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El Trofeu «Ciutat de Felanitx» de Futbolet
El C.D. Puigpunyent, campió

Puigpunyent que a la final guanya al
Sant Alfons AA» per 4 a 2.

L'entrega e trofeus fou presidida
pel Delegat d'Esports de l'Ajunta-
ment Jaum Binimelis, el Vice-Pre-
sident de la ederació Balear de Fut-
bol Sala, e President del Collegi
d'Arbitres d Futbol Sala Sr. Fla-
quer i d'alt es autoritats.

Els result ts a la serie elassifica-
(Passa - a la pew. 7)

(CoLloqui antb
t El passat dia 14 de gener, el Grup
de Treball de Català del C. P.
«I. JOAN, CAPO» va organitzar una
entrevista amb la senyora Aina Moll
sota el títol «LLENGUA I SOCIE-
TAT». En aquest colloqui amb la
Coordinadora General de la Campa-
nya de Normalització Lingüística
van intervenir-hi dos mestres, mem-
bres del Grup de Treball de Català,
i un membre de la Junta de l'A.P.A.
que també collabora amb el grup.
Vam poder oferir-vos aquesta con-
versa gracies a les camares de la
TVF.
" Vet aquí una resenya dels punts
més important que es van
tractar a l'entrevista: --

1. La Campanya de Normalitza-
ció Lingüística es el resultat de l'a-
cord institucional que es va signar
l'any 1989 -entre els Consells Insu-
lars, el Govern Balear i l'Ajunta-
ment de Palma per a la normalit-
zació ingüística de les Illes.

Pretén mobilitzar tota la societat
per recobrar la nostra Ilengua en
un clima de convivência i respec-
tant els drets de tots.

2. Respecte a l'eslògan «No et
mosseguis la llengua, parla en ca-
tala». És important que els ciuta-
dans siguem conscients que ningú
no ens pot fer mossegar la llengua,
sempre podem parlar en la nostra.
Tots coneixem el castellà, però nin-
gú no té Tret a exigir-nos que el
parlem. Podem parlar a tothom en
mallorquí que es la nostra parla
colloquial, encara que diem català
que es el nom oficial de la nostra
llengua.

Convé que tots els catalano-par-
lants parlem cadascú el seu dialecte
del català perquè aquesta varietat
es la riquesa de la llengua i conei-
xent totes les varietats de la lien-
gua catalana es una forma d'enri-
quir-nos.

3. Tot s els ajuntaments s'han
adherit a la campanya de normalit-
zació, per?) no interessa una adhe-

Molt d'ambient i expectació envol-
ta aquest I Trofeu «Ciutat de Fela-
nitx» de futbolet que se celebrà diu-
menge passat horabaixa al camp
d'esports de Sa Mola sota l'organit-
zació del Club de Futbolet Escolar
de Felanitx. Hi participaren dos
equips locals de l'APA del coHegi de
Sant Alfons, els «A» i «B», que que-
daren en 2n. i 4t. Hoc respectiva-
ment. Es proclama campió el C.D.

El Centre de Formació Ocupacio-•

nal Migjorn deu la seya existência
a un estudi realitzat per l'INTRESS
,(Imtitut de Treball Social i Serveis
Socials) que va evidenciar la man-
ca d'un centre ja que hi havia un
gran nombre de minusvalids psí.
quics- a Llucmajor i en els pobles
més propers.

Per això, l'INTRESS va presentar
un projecte al Ministeri d'Afers So-
cials perquè el creas.

El dia 22 de desembre de 1989 es
va inaugurar el Centre Migjorn. En
un principi estava ubicat a un local
arrendat per l'Ajuntament, pet-6 en
el setembre de 1991 es va traslladar
al Molí d'En Gaspar, ja que «Sa
Nostra» el va cedir a l'Ajuntament
per 30 anys i aquest ens el deixa
ocupar.

Actualment en el Centre hi venen
21 joves, tots majors de 16 anys,
(tota vegada que a partir d'aquesta
edat poden fer feina) de diferents
pobles, Porreres, Montuïri, Algaida,
Manacor, Felanitx, Santanyí i Lluc-
major, ja que Migjorn compta amb
una furgoneta per fer el transport.

Aquest Centre té com objectiu
principal la integració laboral dels
minusvalids psíquics a empreses or-
dinaries. Per tant, la nostra tasca
va en dues direccions: per una part,
la formació laboral dels assistits al
Centre i per l'altra, , la promoció i
suport al treball d'aquests joves a
empreses.

