un premi de 5.000 ptes. a «Ses
madones fan oreanes». I premis de
3.000 ptes. a les restants carrosses:
«Sant Antoni i els pagesos», «Sant
Antoni al Polo Nord», «A Ca'n Reie-
ta ses dones fan feina», «Es corn-

(Passa a la 1)4 3)

Es Carribra

Les gestes dol Centauri fores
molt sonades

Les Beneïdes de Sant Antoni mis
concorregudes que mai
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral: 	 1.875
Semestral a fora: 2.325

SANTOALL

Dis.- 25 Corn/. de St. Pau
Diu. 26 St. Policarp
Dill. 27 St. Joan Cris5stom
Dim. 28 St. Pere Nolasc
Dim: 29 St. Francesc de Sales
Dij. 30 Sta. Martina
Div. 31 St. Joan Bosco

LLUNA

Quart minvant dia 26

COMUNICACIONS
AUTOCr%FtS

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

Palma - Felanitx des de l'esta-
chi: 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-Portoeolom: 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.

Cali d'Or Felanitx:A les 1830 -
h., excepte dissabtes I diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

SlIorta-Palma: A les 7,10, 9 i
16,25 h. (nomes dies feiners).

Palma-SlIorta: A les 14,45 h.
(nomes dies feincrs).

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

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

APOTECARIES DE TORN

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

Amparo Trueba
Cat. Ticoulat
Francesc Piña
Gaya Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Amparo Trueba

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

580448-581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servet mèdic d'urgències 580254
Guàrdia Civil 	 5W1090
Bombers 	 581717
Servei de Grua. Tel. 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 582885
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C. Plaça, 12 - Tel. 581821 ,- FELANITX
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ESCOLES
El di vendfes- dia IO de geriec,

el Batte va acompanyar dues profes-
sores i un representant de l'Associa-
ció de Parcs d'Alumnes de Portoco-
tom, durant una visita que feren al
Director Provincial d'Educació i
Ciencia, senyor Andreu Crespi.

•Aquest contacte va servir per pas-
sar revista a les actuacions del Mi-
nisteri a la nostra població.al llarg
del present any 1992.

Respecte del Collegi «Reina Sofia»
de S'Horta se te previst que, a par-
tir del curs 1992-1993, pugui comp-
tar amb una nova aula de pre-esco-
lar per alumnes .de* quatre anys.

A un solar anex al Collegi de Ca's
Concos, s'hi construira una pista
popiesportiva.

L'Ajuntament va aprovar fa poc
el projecte d'enderrocament dels
edificis de l'antiga escola Graduada
dc Felanitx i del que va ocupar
l'Institut de 2. ensenyança durant
anys, j va fer iules observacio.ns so-
bre (1 projecte de construcció del
nou edifici, qu eseran recollides en
el projecte.

A Portocolom, seran construïdes
quatre noves aules i se dotard de
calefacció tot l'edifici.

Al Collegi «S'Algar» s'hi faran
obres de condicionament del pati.
La inversió del Ministeri i de l'A-
juntament pot superar els 65 mi-
tions de pessetes.

EL TRANSIT
L'Ajuntament esta decidit a intro-

duir una sèrie de reformes respecte
del transit que discorr per la pobla-
ció. És ben sabut que de cada dia
el problema se fa mes gros i recla-
ma unes actuacions puntuals que
hauran de causar les inevitables mo-
lesties pet-6 que venen exigides per
l'augment del parc automovilistic.

El passat dilluns dia 13, per con-
tribuir a descongestionar la cruïlla
formada pels carrers de Santueri,
Campos i Joan Alcover, va quedar
establerta la circulació' en un sol
sentit en el tram del carrer Joan
Alcover, comprés entre el de Cam-

INFORMA
pos i el del Pare Sebastià Nicolau.

-- A partir de la setmana passada, te-
nen Iambe direcció única el carrer
de la Verènica i la seva continuació,
el carrer Dameto, des del carrer de
Jaume I fins al Parc Municipal. Així,
a partir d'ara, els vehicles hauran de
fer el trajecte invers pets carrers
Bellpuig, Miguel Bordoy i Major.

EL CAMP MUNICIPAL DE
FUTBOL «ES TORRENT(1»

Dissabte passat varen esser utilit-
zades per primera vegada les noves
porteries installades al camp de fut-
bol «Es Torrentó» que han costat
48.993 pessetes.

En el darrer semestre de l'any
1991 s'han realitzat diverses obres
de conservació de les instal-lacions
que detallam a continuació:

Pintar les torres metalliques Que
sustenten els focus del camp, que
han costat 403.200 uessetes. Primera
factura abonada i n'hi ha una altra
de pendenf...

Factura del fuster per arreglar
portes, banquetes i penjadors de
187.208 pessetes.

La brigada d'operaris de l'Ajuna-
ment ha fet diversos treballs de ne-
tja i conservació.

LES OBRES MENOR .

El passat dia 8 de gener, el Bade
va firmar el Decret núm. 3/92 en el
qual, de conformitat amb les atribu-
cions conterides per l'article 23 de
Ia Llei de Bases de Regim local de
4 d'abril de 1985, se decideix que l'a-
torgament de llicencics d'obres me-
nors sera a partir d'ara competencia
del Batte, revocant així cl Decret de
dia 20 de juny del 1991 pel qual el
•Batle havia delegat tal competencia
en la Comissió de Govern. Aquesta
decisió, que fou comunicada a la
plenaria de dia 13 de gener, té com

finalitat fer mes agit la concessió
de lliCmcies. A parti cle.,,primer,
d'any, les llicencies d'obres menors
se concedeixen dins un termini que
pot oscillar entre vuit i deu dies.

Sc considera obra menor la que
té un pressupost limitat, que no su-
posa..augmqnt de volum ni.d'ocupa-
ció que no afecta l'(:structuni - 1T4
l'edifici ni suposa canvi  d'ús de la
construcció.

SE VENDE SOLAR en Porto Colom.
Zona La Fe. 1.377 m2.
Vallado, agua y luz.
Informes: Tel. 825123.

SE OFRECE CAMARERA DE PI-
SOS para hoteles.
Informes: Tel. 827127.

II - ANIVERSARI DE LA

Francisco Vadell

A.	 C.	 S.

esdevinguda a Felanitx, dia 28 de gener de 1990, a l'edat de 72 a nys,
havent rebut els Sauts Sagraments i la Benedicció A1)ost6lica

MORT DE

niOnSePPOt

La seva esposa Cota lino Segrera; Andreu Llinas i els Ares familiars, en recordar a les seves
amistats tan trista 1)(rduzi, supliquen que vulguin tenir-lo present en les seves pregaries.



RESTAURANTE
Esmeralda
Park

CALA DOI
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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Carta del Batle
La primera intenció que em va

moure a iniciar aquesta serie
«cartes del batle» era tractar els
punts que consideraria dc mes in-
teres per la població.

Però, de tant en tant, als mitjans
de comunicació, i especialment en
aquest periòdic, se susciten algunes
qüestions puntuals que reclamen ca-
dascuna un comentari.

Començarem per la carta publica-
da al número de dissabte passat i
firmada pel senyor Josep Bonet.
L'Ajuntament, en efecte, a la plena-
ria del passat 30 de desembre va
aprovar el calendari de festes per a
l'any 1992 i va assignar a la locali-
tat de S'Horta la de Sant Antoni i
el dilluns de Cincogema. La propos-
ta fou presentada pel regidor de
S'Horta senyor Jaume Binimelis,
que interpretava el desig d'uns vei-
nats, i va obtenir l'adhesió de la re-
gidora del PP senyora Maria Bini-
melis, també de S'Horta. L'acord va
esser pre per unanimitat. Davant
aquesta decisió, el senyor Bonet diu
que el Sant no està content, cosa
que podria esser vera.

Ara, allò que crida l'atenció es
que segons el senyor Bonet, que se-
gons sembla esta especialment ben
comunicat amb el Sant, durant tot
el temps que va esser regidor de la
Sala i justament dins el grup que
comandava, no aprofitàs ni un sol
any per declarar festiu el .dia de
Sant•Isidre i així tenir-lo content.

Si els lectors repassen els calen-
daris de festes d'anys anteriors,
comprovaran que, en els quatre dar-
rers anys, les festes de S'Horta va-
Ten esser el dilluns de Pasqua Gra-
nada i Sant Agustí. Amb el canvi,
qui hi ,ha sortit perdent es Sant
Agustí, i es ell i no Sant Isidre qui
hauria de presentar el recurs; un
recurs que, no ho dubteu, sera estu-
diat i considerat degudament.