FORMACIÓ LABORAL DELS
MINUSVALIDS

En el Centre s'ensenyen els ta-
llers de fusteria, jardineria, neteja
i auxiliar administratiu, mitjançant
els quals, a més d'aprendre les tas-
ques pròpies de cada un d'aquests
oficis es pretén que els joves adqui-
resquin uns habits laborals (pun-
tualitat, assistència regular, aprof
tament del temps, assumir la
importància del treball ben fet, sen-
tit de la responsabilitat, ritme regu-
lar i adequat de treball...) i unes
conductes adients per a poder esta-
blir i mantenir relacions laborals,
condicions necessaries per poder
dur a terme qualsevol treball.

Si 136 aquests tallers s'ensenyen
de forma grupal també s'intenta do-
nar una formació individualitzada
de qualsevol professió en funció de
l'oferta de treball que se'ns presen-
ti, es a dir, si una empresa vol con-
tractar a un minusvàlid, per exem-
ple, d'aprenent a un supermercat,
el Centre preparara al jove per
aquell Hoc de feina concret.

PROMOCIÓ I SUPORT AL
TREBALL DEL MINUSVALID A
L'EMPRESA 	 1

Conscients de que per a integrar■ 	 ,

minusvalids a empreses es necessat
ri que l'empresari estigui infórmat,.
sobre aquest 'tema, s'estan ferit vii-
sites a empresáris per a infórmar 4-
los sobre la cápacitat de feina qu+
tenen els nost,res assistits, la legis-
lació laboral , que existeix sobr+
aquest tema i' el suport que dóna ei.
Centre al jove que fa feina.

Aquest procedithent ha donat
com a resultat la integració laborai
d'En Biel, n'Antonio, en 'Cèsar
'n'Ernilio, quatre joves atesoS en e
nostre Centre. 	 . 	 ,

En Biel esta fent feina des d
juny de, 1,990 a una empresa carni
de Llucmajor com aprenent. Va c
mençar amb contractes temporals
a temps parcial (3 hores al dia
perquè s'anàs adaptant i perqu
l'empresari comprovàs la capacitat
d'En Biel. Actualment En Biel t
un contracte indefinit i treballa toll.
Ia jornada.

N'Antonio treballa des del mes d..-
maig de 1991 com a manobre de jar-
diner a l'Ajuntament de Llucmajo.
Començà amb un contracte temp
ral de 3 mesos i a mitja jornada. El
mes d'agost se li va renovar el con-
tracte.

En Cèsar esta treballant des d.41
mes de desembre de 1991 com auxi-
liar a una fabrica de farina dp.
Montuïri. Esta contractat per 6 me-
sos a -mitja jornada.

N'Emilio fa feina des del mes
desembre de 1991 com a operari die
neteja a l'Ajuntament de Llucmajot.
Se li ha fet un contracte de 6 mesos
de duració i treballa la jornada
completa.

Al principi i mentre sia necessari,
un monitor va al treball amb el jo)e
per ensenyar-li aquelles feines pr1
les que ha estat contractat; quan a
es completament autònom en el sea
treball el monitor deixa de donar-ii
suport i lo que fa el Centre es man-
tenir peribdicament entrevistes amb
la persona de l'empresa encarregada
de supervisar la feina del jove per
saber si tot va bé.

Aquestes experiències han servit
per a demostrar a l'empresariat, a la
gent en general i sobretot, a les fa-
milies i als mateixos minusvalids,
que poden fer feina, que poden dur
una vida molt més normalitzada que
la que durien si estiguesin a casa se-

(Passa a la pew. 7)
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PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral: 	 1.875
Semestral a fora: 2.325

SANTORAL

Dis. I St. Ignasi d'Antioquia
Diu. 2 Present. del Senyor
Dill. 3 Sant Blai
Dim. 4 St. Andreu Corsini
Dim. 5 Sta. Agata
Dij. 	 6 St. Titus
Div. 7 St. Ricard

LLUN A

Lluna nova dia 3

COMUNICACIONS
AUTOCS

Felanitx - Palma: Dies feiners
a les 6,45 (excepte dissabtes),
10, 14 1 18 n Diumenges I fes-
this, a les 8, 14 t 19 11

Palma • Felanitx des de l'esta
cié: 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 fel-
ners, a les 7,14,l5 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 I diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

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

Palma-S'llorta: 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 	 Cat. Ticoulat
D iumenge: 	 Francesc Pifia
Dilluns: 	 Gayb.-Melis
Dimarts: 	 Miquel-Nadal
Dimecres: 	 Jaume Rotger
Dijous: 	 Amparo Trueba
Divendres: 	 Cat. Ticoulat

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

580448-581144
AmbuRtncies

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

Ontònia Boyer Boyer
va morir a Felanitx, el dia 28 de gener de 1992, a Pedat de 80 am's,

haven t rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostólica.

Al eel sia

La seva germana politica Miquela Monserrat Jusama; nebots Maria Boyer i Janine Gelahert,
111.a Antonia Gelabert i A nton i Munar; eosins i els nitres parents vos demanen que volgueu enco-
manar la seva ininta a Deu.

Casa motuõria: C. Eres, 17 (Can Lleva(lora)

FELANITX

LES OBRES PUBLIQUES
El Servei d'Obres Hidràuliques de

Ia Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori continua
fent diverses actuacions al nostre
terme, sempre en connexió amb l'A-
juntarnent. Així, darrerament, s'ha
netejat la síquia de la vila que re-
cull les aigües residuals de la nos-
tra població, un torrent al Carritxó
i cl torrent de Son Cifre.

A la carretera de Felanitx a Por-
reres, al revolt de Son Navata, s'han
construit uns murets de protecció
que, potser, impediran que els cot-
xes surtin de la carretera.

Al camí de Son Prohcns s'hi estan
fent obres de consideració, devora el
pou públic anomenat «Sa font de
Son Prohens». Se rectifica el traçat
del camí, eliminant una corba, i s'ha
construit un pont per encarrilar les
aigiles del torrent de Son Cifre.

L'Ajuntament va fer les gestions
pertinents envers del propietari dels
terrenys afectats, el senyor Julia Mu-
nar Prohens, que en -tot -rrroment;
mostrar una bona disposició.

Una volta enllestida la reforma, el
Govern Municipal té la intenció de
fer unes obres de neteja i recons-
trucció al pou «Sa font de Son Pro-
hens ».

LES VORERES DELS CAMINS
Del 16 al 31 d'aquest mes, la Man-

comunitat de municipis del Pla de
Mallorca, integrada pels de Porreres,
Llucmajor, Santartyi, Campos, Ses
Salines i Felanitx, ha posat a la dis-
posició del nostre ajuntament la
maquina de netejar voreres dels ca-
mins del terme. La mancomunitat
compta amb dues maquines d'aques-
ta mena, una de grossa i una de pe-
tita, que tenen un torn establert.

La maquina grossa ha netejat vo-
reres durant tres (lies a Son NeFre
i estava progra mat (pie acudis
a Cas Concos i després a la zona
S'Horta.
LA MUSICA I LES SUBVENCIONS

A propòsit d'una informació apa-
reguda al setmanari local «Felanitx »
el dia 11 de gener, facilitada per
l'«Associació Musical Banda de Mú-

INFORMA
sica de Felanitx», la Delegació d'In-
formació de l'Ajuntament vol  preci-
sar que de cap de les maneres es
responsabilitza de les informacions
publicades pel mitjans de comuni-
cació de l'illa sobre les subvencions
atorgades per l'Ajuntament a la Ban-
da de Música.

La Corporació Municipal ha sub-
vencionat el Patronat Local de Mú-
sica, al llarg del 1991, amb la quan-
titat de vuit milions de pessetes. El
Patronat, que empara la Banda de
Música, l'Escola «Pare Aulí» i la Co-
ral de Felanitx, distribueix la sub-
venció de l'Ajuntament, i les que pu-
guin concedir altres entitats, de la
manera que creu més convenient,
sense cap tipus d'imposició per part
de l'Ajuntament.

El Patronat es una entitat autóno-
ma que sempre ha comptat amb el
suport de la Corporació i que esta
obert a tots els felanitxers que vul-
guin contribuïr a la tasca de difu-
sió de la bona música. A principis
4.1e1 mes de febrer, -a la-Casa Muni-
cipal de Cultura tendra lloc una as-
semblea ciels sods del Patronat per
a tractar ciel funcionament d'aques-
ta entitat.

(Passa a la pitg 3)

Policia Local
Durant cl present mes de gener,

cis components de la. Policia Local
d'aquesta ciutat han confeccionat
un llistat dels vehicles estacionats
en presumible estat d'abandona-
ment. ja que aviat es procedirà a
Ia seva retirada de la via pública.