Al mateix número, el grup «Co-
loms a la Sala» publica una infor-
mació- referent a la concessió d'un
milió de pessetes com a ajuda al
Tercer Món. Aquesta informació
també demana precisar-ne uns
punts.
• A la primera -reunió plenaria en
què se va discutir el pressupost, el
representant d'aquell grup va dema-

nar que el set per mil de la quan-
titat pressupostada fos destinada a
ajudar als pobles del Tercer Món.
Ës ver que el Delegat d'Hisenda de
l'Ajuntament va afirmar que possi-
blement en el municipi hi havia si-
tuacions equiparables a les que se
presentn dins aquells pobles i que
també reclamen una solució adequa-
da: Alló que no diu el comunicat
dels Coloms es que immediatament
després de formulada la proposta,
abans de la intervenció del Delegat
d'Hisenda, jo m'hi vaig mostrar to-
talment a favor, per més que afir-
mas que la quantitat resultant d'a-
plicar el set per mil (4.900.000
pessetes), vistes les circumstancies,
em pareixia un poc elevada.

A la segona sessió, se va arribar
a un acord, sense retiCmcies de cap
casta, que establia un -precedent i
mostrava una solidaritat pel tema.
Consider, doncs, una simplificació
voler posar dins el mateix sac la po-
sició dels altres grups i la nostra.

A la mateixa nota s'afirma que el
dia que fou presentada l'Entesa, el
Batle va prometre fer una auditoria
a l'Ajuntament. Sobre això nomes
he de dir que es una afirmació to-
talment falsa. A preguntes dels pe-
riodistes, jo vaig manifestar que
s'estudiaria la situació econbmica de
l'Ajuntament i que si descobríem in-
dicis suficients per encarregar una
auditoria, tiraríem endavant. I vaig
precisar que fer una auditoria costa
molts de doblers i per tant no s'ha-
via de promoure sense estar ben se-
gurs del resultat.

Aquesta es la meva versió dels
fets, que pot esser confi rmada con-
sultant les gravacions de l'acte de
presentació. Sobre l'extensió de la
meva resposta, crec que som jo que
he de decidir amb quantes parau-
les, poques o moltes, l'he d'expres-
sar.

Miguel Riera i Nadal

TRASPASO NEGOCIO reparación
de zapatos. Pleno rendimiento. 0
VENDO maquinaria y herramien-
tas.
Informes: Tel. 827299.

Es Carritr5
(Ve de la pàgina 1)

S'Horta.
7e. «Ses Filadores» d'Es Carritx6.
K. «Tercera Edat d'Es Carritxó»

d'Es Carritx6.
9e. «Sant Antoni i sa Font cl'Alo-

mer» de S'Horta.
lOè. «Sa sitja de Sant Antoni» de

Cas Concos.
lié. «Sant Antoni» dc Calonge.
12 � . «El Cel» de Cas Concos.

Totes les altres carrosses foren
premiades amb 2.000 ptes. i una bo-
tella de xampany.

Dissabte dematí tingué lloc la «I
Cursa popular Es Carritx6». La par-
ticipació fou nombrosa, tant local
cum de fora. Prengueren part a la
prova un total de 147 atletes. Hi asis-
tí el Conseller d'Esports Andreu Rie-
ra en representació del Conseil In-
sular de Mallorca i el Regidor d'Es-
ports Jaume Binimelis en represen-
tació de l'Ajuntament de Felanitx.

El disabte horabaixa hi hagué Gin-
kana de bicicletes i carreres de sac,
per a tots eIs carritxoners, que fo-
ren tot un exit de participació.

A les 8'30 del vespre tingué Hoc
una Missa en sufragi dels difunts i
•en especial d'aquells que ajudaren
a aixecar l'església d'Es Carritxó. La
Coral de Felanitx acompanya la ce-
lebració. Hi assisti la Corporació
Municipal a més de rnolta de gent.

El diumenge dia 19 s'arma bulla
carritxonera organitzada per l'Asso-
ciació de la TerceraEdat: xocolata-
da, ensaïmades i més coses per a
tots. Després s'anima un ball de bot
pels joves i allotes de la Tercera
Edat, que oblidaren el colesterol, la
sang alta i el romatic.

La festa acaba amb la «carrera del
pollastre» i de «la botella de xam-
pany». Hi prengueren part tots els
joves de la Tercera Edat qui feren
una rialla i es sentiren allots per uns
moments.

Destacam l'assistència del Batle
de Felanitx, qui al final tingué unes
paraules d'agraïment a tots els car-
-ritxoners per l'interès posat en les
festes.

I així acabarem el nostre progra-
ma. Ara només ens falta donar les
gracies als que han fet possible les
festes: Gràcies al Sr. Bisbe per ha-
ver estat amb nosaltres, al Consell
Insular de Mallorca, a l'Ajuntament
de Felanitx, a tots els collaboradors,
als organitzadors. I com que no en
volem deixar cap, gracies a tots els
qui han participat d'alguna manera
a que les festes fossin possibles i
també a tots per venir-hi un any
Ines. I els que per alguna circt,
tancia no han pogut estar amb nos-
altres, els enviam salutacions.

Les Beneïes
(l'e de la pay. 1)

partiment de Sant Antoni i sa rique-
sa del dimoni», «Sa cuina de fora,
vila», «Temps de podar», «Es Cor-
ral de ca nostra», «Sopar de matan-
ces», «Es centenari de l'església de's
Carritx6» i «Es poll de sa rabassa
de Son Barceló de sa terra bona».

CENTRES D'ENSENYAMENT:
Ir. «Anam a bat, e» del Mijac-Ga-

vna, 2n. «Arreconant sa palla» del
Mijac, 3r. Escola de ball infanil i
juvenil de Felanitx, 4. Els parvulets
de Sant Alfons, 5e. Escola de ball de
Felanix, 6. Els pagesos de Sant Al-
fons.

ANIMALS: Ir. Un ca amb un
2n. Falcons, 3r. Ca de bstiar, 4t. Po-
ny, 5è. Ego 6. Cavall, 7è. Ca de bes-
tiar.

Es concedí un premi especial
de 10.000 ptes. a Sa guarda de Sa
Clota.

L'organitzacó fou a càrrec de la
Croada de l'Amor Divi, la qual vol
agrair des de les nostres pagines la
col.laboració rebuda de l'Ajunta-
ment, patrocinador de la festa; Ra-
maders Agrupats, Vins Trevin, Cai-
xa de Pensions i a sa madona de
Can Llevadora que un any més ens
oferí la seva hospitalitat. A tots
moltes gracies.

A SON NEGRRE
— Avui dissabte, a l'Oratori de Son
Negre, a les 8 del vespre Missa amb
l'assistencia de la Corporació Muni-
cipal.

Després al pati del centre cultu-
ral (antiga escola) gran fogueró. Hi
haura pa pages, vi, llangonissa
panxeta de franc fins que s'acabi i
ball de bot a càrrec de S'Estol d'Es
Picot. Dins el local música per a
ball modern a cura del Duo Royal.

Les beneïdes començaran death
diumenge a les 3,30 del capvespre.
A SON PROHENS

A Son Prohens tancaran la porta
del cicle Antonia. Dissabte dia 1
de febrer, a les 8 de l'horabaixa hi
haura-Missa en honor- de Sant An-
toni. Hi assistira la Corporació Mu-
nicipal.

Després a l'edifici de l'antiga es-
cola, 'encendrà un monumental
fogueró. Hi haura pa i vi, panxeta,
botifarró.i Ilangonissa de franc fins
que s'acabi.

Els grups S'Estol d'Es Picot i
«Raiguers» de Binissalem amenitza-
ran un ball de bot.

I per les errades que hagim tingut
vos demanam disculpes, que el  prò-
xim Centenari procurarem estrenar

-les.
Per molts d'anys.

Abónese a CANAL +
en Electrodomésticos A. MATAS

C. Hospicio, 22 - Tel. 581824 	 FELANITX
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La Música en temps del Tirant
Ahir divendres -s'havia»trinaugurar-

a la Casa de Cultura la mostra pre-
conitzada per la Conselleria de Cul-
tura del Govern Balear «La Música
en temps del Tirant», una exposició
que • forma part de la campanya
de mostres, música i confen'tncies
«Tres escenaris per a una història»
amb que s'ha clausurat el programa
commemoratiu del 50è..gentenari de
la primera edició de l'obra «Tirant
lo Blanc» de Joanot Martorell.

Es un projecte resentat pel Cen-
tre de Recerca i Documentació His-
tbrico:Musical de Mallorca, realitzat
per Biel Massot i Muntaner.

La mostra restara muntada fins
dia 5 de febrer.

Ha baixat el franqueig per als
periedics

El nou any ens ha portat una re-
visió del franqueig postal que ha
beneficiat la tramesa per correu del.
nostre setmanari. Si l'any passat
Correus ens augmenta d'l a 18 pes-
setes el preu per aquest concepte,
enguany ens l'ha reduit a 8 pesse-
tes, la qual cosa repercuteix en el
preu de la subscripció d'aquells que
reben el «Felanitx» per correu dins
el territori de 'l'estai. espanyol.  Així
donc, la subscripció del primer se-
mestre d'enguany sera de 2.075 pts.

«El .secreto de la Pedriza»
El proper dia 31, a les 10 del ves-

pre, al Teatre Principal de Ciutat,
<lins la «Settna na (le Cinetna» del
programa de les l'estes de Sant Se-
bastia, ti 11(1 lloc la projecció de
«El secret() de la Pedriza», pel.liett-
la realitzada l'any 1927, algunes se-
4Iiiencies de la qual fOren lilmades a
Felanitx a mb la intervenció de gent
de la nostra població,

La XV Mostra de Calmi Infantil i
Juvenil de Clubs d'Esplai

Demà diurnenge, a l'Auditõrium
de Ciutat, se celebrara la XV Mos-
tra de Cançó Infantil i Juvenil
Ia Federació de Clubs d'Esplai de
Mallorca.

Aquesta mostra es desenvoluparà
en dues parts a les 10,30 del mati
i a les 4 de l'horabaixa, i el Club
d'esplai Alhada de la nostra ciutat
hi prendra part.

I ja que parlam d'aquesta mostra
de cang6, ens plau consignar que el
GEDEM, amb la collaboració de di-
versos ajuntaments i la Direcció Ge-
neral de la Joventucl ha editat dos
LP que recolleixen les cançons pre-
sertades a la mostra de l'any pas-
sat, entre les quais hi figura la que
interpreta el Club d'Esplai «Alhada»
titOlada «Deixa de pensar en tu» en
adaptació musical de Sor Conxa Ro-
dríguez i lletra de Gabriel Borcloy.

La conferencia d'Onofre Vaquer
Dimecres de la semana passada, a

la Casa de Cuit ura, pronuncia l'a-

5.000 ptes. estança i atraccions. ,Sor-
tida a les 16 h. del passeig d'Ernest
Mestre. Inscripcions fins dia 28.

COMP.DIA. — Dimarts dia 11 de
febrer, s'anirà a veure l'obra de
Xcsc Forteza «Puja aqui i veuràs
Portopi», a les 17,30 h. Preu 1.500
ptes. Inscripcions de I'l al 10. Pla-
ces limitades. Es repetira dia 19 de
febrer.

REVISTA. -Divendres 14 de fe-
brer, al Teatre Principal de Ciutat.
Preu, 1.300 ptes. Sortida a les 17,30
h. Inscripcions del 5 al 12. Places
limitades.

Fe d'errades
A un anunci de l'Ajuntament que

insertarem a l'edició passada sobre
«SA RUA 92», hi figura erròniament
Ia data de Sa Rua de Portocolom
com a dia 30 de març quan en rea-
litat havia de dir dia 1 de marg. Val-
ga la rectificació. 

Gucci 	 Breitling

Joyería Arroyo
Ultimos diseños en joyas:del i18 Krt.

R. WEIL, SEIKO. LOTUS, FESTINA, FERRARI,

PERLAS CULTIVADAS, COURREGES, FILA

Avda. Tagomago, s/n 	 Tel. 657327	 CALA D'OR           

MARMOLES
esgramar   

- Granitas, mármoles, piedra arenisca,
piedra Santanyí.

Pida presupuestos sin compromiso

C/. S. Miguel s/n. Tel 554302 [FAX] MANACOR  

maria Remo Obrador

Casa motuOria: Passeig (l'Ernest Mestre, 67 ((hi n Teje(lor)

nunciada conferència sobre l'origen
de Cristòfol Colom, el nostre 'misa
Onofre Vaquer Bennassar.

El tema era prou suggestiu per
als felanitxers i la sala de la Casa
de Cultura es veié gairebé plena
públic.

Presenta el conferenciant el cate-
dràtic d'Histbria de la Universitat
de les Illes Balears Josep Juan Vi-
dal i tot seguit Onofre Vaquer feu
una exposició molt cfara de les da-
des mes fiables que sobre el desco-
bridor d'Amèrica ens han legat els
documents, les quals aca 1 amb les
mes importants teories elaborades
entorn al bressol. de Cristòfor Co-
lom. Tot junt permet certament sos-
tenir la hipòtesi d'una possible ca-
talanitat dé Colom, per sense que
es pugui superar aquesta condició
d'hipòtesi mentre no es disposi de
proves mes contundents.

Al final hi bague un petit colloqui
entre el públic i el conferenciant.

- La Pujada Ciclista de la Tercera
Edat a Sant Salvador
Dimarts passat, amb la participació

d'una vintena de corredors, se cele-
bra l'anunciada Pujada Ciclista de
la Tercera Edat a Sani Salvador.

Els esportistes, procedents de Por-
reres, Llucmajor, Ses Salines, Cam-
pcs, Cas Concos, Cala Murada i Fe-
lanitx cobriren l'empinat itinerari
sense el mes petit entrebanc i un
cop alla dalt donaren bon compte
d'un dinar a base de torrat.

Concert de Piano
Per demà diumenge dia 26, a les

9,30 del vesre, a la Casa de Cultura,
el Centre Cultural de Felanitx ens
anuncia un concert de piano a car-
rec d'Albert Diaz.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
CONFERENCIA. — Dimecres dia

29, a les 17 h., a càrrec de la docto-
ra Paula Grau.

CAP DE SETMANA A MAGALUF.
— Del divendres 31 al diumenge 2,
a l'hotel «Guadalupe Sol». Preu

SE ALQUILA CAFETERIA MAY en
Cala Ferrera. (Frente I I. Ponent
Playa).
Informes: Tel. 824182.

NECESITO COCINERO/A para res-
taurante de Cala Santanyi.
Con referencias.
Informes: Tel. 794051 (a partir de
Ias 21 h.)

SE NECESITA cmco(A) para
aprendiz de pasteleria. A partir de
18 años.
Informes,  Tel. 580523

VENDO PISO en Cala d'Or. 3 habk-
taciones. Facilidades de pago.
Informes Tel. 657283 (a las 8v 14 h)

va morir a Felanitx, el dia 18 de gener de 1992, a l'edat de 71 anvs,

havent rebut els sauts Sagraments i la Benedicció Apostôlica.

•A1 cel Nia

Els seus germans, Anita, Juan i Antoni; germans politics, Manuel Tejedor, Carme Rodriguez
i Maria Picó; nebots cosins i els altres parents vos demanen que volgueu encornait ar la seva initna
a Den.
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Fragments

LLENGUA I DIALECTE.
CATALÃ. O MALLORQUI?

Sr. Director:
Les opinions que jo exprés a con-

tinuació, amb tot el meu respecte a
les persones que no les compartei-
xen, m'he decidit a escriure-les des-
prés d'escoltar les magnifiques ex-
plicacions sobre aquest tema que
dona la senyora Aina Moll per Te-
levisió Felanitxera. Moltes grades
per publicar-les. —

A la nostra societat, al carrer, la
gent que podríem anomenar «nor-
mal» (amb pocs estudis, treballa-
dors), té els termes de llengua i
dialecte molt embullats. Pensen
que només es IlengUa l'oficial  (cas-
tellà) i les altres les anomenen dia-
lectes, amb un sentit de Ilengua
pitjor, més baixa, mes inculta: una
llengua que no es suficientment
«bona» per esser oficial. Ifaurien de
saber que totes les Ilengiies, tant
castellà com català, gallec o base,
.per--exempie, .sórr -irratrtierrt • 'Hen- -
giies, tan bona una com l'altre i
el fet que una sigui oficial a tot
l'Estat i les altres nimes ho siguin
a unes certes regions, no te res que
veure amb que una sigui millor que
les altres.

La gent, també, pensa que cils

parlen mallorquí i no català. Sovint
es poden sentir frases com «No
m'agrada que el meu fill aprengui
ctz`ala, hauria d'aprendre ma;lor-
quí». Crec que el que passa es que

volen ser catalans, en el sentit
de català, habitant de Catalunya, i
crcuen que si parlen catalã i no ma-
llorquí es converteixen en catalans.
Pens que per aconseguir la norma-
lització, primer hauriem de fer en-
tendre a la gent que el català
Ia llengua i que tothom parla una
varietat d'aquesta llengua, ja sigui
mallorquí, menorquí o barceloní,
per exemple. Per entendre que a
Barcelona, per exemple, es parla el
barceloní i no el catalã (en el sen-
tit que creuen que a Barcelona es
parla en català «autntic »i no en
dialecte).

Amb frzues com «Estimem la
nostra liengua» es pretén conscien-
ciar la gent que l'hem d'usar per-
que es la nostra llengua pr3pia, que
ella morirà si no l'estimam i no la
usam per a tot.

I.G.M.

VENDO CITROEN VISA PM-AB,
buen estado.
Informes en esta Administración.

SE VENDE RESTAURANTE MA-
- --LLORCA •sobre . playa -Cala- -Mar--

çal.
Informes, Tel. 285112.

SE NECESITA JOVEN DE 20 A 25
aíics, servicio militar cumplido,
carnet 2.a, para yentas.
Informes: Tel 581984/85.

Enguany farà cinc-cents anys
l'arribada d'En Colón a Amèrica. En-
guany . farà cinc-cents anys de viola-
cions, tortures i humiliacions cap als
nadius d'aquelles terres; farà cinc-
cents anys d'expolis, saqueigs i des-
truccions de les riqueses naturals
d'un continent quasi verjo; fará cinc-
cents anys de l'arribada de malalties
desconegudes, vicis incontrolats,
contaminacions greus i armes inne-
cessàries a bona part de la gent del
nostre planeta.