- Si qualque ciutadà Wes titular
d'un d'ells o es veu molestat per
vehicles en aquestes circumstan-
cies, ho pot comunicar als telèfons
580051, 580365, 582200 o a la Policia
Local.

El Batle
Miguel Riera Nadal

Se Vende
PISO de 150 rn 2 La planta. Ca-

lefacción central de gasoil. Co-

cina amueblada madera norte

viejo. Terraza y sótano.

Informes: C/ S'Abcurador, 6.
Tel. 582033.

SE VENDE APARTAMENTO en Fe-
lanitx, 3 dormit., 2 baños. Buena
vista. Telefono y TV. Precio pese-
tas 13.000.000.
Informes, Cala d'Or, Tel. 657798.

SAI AL

Despacho profesional
EN LA ZONA SUR-ESTE DE MALLORCA

Necesita:

1 Graduado Social
1 Oficial Administrativo

Se requiere experiencia en:
— CONFECCION DE NOMINAS
— SEGUROS SOCIALES
— TRAMITACION LABORAL

Interesados contactar Sr. Lorenzo en horario de oficina
Tel. 75.87.01

SE GARANTIZA ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD
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Mn volta, el Dus Stud-

ORIENTACIONS
Com si tinguessin la solució defi-

nitiva a tots els problemes dels fo-
ravilers, «la Hermandad Sindical de
Labradores y Ganaderos» de Fela-
nitx, amb clara visió del futur (?),
anunciava que se van a efectuar
unos cursillos agrícolas versando so-
bre el tema «Orientaciones para la
inejora de las Explotaciones Agríco-
las», dirigit per un destacat enginyer
agrònom.

Els qui, alcshores seguiren els cur-
sets i dugueren a terme millores
agricoles, ja ens diran el resultat de
tan bons conseils.

Perquè, si no fos per les subven-
cions oficials per no fer res; i arren-
car vinyes, deixar la producció lle-
tera, no sembrar cl conradís, etc., el
pobre pagès faria les llesques ben
primes.
NOCES D'ARGENT

Amb motiu de les Noces D'AR-
GENT del Centre d'Art i Cultura, es
va organitzar un concert coral a car-
rec de la Capella Mallorquina, din-
gicla pel nostre 'misa Mn. Bernat Ju-
lia.

L'acte tingue Roc al Convent de
Sant Agustí i, curiosament, s'anun-
cia que les entrades numerades, «es
poden adquirir al Centre i a l'entra-
da del Convent»; afegint-hi: «els so-
cis del Centre, disfrutaran d'una re-
baixa».
EN MIQUEL MARILLA

Per l'any 1967, del que feim me-
mória, En Miquel Manha era colla-
borador assidu del «Felanitx». Com
sempre, dins la seva secció «Avan-
tatge d'ara» encetava temes del mes
pur costumisme local, amb la gra-
cia i agudesa que sols En Mique'
sempre ha sabut comunicar.

D'aquest regust que m'ha produit
aquesta nova lectura, en faré ressò
en petits escapolons.

«Fonoll mari! Vos ne recordau?
Envinagrat per entrar en gana, quan
en realitat era per fer via a passar-
se aquell pancuit, fet de rocgons i
blanc d'ou que havia sobrat d'es ver-
mells que havien posat a sa coca
magdalena de ses festes de Sant An-
toni; o aquelles sopes de les que el
sofrit consistia en un poc d'oli de
sa tafona d'Es Castell, un poc de ju-
Evert cuit a sa pastera d'es corral,
dos alls esciafats amb so dit gros,
aigo... ses sopes dedins... Pare nos-
ro Vos qui estau... i a sopar s'ha

dit. De darreria formatge baix de
Son Durí o un cantó de pa amb ta-
Tec...».

Transcriu i comenta
D'ALLAVORS

Agrainent
La família Berga-Obrador,

clavant les nombroses manifes-
tacions de condoi rebudes amb
motiu de la mort de Maria
Bcrga Obrador i en la impossi-
bilitat de correspondre-les a
totes personalment, ho vol fer
per mitja d'aquesta nota.

A tots, moltes gracies.

El filósof alemany Immanuel
Kant, afirma al seu ilibre «El con-
flicto de las facultades» que «del
dogma de la Trinitat, pres lietal-
ment, no se'n pot treure absoluta-
ment res per a lo pràctic». I certa-
ment crec que si poguessim arbi-
trar una manera per veure com
afecta això la vida deis creients,
vcuriem que aquesta es mes aviat
nulla.