Algunes veus europees i dels nous
colonitzadors s'aixecaren cunt r a
aquesta barbaric, però foren calla-
des a la for,.-a, així com foren talla-
des les- llengues i els colls dels indi-
genes oprimits que demanaren jus-
ticia.

A mitjant segle passat, un cabdill
indígena d'Amèrica del nord adreça-
va una resposta al president dels Es-
tats Units, Franklin Pierce, contes-
tant l'oferiment . del govern de com-
prar-los les terres. En aquest, i pro-
pers setmanaris, hi haura alguns
dels fragments ales bells i més inte-
ressants que el cabdill Sealth, diuen,
va contestar.

«... El gran cabdill dc Washington
ha manat fer-nos saber que ens vol
comprar les terres.

Volem considerar l'oferiment, ja
que sabem que, si no ho fern, poden
venir els homes de pell blanca amb
les armes de foc a prendre'ns les
terres ...

Com pot ser comprat o venut
el eel, o l'escalfor de la terra?, se'ns

fa cstranya, aquesta idea.
No són nostres la frescor de l'aire,

ni cl Ilampeig de l'aigua.
Ilaurieu de saber que cada bocí

d'aquesta terra es sagrat per al meu
poble.

Cada brillant fulla de pi, cada ri-
bera sorrenca, les boil-es enmig de
les arbredes, les clarianes i el zum-
zum dels insectes, són sagrades ex-
periències i membries dcl meu po-
ble...»

Venta de motos y
ciclomotores .nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— 11011(10 750
- Derbi - FDS
-- Yamaha FZI14;00
—Yamaha XT 600
- MoNlettes

Scalibur 501
— Vespinos varios
CICLOMOTORES VARIOS

EXPOSICION Y VENTA

Taller
Cristóbal Benásar
C. Campos, 33—Tel. 580238
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS

Introduce la pasión en t
Descubre la pasión del Fiat Uno. Quedarás atrapado
por su físico, elegante, armónico en proporciones y de
gran personalidad. Pedirás a tu Concesionario que
muestre su gama y atracción interior. Te va a sorprender
porque es único en funcionalidad. Económico, brillante y
deportivo.Con una habitabilidad para estar a tus anchas,

rodeado de confort y el placer de conducción que antes
sólo se ofrecía en coches de categoría muy superior.
No retrases más la cita con la pasión de tu vida. Ven ya
a tu Concesionario y elige una versión para tu pasión.

U vida.

I
VERSIONES CILINDRADA

(c c.)
POT. MAX.((NI VEL MAXpnih.)

ACE LERACION
0 	 100 Km1h.

(wg )

CONSUMO
o 90 Km/h.
NM Km.)

UNO 45IS 3/5 p 999 45 145 17.00 4,60 14,30

UNO 60 S 315 P. 1.108 57 155 13,90 4.50

UNO SELECTA ■ a. 5 p. 1 372 72 157 14,00 5,40

UNO 70 SX i.o 315 p 1 372 72 170 11.40 5,20

UNO TURBO i.o  3p. 1.372 118 204 7,70 5.80

UNOD1DS 3/5 p I 697 58 155 15,90 4,40

Concesionario Oficial:

AUTOS MARTORELL, S. A. aff
Carrer del Socors, 6. Tel. 58 13 48. Felanitx. 	 TECNOLOGIA LIDEP



 

electrónica 

VENTA Y REPARAC1ON DE APARATOS ELECTRICOS
EN GENERAL

VIDEOS - TV - RADIO - ETC.

INSTALACION DE ANTENAS TV Y PARABOLICAS

Caritat, 4 - Tels 583459 y 827182
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Magdalena Cerdet Obrador
Vda. de Maties Albons

morí a Felanitx, el dia 14 de gener de 1992, a l'edat de 78 anys,
havent rebut els sants Sagraments i la  Benedicció Apostólica.

Al eel sia

L'es seves germanes, Maria, Catalina i Margalida; germans politics Joan Ruescas i "Miguel
Cantallops; lillois Francisca Ruescas i Miguel Cantallops; nebots i els altres parents vos demanen
que volgueu encomanar la seva ànima a Deu.

Casa mortuòria: C. Carnpet, 44 1

FELANITX

RESULTATS
Iniciació Regional

APA COL. ST. ALFONS/
PINTURAS MAR, 5
APA COL. J. MIRO (Ciutat),

Iniciació Promoció
FR. JOAN BALLESTER «A»
(Campos), 3

APA COL. ST. ALFONS/
PINTURAS MAR, 5

Benjamins Regional
APA COL. ST. ALFONS/
BOUT. PALMERAS, 2
APA COL. J. VENY (Campos), 3
C.D. MOLINAR (Ciutat), 3
APA COL. ST. ALFONS/
BOUT. PALMERAS, 0

Benjamins Futbol 5
LA SALLE (Ciutat), 11
C.D. FELANITX,

Alevins Promoció
APA COL. J. VENY, 2
APA COL. ST. ALFONS/
PEL. KISKA, 4

Alevins Regional
C.D. ESPORLES «B», 3
APA COL. ST. ALFONS/
BAR ETS ARCS, 5

Infantils Promoció
F. J. BALLESTER «B», 2
APA COL. ST. ALFONS, 5

Seniors 2. a Regional
CONS. CALDERON/FELANITX, 7
PASTEL. MIR/
JOYE. RURAL (Ciutat), 4
Setmana plena de victòries fora

camp. Concretament els d'Iniciació
alevins i infantils de promoció gua-
nyaren fora casa.

Els jugadors d'Iniciació Regional
lluitaren dins Sa Mola davant zun
fluix adversari dc Ciutat al que go-
lejarcn per 5-0. El mister Joan Mas
mogué les peces relativament 136 i
s'emportaren els punts. Jugaren,
Martinez (3), Hayo (3), Mut (3),
Juanito (2), Alex (3), Vaca (3), M.
Andreu (1), Monserrat (1), Lluís
(2), Cerda (1), Vidal (1) i Uguet
(2) Els gols foren obra de Vcca (3),
Lluís i P. Uguet.

L'equip 	 Promoció co-
mença la lligfa dins Campos derro-
tant al F. J. Ballester «A». Jugaren,
Martinez (2), Hayo (3), Juanito
(3), Vaca (3), Cerda (1), Lluís (2),
T. Ferrero (2), Monserrat (1),
Uguet (3), Alex (3) i Vidal (1).
Marcaren Juanito (2), un de falta
directa, Illescas (2) i P. Uguet.

Els pupils d'En Xesc Blanco ju-
garen dimecres passat un amistós a
Sa Mola contra un fluix equip cam-
paner, el JOAN VENY. Fou molt ni-
vellat i la balança dona el triomf als
visitants gracies a dues errades dels
locals.

El penúltim partit de lliga de
Benjamí Regional els enfronta al re-
forçat conjunt del C.D. Molinar, on
els allots no tingueren gens de sort
de cara al gol. Jugaren, J. Blanco
(3), Callas (2), Manresa (2), Cherna
(1), Ismael (1), Bel M. (1), Coro-
nado (2), Carolina (3), Uguet (2),
(Raimundo, Kiko, Joan Pere, X.
Blanco, P. Barceló).

Quant a Futbol 5, els Benjamins
dirigits per Moretc perderen dins -

Ciutat davant el líder La Salle. Un
partit on la superioritat fou clara i
els ciutadans golejaren. Debuta pels
felanitxers Carles Pizarro.

Dins Campos els Alevins de Pro-
moció donaren la sorpresa derro-
tant d'una manera clara els campa-
ners. Els pupils de Toni Prohens fe-
ren un gran joc davant un dels
equips punters.

A Esporles es desplaçaren els Ale-
vins de Regional, d'on tornaren amb
dos punt:, positius. L'Esporles «B»
reforça al maxim la seva plantilla
per no li serví de res. El «crack»
Domingo Barceló marca 4 gols i un
el brau defensa Antoni Garcia , Ju-
garen, Juanjo (2), Monserrat (2),
Villanueva (2), Ramon (2), Vicens
(2), Domingo (2), Toni (2), Adro-
ver (2), Fontanet (2) i Eva (2).

Victòria rera victòria, els Infan-
tils de Promoció encara no conei-
xcn la derrota. Dins Campos
obtingueren la seva primera victà-
ria oficial higuera davant un adver-
sari punter. Marcaren A. Cañas (4),
i F. Carias. Jugaren, Zamorano (1),
Marc (3), Taboada (2), A. Carias
(3), F. Cañas (3), Vaca (2), Uuguet
(2) i López (1).

Caigué el líder dins Sa Mola da-
vant un motivat adversari que féu
ml.-!rits per guanyar. Per als Calde-
rons jugaren Galmés, Campos, Pe-
tti, Guindi, Muñiz, Cano, Mayoral i
Pepe. Els gols foren de Muñiz (3),
Mayoral (2), Petti i Guindi.

PROPERA JORNADA. - Avui dis-
sabte a les 10 h. a Sa Mola, els Ben-
jamins Regionals s'enfrontaran al
Puigpunyent/Galilea. A les 19 h. els
Alevins Regionals contra el Collegi
Mon tisión.

A Ciutat els Benjamins Futbol 5,
s'enfrontaran al P. Ramon Llull «A».
I també avui a Lloret els Infantils
Promoció jugaran contra el Col. Pú-
blic d'aquesta població.

LO MILLOR. - El marcador que
ens ha regalat el nostre amic Vicen-
te Sierra (Talleres Sant Agustí) en
collaboració de Fusteria Joan Mai-
m& Fusteria S. Vidal i Pintures
Blanco.

LO PITJOR. - Res, aquesta set-
mana ha anat tot beníssim.

Escriu MARINO TALAVANTE

Ili Liga de invierno
Nueva jornada de futbito con al-

gunas sorpresas en cuanto a goles
y resultados. El primer partido,
CAN MOIX/S'OLIERA, 2 - RTE.
CAN GUSTI, 4, fue muy combativo
ya que los locales no daban ningún
balón por perdido y fueron un serio
rival para el RTE. CAN GUSTI, que
es el equipo con más visión de jue-
go y el de mejores resultados cara
a la clasificación.

THE PAKS, 8 - CASA EXTREME-
RA, O.- Este partido tuvo emoción
hasta que los PAKS consiguieron
perforar la portería contraria. Lo
demás ya fue coser y cantar. La
nota más destacada fueron los 4 go-
les 4, conseguidos por M. GARAU.

SA XARXA, 2 - CONST. MIRA-
RRO, 3. - Este encuentro también
fue muy emocionante; con un mar-
cador muy nivelado, las jugadas se
sucedían en cada portería. Al final
Ia victoria fue para el equipo que
hizo más méritos y que aprovechó
mejor las ocasiones de gol.

CONS. SURESTE SIMARRO, 3 -
CLASIFICADOS X, 1. - Fue otro
partido muy emocionante por la en-
trega en el juego de ambos equipos,
pero fue la fuerza física de los de
Santanyí lo que decidió su victoria.

ESPORT ENERGY, 2 - CA'N
BLANCO, O. - Otro partido calcado
al anterior. Mucha ilusión y entre-
ga por parte de ambos- componen-
tes. Pero el mejor hacer del ES-
PORT ENERGY y su portero les,,
dio la victoria final.

ES REDÓS, 2 CHAPISTERIA J.
ROIG, 2. - Otro gran partido por

lo incierto del resultado y, como no,
Ia entrcga de ambos equipos en el
«matx». ES REDÓS via la posibili-
dad de ganar desde el primer mo-
mento con un gol tempranero. A
medida que iba pasando cl tiempo
los chapisteros no conseguían mejo-
rar el resultado, lo que les descen-
tró. Al final se consiguió un justo
empate.

El Comité

GOLEJADORS. - M. Garau (T.
Packs), 13 g. F. Garcia i M. A. He-
rrero amb 12 i 10 g. (Chapisteria
Roig). A. Vaca (Rest. Gustí) 10 g.
J. M. Alzamora (T. Packs) 10 g. B.
Ferra (Rest. Gustí) 9 g. B. Vidal
(Sa Xarxa) 9 g. J. A. Martin, S. Si-
marro i T. Vidal (Cons. Sur/Sima.)
amb 9, 9 i 8 g.

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.

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

Esteban Albons Band('
C/. Vapor de Santueri, 351

Tel. 824800.
PORTO-COLOM

Futbol Sala

Eis equips tescolars arrassen dins Campos



CENTRE CULTURAL
iljuntament de Felanitx

DEMA DIUMENGE DIA 26, A LES 21,30 H.
A LA CASA DE CULTPRA
Concert de piapo

a càrrec

d'ALBERT DIAZ

I Trofeu «Ciotat de felanitx» de Futbolet
Dia 26 de gener, al Camp Municipal d'Esports Sa Mola, a par-

tir de les 16 hores.

EQUIPS PARTICIPANTS.—APA COL. ST. ALFONS c(A» i «Bit,
CLUB D'ATLETISME ALCUDIA, COL.LEGI PUIGPUNYENT/
GALILEA.

ORGANITZA, CLUB FUTBOLET ESCOLAR DE FELANITX.

HI COL.LABOREN.—Passerell animais de companyia, Estanc
Can Randa, Boutique Las Palmeras, Peluqueria Kiska, APA Sant
Alfons, Ajuntament de Felanitx, Fusteria J. Manne), Bar Can Jua-
nito, Perfumeria-Fotografia Sirer, Chapisteria Monserrat.

Electrónica SOIBIN
Distribuidor TELYCO (Grupo Telefónica)

• Telefonía y equipos complementarios.

C. Costa Llobera, 6 	 Tel. 827265

OPORTUNIDAD
A 3 Km. de Porto-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.

Super Spar Garcia-Barcelú
C. MAYOR, 27

Comunica a su distinguida clientela
y público en general la apertura de su
sección de PESCADOS FRESCOS, de
martes a sábados por la mañana.

'Visítenos

FELANITX

VOiTERANOCTUR... després
Dissabte passat, dia devuit, el

Grup Excursionista Cabrit d'aquesta
localitat, dugué a terme la primera
activitat de tipus «valpurgisniana»
que sota el títol de VOLTERANOC-
TUR va concentrar una setantena
d'ànimes que des de Porto Colom,
afores, s'encaminaren cap a Sant
Salvador, via illuminativa, on es va
fer una carnissada arran d'un foc de
mil diantres. Després de tenir tot-
horn confessat, ens embalarem cap
avall agafant totes les dreceres que
trobarem i totes les que ens inven-
tarem.

Quan arribarem a Felanitx no hi
havia hagut, cap de,ngu i tot-horn,
ben content, començava a glopejar

Cal esmentar, a més de la gran
participació, tant femelles corn mas-
cles, el gran ambient de companyo-
natge, de divertiment i d'esportivi-
tat. A tots ells, els hi fou lliurat un
diploma signat pel batte de Ses Co-

munes i pel portalcr del Coll del
Vent.

A tot-horn, gracies per la vostra
participació.

Nosaltres, els G.E.C., ens posarem
una condecoració, modèstia apart,
per l'excellent organització que des
d'un principi fins a la fi hi hagué.

També, volem donar les gracies de
tot cor a n'en Pere Pou, concessiona-
ri de Citroën, a Autocares Roig, S.A.
de Cala D'Or, a Carnicas Obrador de
Felanitx, a Distribucions Sebastià
Vidal; també de la Vila, a la presèn-
cia ciels joves de la Creu Roja, per
si les mosques, als Ilenyataires, als
trempadors i als dimonis, per la seva
molt apreciada coliaboració, ja que
sense aquesta, nosaltres no ens hau-
Hem pogut posar la medalla.

Mottes gracies i molts d'anys.

GRUP EXCURSIONISTA CABRIT

vida social
BODES DE Pt ATA

MATRIMONIAIS
El passat dia 12, celebraren les

noces de plata matrimonials, els es-

posos D. Joan Picornell Salva i D.
Angela Roig Grimait.

Amb tal motiu, l'horabaixa junta-
ment amb els seus familiars i amics
es reuniren en una missa d'acció de
gracies en cl Convent dc Sant Agus-
ti que celebra Mn. Pere Xamcna.

A les mottes felicitacions rebudes
pels esposos Picornell-Roig en tan
grata avinentesa hi unim la nostra
més cordial. 

Restaurante

El Castillo del Bosque
les informa que tiene a su disposición un

Salón para fiestas
comuniones, , buffets, despedidas de solte.

ros, comidas de empresa, etc.
CAPACIDAD PARA 70 PERSONAS

TELS. 824182 - 824144   

Restaurante Can Manuel
CALLE MAYOR, 7	 CAS CONCOS

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

MENU D'AMI) Co- mpleto de 6. 00 ¡tas.
Y QUE LOS SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS, LES

OFRECEMOS UN MENO COMPLETO POR 800 PTAS.

Menti para mañana domingo:
Arroz brut y Lechona asada. Pan, vino y postre, 800 ptas.

También tenemos nuestra caria de carnes y pescados
frescos

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

TRATO FAMILIAR 	 PRECIOS ASEQUIBLES     

CARNAVAL '92
Gran surtido en tela

para disfraces

TEJIDOS POMAR 

C/ MAJOR, 7
	

TEL. 580487



CENTRO DE OCASION
AUTOSORIGO

CALA D'OR
SERVICIO OFICIAL

- Compra-venta de vehículos nuevos y usados
- Todos con garantía
- Admitimos su coche valcrado al máximo

por otro usado
Ford Sierra CL 2.0 	 PM-BC
Ford Sierra Sport 	 PM-AN
Ford Fiesta CLX 1.1

3 y 4 puertas 	 PM-BK
Opel Corsa Swing 	 PM-BU
Seat Marbella Especial PM-AZ

y varios modelos entre

Seat Marbella Especial PM-BD
Suzuki 1.1	 PM-AT
Suzuki 1.3 	 PM-AU
Furgoneta Fiorino

de 5 a 8 mil Km. PM-BH

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
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d.whnittrE"4"1 	 /letlocares

6)Rfuitika,s

Autocarts lujo excursiones.
Servicio Taxis y MIcrobuses,

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

• Després des FOGUERONS i
de ses calmes de gerter, anzb sa but-

'.xaca !nés buida... Esperatli-nous es-
deveniments... Amb un k:'RED que

' fa carn de gallina. Amb'aqiiestes co-
• mençam...