Feta aquesta constatació crec que
ja es ben hora de que les veritats
de fe, el Credo que recitam, sigui
quelcom mes que una repetició de
paraules buides i sense cap efecte
en la nostra vida.

Diu l'epístola ais Romans: «la fe
que ens fa justs, la portam al cor,
i la professió de fe que ens duu a
Ia salvació ; la tenim als lavis»
(Rm. 10,10). Això ve a dir ni mes
ni manco que si volem esser sal-
vats , se'ns fa imprescindible que
el que professam de paraula ho cre-
guam també amb el cor. Per aix.:3
es molt d'agraïr que en el curs
STUDIA-92, que si Deu vol comen-
gara el proper dijous dia 6 de fe-
brer, s'hi dediquin explícitament
les 4 primeres Ihiçons als dogmes
fonamentals de la nostra fe, la seva
evolució histbrica i la incidência
que actualment puguin tenir en la
riostra vida diaria.

Un segon bloc del temani ve de-
dicat a l'experiència de Deu, a la
nostra relació personal amb el Mis-
teri, i com a vies possibles d'accés
a n'aquesta experiência fascinadora
ens presenta el Sufismc com a cor-
rent religiós universal i la Mística.

Un tercer bloc, coronament de
l'anterior, sera acostar-nos a la vida
i l'obra de ducs figures prou signi-.
ficatives que feren camí per dur a
Ia practica cl difícil camí del misti-
cisme cristià:

— el mallorquí universal Ramon
Liull, lo «Foll d'Amor» com l'ano-
mena l'angles E. Allison Peers en la
seva obra sobre la vida de l'autor
de Blanquerna,

— i JUAN de YEPES Alvarez,
mes conegut pel nom que adopta
en la vida religiosa: Joan de la
Creu, sant de plena actualitat del
qual l'any passat es complí el 400
aniversari de la seva mort, ocorre-
guda a Obeda el 1591.

Com a cloenda del curs esta pre-
vista una taula rodona sobre
«Noves formes d'espiritualitat i
d'apostolat pels seglars dins l'Es-
glésia» a la qual esta previst con-
vidar a membres de distints movi-
ments afincats a Mallorca, com es
ara «Vcrbum Dei», Comunitats neo-
catecumenals, Pentecostals i de la
Delegació Diocesana de Pastoral Ju-
venil. Creim que aquesta iniciativa
d'enguany pot possibilitar el dina-
mitzar la nostra tasca, per assolir
un major compromis de cara a l'ac-
ció; es a dir: intentar donar testi-
moni de vida del que cada un creu
i practica. D'aquesta manera, el
curs STUDIA que, tal volta no s'ha
traduit encara en unes accions pas-
torals concretes, pot tenir a partir
d'ara una projecció pastoral dins
l'àmbit d'actuació del nostre poble.

Es prou encoratjador veure que,
passats els 30 anys de vigência,
aquella Ilunyana iniciativa encara

reviscola i tira enclavant. Ës indub-
table que en tant de temps ha d'ha-
ver donat els seus fruits, encara
que aquests siguin difícilment
quantificables, com tot el que per-
tany al món de l'esperit. Aix?) per
no dir que no ens pertany realment
a nosaltres l'haver-ho dc verificar.

Així i tot ens disposam a rebre'l
altra volta amb iiiusió i aprofitam
l'avinentesa que ens brinda aquest
setmanari per fer arribar coral-
ment la convidada a tots els qui pu-
gui interessar revisar i posar al dia
les seves creences, a la Hum dels
corrents teològics actuals.

LLIBRES

'Coqueret carritxoner,
Amb motiu de la passada festa

Sant Antoni i ciel centenari de l'es-
glésia d'Es Carritxó, es presenta el
número 44 de la collecció «Coses
nostres» que dirigeix en Josep Gri-
mait i Vidal.

A les prop de 100 planes d'aquest
!libre —editat gracies al patrocini
l'Associació de Veins d'Es Carrit-
x6—, s'hi recullen un grapat gros de
gloses, arreplegades pacientment
p'En Pep Grimait de boca de perso-
nes majors i ordenades per temes:
amoroses, Sant Antoni, Sales, nit de
gloses, toponímia, personatges...

Després d'una presentació del ma-
teix Pep Grimait, obri el cançoner
un glosat d'En Rafel Roig, allusiu al
centenari de l'església i tot seguit,
com hem esmentat, s'hi fitxa tot el
bateig d'un poble petit en extensió,
pe_ pregon en la seva existência
collectiva i, sobre tot, pròdig en glo-
sadors. Tanca l'opuscle un epíleg
d'En Bic! Majoral.