1 • Y comenzamos Cofp.algunos
•cortos: Yo les Ilanio' PROYECTI-
LES.

• Lo emocionante que puede re-
;: sultar la 2.! VUELTA del interesante
«I CAMPEONATO DE FUTBOLIN

t INTERBARES», que ya ha comen-
zado.

• Nueva dirección en «HOBBY
BAR», con JUAN ANTONIO al fren-
te del Cotarro.

• Un DIRECTIVO del AN-
DRATX, que ganó el «gordo» a fina-
les de año con la ONCE, y repitiera
suerte --ici colmo!— ganando el
primer premio de la Lotería «del
Niño», tras • ver cl partido AN-
DRATX - FELANITX, ',con victoria
felanitxera por CERO aDOS como
ya, sabrán, no pudo menos que al
final exclamar: ¡Qué mala pata!
Quina barra! dic jo. •

• El «culebróns que siguen mu-
chos mallorquines es el «affaire» de
TRINIDAD RIERA, en pos de la he-
rencia de ANDRES OLIVER.

• Los JABATOS de la 3.a EDAD
consiguieron el pasado martes cul-
minar la cima del PUIG DE SANT
SALVADOR cabalgando en bicicleta
sin ningún tipo especial de dificul-
tades. ¡Hay qué ver!

• Los comentarios del PRESI-
DENTE del C.D. FELANITX, al fi-
nal del partido de FELANITX - LA
UNION, quejándose ' de nuestro
Consistorio por falta efçY ayudas de
carácter económico. MIQUEL PUIG
habló claro.

• El perfecto «MAQUILLAJE»
que ha sufrido el Campo ES
TORRENT6».

• La «buena mano» que parece
tener el nuevo mister RAFAEL RA-
MOS. Dos partidos, dos victorias
holgadas.

• La victoria del ATCOS. POR-
l'OCOLOM sobre el LLORET por
¡NUEVE a CERO!

• LA ESPLENDIDA MARCHA
de nuestros BENJAMINES. El otro
dia ganaron en PORRERES por
CERO a OCHO ¡Tela! Y el pasado
domingo en «Es Torrentó» al BA-
RRACAR (Manacor) por Ia friolera
de QUINCE a CERO. ¡Tela mari-
nera!

• La satisfacción que tuvimos
todos los felanitxers al comprobar
la calidad y el éxith que tuvo
FRANCESCA ADROVR, bien res-
paldada por su grupo SIS SON»,
en la «REVETLA Dg! SANT SE-

BASTIA» de PALMA.
a Y pasamos a otras cosas. Por

ejemplo a TONI BARCELO (Mot-
los) que celebró como cada año su
ONOMASTICA en su finca de
«sa carretera de Porreres». Una
fiesta ya tradicional que reúne año
tras año a todas sus incontables
amistades y familiares. La verdad
es que la dicha no fue buena, ya
que la «señora de la guadaña» qui-
so llevarse a una buena cristiana
cuando nadie podía imaginar. ¡Así
es la vida Toni! Dios la tenga en
su seno. A nosotros, nos toca de
momento, seguir luchando en esta
vida.

• El pasado sábado, cl amigo
BIEL ROIG Ros se DESPIDIO DE
SOLTERO con sus amigos de siem-
pre. (Viene despidiéndose de sus
amistades desde hace algunos me-
ses). EN «S'ABEURADOR» hubo
una cena por todo la alto. Una co-
milona atípica del tiempo que co-
rremos. Caragols (boquers) frits.
;liés covents que pesta! Pen') bons
a matar! Vins de qualitat i «codor-
niu» Anna; per rematar uns paste-
lets den Pomar de zupa i dómine.
Per lo vist es casa dia I de febrer.
¡Enhorabona, Biel!

• HOY VIERNES los hay que
VAN a SUDAR TINTA CHINA. La
APUESTA bien merece una misa en
PORTO-COLOM. Unos «afanados
ATLETAS FELANITXERS» (miche-
lines aparte) se van a jugar el pe-
Ilejo y prestigio, amen de la cena
que esta en juego y es el motivo del
litigio. -Cuatro «côrredores pedes-
tres», cuatro: JAIMITO R 0 I G,
JOAN NADAL, ANTONI BORDOY
(«El masa») y BERNAT z«Pelal»?
saldrán esta tarde a toda pastilla.
para llegar hasta PORTO-COLOM
(hay que tocar «L'Ancora» de la en-
trada) en un PLAZO MAXIMO de
DOS HORAS. Ni un segundo más.
En caso contrario tendrán que abo-
nar el importe de la cena que anda
en lizr, a los siguientes «retadores».
LLORENÇ «Escalis», BIEL MAS-
CAR() (Coxer), JOAN (Noa), y PE-
PE SAN NICOLAS. La salida ten-
dra lugar hacia las siete de la tarde
desde la Vía Argentina, concreta-
mente desde «CAFETERIA FELA-
NITX».

• El pasado martes en el bar
«S'Abeurador», con las cámaras de
T.V.F. capitaneadas por el indispen-
sable TONI «MORENO» (que esta
en todas partes y en algún sitio
más) tuvo lugar UNA CENA de to-
dos los «TRUQUERS» FELANIT-
XERS que han participado en el
«Vè. TORNEIG DE TRUC ILLES
BALEARS». La cosa no tenía carde-
ter oficial, era más bien por culpa
de cierta apuesta. ¡Una porcella per
;nés que quaranta persones! Los pa-
ganos satisfechos porque se han cla-
sificado para las semifinales no eran
otros que los amigos TOMEU ROIG
MESTRE y XESC ADROVER
ALONSO. Puso la guinda final el
amigo RAFEL ROIG con una de sus
clásicas «gloses». Por cierto, que la
CENA oficial tendra lugar el próxi-
mo dia 19 de FEBRERO en el «BAR
S'ABEURADOR», en la que se hará
la ENTREGA DE TROFEOS. Una fe-
cha muy apropiada porque el día 21
en PORRERES se DISPUTARAN las
apasionantes SEMIFINALES ¡Casi
na!

• En la DISCO de CALA D'OR

«BOOGIE, BOOGIE» tenemos en di-
recto al famoso duo «SAL Y PI-
MIENTA» que, como saben, esta for-
modo por el felanitxer TONI OBRA-
DOR y el archiconocido XESC.

• Y el domingo día 26, si usted
tiene tiempo y quiere dar gusto a
sus oídos, no se pierda el CONCERT
de PIANO de ALBERT DIAZ. Un
acto organizado por el «CENTRE
CULTURAL..

• Y para finalizar les recuerdo la
TERTULIA  FELANITXERA que
esta prevista para esta noche en «LA
PROTECTORA» (Llar de la 3 • a edat).
La cosa va del MAL BOCI (Mal de
ojo). Han confirmado su presencia
el inconfundible COSME PILA, AN-
TONIO MARCUS, especialista en
hipnosis y colaborador asiduo de
«Radio Balear», ANA ROSA, cuyos
meritos reconocidos son lecturas del
«Tarot» ...Sin confirmar a la hora
del cierre de esta edición había ges-
tiones para traer al periodista y es-
critor JOAN PLA y a la celebre «me-
dium» CASSANDRA. La noche pro-
mete..

Copyright: MIQUEL ANGEL
JUAN GARCIAS/ EDITORIAL RA-
MON LLULL.

SE DAN CLASES DE INGLES Y
ALEMAN.
Informes: Tel. 580004.

..Y.F;NDO _CASA en Felanitx. 	 .
En Son Suau, con 1000 ni. terreno
In f.: Tel. 581423

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.).

Trot felanitmer
EXIT TOTAL

MANACOR: El cavall HITO S.F.
s'emporta el trofeu de Sant Antoni
pet cavait millor presentat de l'Hi-
pòdrom, i a n -)es a mes 30.000 pies.

1. NECTRIA ROYAL 1'29'3 (F)
2. JENIFFER 1'25'7 (F)
3. MATILDE POWER 1'26'1

— — —
1. QUATRINO 1'23'9 (F)
2. MATTE LANSING 1'24'9
3. QUADER 1'24'9

— — —
I. TREFLE DU

RIVAGE 1'21'1
2. TIVOLI DES

MAUDU 1'21'2
3. NACHITO 1'21'6 (F)
SON PARDO: Gran assitencia de

pane a la Diada de Sant Sebastià,
amb bon paner dels cavalls felanit-
xers.

Trofeu Son Pardo: Darrera recta
magistral del gran cavait NACHITO,
que s'imposa a NUONGO i FILL DE
MONET amb un temps d'1'22.

Trofeu Consell Insular de Ma-
Ilorca:

1. LUTINE, 1'20'9
2. JERKINS MORA, 1'21
3. JUNITA, 1'21'2
4. LANZARINA, 1'21'5 (F)
A aquesta cursa hi havia trofeu

pels 4 primers classificats, que fo-
ren entregats per Consellers del
C.I.M., entre ells Andreu Riera, que
no tengué.' l'encert d'entregar-lo per-
sonalment al felanitxer Francesc
Mestre, propietari i conductor dc
l'egua Lanzarina.

Joan Mas

VENDO PISO en Felanitx, en calle
Campos, 12.
Informes, Tel. 582234



La PREFERENTE

Pese a Ias dificultades el Felanitx
,terminó goleando

Felanitx, 4 - La Unión, 1

FELANI1
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f; BASQUET

Li miPr , jornada de Ia . temporada

Campo en perfectas condiciones.
Nuevas porterías, las torres .nde ilu-
minación recién pintadas, las pare-
des del recinto idem... En fin! diga-
mos que «Es Torrentá» ofrecía un
magnífico aspecto. En las gradas
Miguel Riera, alcalde, y ahora al pa-
recer aficionado a este deporte.

FELANITX: M. Roig, Gelabert,
Bornis, J. Roig, Oliver ( Gori), Colau
(Suñer), Leandro, Nico, Alfonso,
Teruel y Fernando.

ARBITRO: Delgado. Flojo. Tarje-
tas .amarillas a Colau, NicO:Teruel,
Llisto, Mateu II, Gelabert, Vidal y
Bauzá.
BONITOS GOLES

El Felanitx dominó durante los
primetos veinte minutos a su opo-
nente, logrando dos goles que le da-
ban una considerable ventaja en el
marcador. -

La Unión no se dio por vencida
en ningún momento y, tras el segun-
do gol local, tomó las riendas del
encuentro.

El conjunto de Establiments lo-
gró hacerse 'con el 'dominio 'del cen-
tro del campo y pudo reducir dis-
tancias.

Tras el descanso, no varió la
túnica del encuentro pues La Unión
continuó dominando la parcela du-
rante los primeros minutos..

Tras el tercer gol local se hundió
el cuadro visitante.

A destacar, los goles, lo mejor de
Ia tarde sabatina (el partido fue
.adelantado). El primero de Alfon-
so, uno de los destacados, el segun-
do de Coiau desde casi 40 m. y los
dos—illtinaos dc Oliver, el mejor ju-
gador sobre el terreno de juego, uno
de fuerte punterazo, tras una gran
jugada de toda la delantera y el ter-
cero a lo «cruiff», tras otra magní-
fica combinación de ataque.

MAIKEL

PROXIMA JORNADA
PREFERENTE: ALARÓ - FELA-

NITX.
2., REGIONAL: CAS CONCOS -

VALLDEMOSSA ATCO. Campo «Es
Cavaller».

PLA DE NA TESA - S'HORTA.
3.a REGIONAL: ATCOS. PORTO-

COLOM - SON CLADERA. Campo
«Es Torrentó».

2.. REGIONAL
S'HORTA, 2 - LLUCMAJOR, 3

Nova derrota del S'llorta a casa
seva, el que complica encara mes la
soya squad& Després d'una prime-
ra part avantatjosa (1-0) i d'haver
comptat amb tres ocasions clares de
gol, a la segona part el Llucmajor
aconsegní tres gois en 15 minuts, la
qual cosa lira a terra la moral dels
hortarrins. Diguem a tomb per que
el S'Horta te de baixa lesionats ho-
mes tan importants com B. Pons, T.
Ramirez, J. Barceló i M. Roig. Els
gols foren marcats per . IAN, el pri-

mcr en treure magistralment una
falta i el segon a servei de Juli. Ju-
garen, Jose, Mateo, J. Barceló, Felix,
Carrasco, Gaspar. A. Adrover, Enri-
que, Ian, J. Piña, Juli (M. Torrens
entra per Enrique).
ALGAIDA, 4 - CA'S CONCOS, 1

Aleix, Francis, Miguel, Colau, Ma-
teu, Tauler, Adrover, Miguel II, Juan
Antonio, Mayoral i Jaume. El gol fou
marcat per Mayoral.

Una altre derrota al segon temps,
ja que al desc,ans anayen.empatats
a 1 gol.

Joan Mas.
3 •a REGIONAL.

ATCOS. PORTOCOLOM, 9
LLORET,

¡APABULLANTE VICTORIA!
Los «porteños» volvieron a reali-

zar un sensacional partido. Pese a
que el rival, el Lloret, no anda muy
bien clasificado y «a priori» se con-
fiaba en la victoria; la verdad es
que nadie soñaba el tanteo que se
dio al final del encuentro. Nueve a
cero es un resultado .que sólo se da
en contadas ocasiones en partidos
de fútbol con adultos, por eso no
podemos hacer menos que destacar
esa gran victoria de los atléticos fe-
lanitxers que siguen embalados en
pos cic un posible ascenso.
JUVENILS

Nova derrota dels juvenils de
S'Horta per 5 a 1 a fora camp, que
pareix que no poden escapar-se dels
darrers flocs de la classificació.
CADETS

S'HORTA; 10 VILAFRANCA,- 0
Partit fàcil pel nostre equip ja que

cl Vilafranca es el cuer de la classi-
ficació i endemés es presenta nomes
amb 10 jugadors.. Això no obstant els
nostres cadets feren un gran partit.
IN

MANACOR, 3 - S'HORTA, 3
Resultat injust arran del bon par-

tit realitzat pel S'Horta, que fou
molt superior a l'equip local. Cal
destacar tp lasca de P. Barceló,
que fou el motor de l'equip en el
centre dei camp. Els gois foren de
J.M. Cebrian, F. Bonet i T. Barceló.
ALEVINS

Els alevins aconseguiren una difí-
cil vict3ria en un encontre força dis-
putat. Guauyaren per 2 a I.

ALEVINS C.I.M.
FELANITX, 15 - BARRACAR,

Jugaren: Oscar, Pinto, Simó, Va-
guer, Joan, Jose, Campos, Sergi, Vi-
dal, Alcolea, J. Vicente. Tambe Nico,
Acirover, Riera, Francisquito i Fer-
nandez. Gols: Campos (5), Vidal (3),
Jose (2), Sergi, Adrover, Joan, Pin-
to i Simó.

Una al tra golejacia davant un fluix
rival, i així s'acosten a la 3.3 posició,
degut a l'empat entre Campos i Pto.
Cristo.

Joan Mas.

Resultats
Cadets
IMPRENTA BAHIA 	 55
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 61

Juvenils
OLIVETTI MONTERO 	 48
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 61

Júniors
JOAN CAPO/PALMA	 59
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 81
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 63
COSTA CALVIA 	 66
III Divisió
PERLAS 	 44
AUTOCARES GRIMALT 	 57
Comentari

Amb quatre victòries a domicili, la
jornada, passada es. pot qualificar
com la millor de la temporada.

Els CADETS protagonitzaren la
sorpresa més agradable, aconseguint
aquest triomf contra un equip molt
més ben classificat. El 40-26 del mi-
nut 5 del segon temps semblava un
presagi de mal resultat, altre cop;
però eis allots que dirigeix Tõfol Ba-
Hester, gracies a una altíssima efec-
tivitat en el tir, capgiraren el mar-
cador. Toni Barceló feu el millor
partit de la seva vida, amb 29 punts
i 13 de 16 tirs lliures i Florian aeon-
seguí 14 punts, xifra a la que tam-
poc mai havia arribat.

EIS JUVENILS asseguraren la vic-
tòria en el primer temps (9-29, mi-
nut 11 i 18-35, en el descans). La se-
gona part, en la que intervingueren
els jugadors mes habituals de la ban-
queta, fou de poca. qualitat i els ciu-
tadans acursaren un poc les diferen-
cies.

Els JUNIORS que, curiosament,
descansaven aquesta setmana, juga-
ren clos encontres aplaçats (un, cl
dijous, contra el cuer ciel grup i l'al-

.tre, eL divendres, contra el líder).
Contra el Joan Capó de Palma fe-

ren un excellent partit. Superaren
els locals en tot moment.

Contra el C. de Calvià s'havien de
jugar únicament 15 minuts i decidi-
ren que el partit se completaria el
dia 21. No fou autoritzat aquest dia
perqu'2 la lliga s'acabava el dissab-
te, essent assenyalacia la data de dia
17. Pert, la sorpresa fou que els ar-
bitres no vingueren amb l'acta co-
mcnçacia del dia en que s'havia sus-
Iles, fent quo el partit se jugas sen-
cer. Aquest fet, 16gicament, ha estat
protestat pel Club J. Capó. Veurem
clue passara. Passant al comentari
dc l'encontre, diguem que fou de lo
minor que s'ha vist a Sa Mola en
aquesta temporada i que fou pre-
senciat per un nombrós públic. Va
ser jugat molt be per ambdós
equips, amb gran encert en tots els
nivells. El domini local en el mar-

BENJAMINS
S'HORTA, 2 - PORRERES AT., 1
Partit mol* clisputat en el qual el

Porrercs aconseguí un gol a l'única
ocasió que tingué d'acostar-se a la
porteria contraria, mentre que el
S'Horta disposa de més ocasions
pet-6 sols marca dos gds. Foren obra
dc López.

cador arriba als 12 punts i es man-
tingué fins en el minut 39. Fou una
llàstima que en els darrers instants
arribas la derrota.

Un «Autocares Grimait» molt Ilui-
tador doblega el Perlas de TERCE-
RA i aconseguí esser un dels 6
equips, dels 17 que conformen la ca-
tegoria, que disputara la Fase Final
de Mallorca. La victòria se força en
els clarrers instants del primer
temps, amb 5 punts miraculosos
aconseguits just desprès clefs miliors
minuts del Perlas, en que havien ob-
tingut un 'perillós 9-0. Així i tot s'ar-
riba al descans amb un 28-26. Les
distancies varen ser molt petites
fins en er minut 35, i a partir d'a-
quest Moment, els felanitxers no dei-
xaren respirar l'adversari, per altra
banda ja' molt descentrat, i anota-
ren un 0-11 que feu justícia. Cal des-
tacar la gran feina de Perdió, pre-
sent per tot arreu.

Anotadors
Cadets:
A. Barceló (29), Florian Wolf (14),

J. Uguet (7).
Juvenils:
Cesar (20), C. Guerrero (9), Llàt-

zer (7), M. Nadal (7).
Júniors:
(J. Capó Palma) R. Lladó (23),

Jordi Sáncpez (17), J. Pons (17).
(C. Calyia) R. Lladó (15), D.

Amengual *(13), P. J. Fullana (11).
III Divisió:
M. S. Pd-elló (17), S. Roig (9), R.

Liadó (9), G. Amengual (9).I
Aquesta jornada
El dissabte, els cadets rebran la

visita de Sa Pobla i els juvenils, el
Palerm de Porreres. El diumenge,
també a Felanitx, l'equip de III des-
pedira la L a fase contra el líder Cos-
ta de Calyia, imbatud a camp con-
trari. Aquest darrer es tracta d'un
interessantíssim encontre ja que si
bé ambdós equips estan classificats
per participar a la Ease Final de
Mallorca, el resultat d'aquest encon-
tre s'acumula per a la mencionada
fase. r

El pavelló del Llucmajor sera vi-
sitat pels-dos equips seniors, el cliu-
rnenge. Les fè.mines s'enfrontaran al
Llucmajor en el primer encontre de
lliga i els masculins jugaran contra
l'«almacenes Femenías».

Quant als júniors, sembla que no
començaran la 2.a fase fins l'altre
dissabte.

LARRY CISTELLES

Agraïment
La família Antich-Artigues,

davant les nombroses manifes-
tacions de condoi rebudes amb
motiu de la mort de Pedro An-
tich Grimait i en la impossibi-
litat de correspondre-les a to-
tes pei -sonalment, ho vol fer
per mitja d'aquesta nota.

A tots, moltes gracies.
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Co:oms a la Sala
SOBRE EL DARRER PLE

Al clarrer Plc cs va evidenciar qui-
na set -a l'actuació del Govern muni-
cipal del PSOE i la de l'«oposiciú»
del PP.

El Govern scgucix «estaidiant» els
grans temes pendents amb la matei-
xa premura i cledicació que ho feia
cl PP: la Delimitació del Sal Urbà
segueix aturada les NNSS no han
partit i dc Polígon Industrial val
mes no parlar-ne. Dins les àrees na-
turals segueixen ereixent els desas-
tres, les peclreres i els abocadors.
Si una obra surt denunciada als dia-
ris de Ciutat, 11U cs sip perquè,
però cl que es cert 'es que . no s'obri
cap expedient a l'Ajuntarrignt.• Se-
gons el Regidor d'Urbanisme, no
s'ha iniciat cap expedient sanciona-
dor. El Govern municipal, malgrat
les repetides declaracions . «equivo-
cades» del Batle, segueix sense ator-
gar llicencies d'obra major als par-
ticulars i se n'atorga a Ell i a un
particular en concret.„ sense que„ el
Batle pugui explicar q . pingú
a un si i als altres Setanta que ho
tenen sollicitat no. Tambe segueixen
sense resoldre's les situacions irre-
gulars de l'anterior grup de Govern,
malgrat a preguntes nostres digui
que «s'està estudiant» i amb aixa
feim referencia al camp de • botxes
de Portocolom que' qui va fer la fei-
na va a cobrar a l'Ajuntament I re-
sulta que li diuen que allí ningú les
va comanar la feina. També estan a
l'aire deu milions de factures que el

PP va gastar el temps d'eleccions
sense que cstassin presyupostades.
0 sigui que si fa no fa, de moment,
no hein avançat cap passa, diuen
que tot arribara, pera han passat
set mcsos i tot segueix igual i Fela-
nitx esta a punt de tirar les darre-
res coces.

En canvi l'actuació de l'«oposició»
del PP es limita a intentar clesesta-
bilitzar el feble Govern atacant a ca-
cla Plenaria a la Regidora Consuelo
de Santiago, qui al darrer Ple aguan-
ta estaicamerit i per segona vegacla
la mateixa cançó de la Regidora de
S'Horta sobre la presicr.mcia o no
de la Delegada i sobre el reparti-
mcnt de l'arròs amb demora o sen-
se, aixa sí, sense entrar a minimit-
zar si l'arras tenia frarins o no. Aixf
mateix el Regidor Grimait ja fa
dues Plenàries que anuncia que
votara en contra d'un tema i que els

del seu grup votaran el que vulguin,
pera després vota el contrari del
que havia anunciat i en conjunció
total amb els altres del seu grup (?).
Tambe el Sr. Grimait ha anunciat
difcrents recursos i denúncies que
no han arribat mai i ja no poden
arribar perque, cl termini s'ha es-
gotat.

I aquest és el panorama gens afa-
lagador que es respira a la Sala, no-
saltres, de moment, hein decidit no
intervenir a les Plenàries, perqu
amb les liargues, i impresentables
discusions de l'arròs, no hi volem
entrar, però seguirem amb la tasca
de control al Govern anil)
paciencia i perseverancia.

AVIS: Pel proper divendres dia
31 a les set del capvespre tenim
Congres Ordinari del mes de gener
al Hoc de costum. Pregam l'assisten-
cia als afiliats.

• TONI ADROVER, mes conegut
per RIVER, aquell dorsal número 10
que meravellava els espectadors jun-
tament amb Fernando Marcos, Juli,
Uguet i Pere Antich i molts més,

els minors infantils de la histaria del
C.D. Felanitx, torna jugar. Ha fitxat
amb la S.D. Ca's C011COS. Sort, Toni!

• Segueixen les lesions dins el
futbol felanitxer. La setmana passa-
da qucien cl juvenil EVARISTO, el
lliure del Cas Concos TONI UGUET

el lateral del Feia, Joan AZNAR.
• Un esp1.1.snclit marcador per al

camp cie futbolet de Sa Mola. Ja feia
temps que la gent ho demanava. El
nostre company Vicente Sierra ens
ha fet la gracia de poder-lo emprar
des d'ara. Gracies.

* El bàsquet felanitxer compta
amb una nova estrella, el cadet
TONI BARCELÓ, qui en el darrer
partit fou clau pel seu equip, ano-
tam 29 punts i capturant 14 rebots...
NBA... .

* Els carrers GABRI EL VA-
QUER i PELAT estan 'liens de clots.
Pareix mentida que estiguin en
aquest estat. Que aixa no es MANA-
CLOT!

Marino i Moixet

SE NECESITA JOVEN DE 20 A 25
años, servicio militar cumplido,
carnet 2.a, para yentas.
Informes: Tel 581984/85.

OPEL CORSA •
¡Sube a mas!

Si al completo equipamiento de serie del
Opel Corsa Swing, le sumas todo esto:

4- ELEVALUNAS ELECTRICOS
+CIERRE CENTRALIZADO
+CUENTARREVOLUCIONES
+ CRISTALES TINTADOS
iii resultado es liras: es la nueva versión Opel Corsa Swing+.
Ademas, eon modelos dc 3,4 y 5 pucrtas, Gasolina, Diesel y
Turbo-diesel... Amegeg	
¡no Sc puede pedir mãs!	 7:ruimm
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CORMOTOR, S.A. JULIA AUTOMOVILES
) 

S.A.
Ctra. Palma -Arta, Km. 49,400. Tel. 55 38 51

MANACOR (Baleares)

(.011Custrmartos Ot iiialcs

Mejores por experiencia

Carrer Campos, s/n. FELANITX
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