Illustren l'edició diversos clibuixos
de Toni Guasp.

La Contraria de Peni-
tents de la Creuada

Sabem que els responsables d'a-
questa confraria, davant els proble-
mes que la crescuda excessiva de
Ia mateixa ha creat, estan treballant
amb diligência per mirar de resol-
dre'ls. No podem oblidar que fou
fundada l'any 1930 i que, d'allavores
ençà, ha augmentat cl nombre de
confrares fins a sobrepassar els
quatra-cents.

Lógicament, dels fundadors, a
l'hora d'ara, ja no en desfila cap,
i la transmissió de les vestes d'una
gcneració a l'altra se n'ha derivat,
necessàriament, una pèrdua de l'es-
petit inicial que es el que ara es
tracta de recuperar.

Els intents que s'han fet per tal
de poder obtenir una relació fiable
ciels actuals confrares no han donat
resultat plenament satisfactoris; per
lo que s'ha pres la decisió de que
tots els que vulguin pertànyer a la
Confraria hauran de soilicitar-ho de
bell nou; i la nova inscripció dura
implícita l'aceptació dels estatuts
aprovats pel Sr. Bisbe. Nomes des
d'aquest punt de partida es podrà
articular una reorganització eficaç i

LA SALA 
INFORMA

(Ve de la pàg. 2)
LA POLICIA LOCAL

L'Ajuntament de Felanitx i la Co-
mandancia del Cos de la Policia Lo-
cal han creat un gabinet de premsa
per tal de divulgar la tasca de la Po-
licia, establir un acostament entre
aquest cos i els ciutadans i donar
una total transarancia al seu funcio-
nament.

Els objcctius del nou servei són
els següents:

Informar regularment els mitjans
de comunienciOdeisservcisrealitzats
durant un període cleterminat.

Informar puntualment els mitjans
de comunicació comarcals quan la
importancia dels servcis realitzats
així ho requereixi.

Realitzar campanves divulgative
sobro temes policiais d'interes per
ais ciutadans.

Assumir totes les funcions que li
puguin esser encomanades per la
Batlia i responsables del Cos.

Ouinzenalment, mitjançant aquest
butetí, donarem compte de les ac-
tuacions mes destacades de la poli-
cia i oferirem un resum de les in-
tervencions rutinàries realitzades.

LES FESTES DE CARNAVAL
La Comissió organitzadora ciels

actes a celebrar amb motiu de les
festes de Carnaval ha celebrat dues
reunions, els dies 14 i 23 de gener, a
la Casa de Cultura.

Enguany, la Comissió esta integra-
da per representants de l'Ajunta-
ment, de les localitats i els centres
d'ensenyament que es proposen cele-
brar actes i per membres de totes
les colles i grups que intervendran
a la Rua.

Actualment s'està redactant el ro-
glament que regulara la participació
de les colles a la Rua de Felanitx
s'ha arribat a un primer acord que
fa referência a l'itinerari, composi-
ció del jurat, festa final, etc.

Esta previst celebrar una nova
reunió a principis de febrer per
aprovar el reglament i la distribució
deis premis.

A mes de la Rueta, que compta
amb la participació dels Collegis
Joan Capó i Sant Alfons i les guar-
clerics que vulguin sumar-s'hi, que
tendra lloc cl dimecres dia 26, a par-
tir de les 15'30, se celebraran actes
a Cas Concos i a Portocolom (dia
Ir. del mes de març).

SE NECESITA AUXILIAR ADMI-
NISTRATIVO y ayudante servi-
cios técnicos.
In f.: Tel. 65 73 89

SE ALQUILA PLANTA BAJA Y
PISO (2 viviendas) en Felanitx.
Informes: Tel. 580269.

Ia pertinent planificació d'activitats
i de projectes.

Per això es fa avinent a tots els
qui posseiexen vestes de penitents
de la Creuada i pensin desfilar
aquesta vinent Setmana Santa, que
estiguin atents ais mitjans de co-
municació locals a través dels quais
es trametra la convocatória d'una
junta general en què es tractaran
tots aquests extrems.
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Les festes de Son Negre
A Son Neg,re, celebraren la festa

del seu patró Sant Antoni, una fes-
ta de llarga tradició també dins
aquesta barriada.

Llàstima que la fredor inclement
del passat cap de setmana deslluís
tm poc aquesta celebració.

El dissabte a vespre hi hagué Mis-
saa l'Oratori, oficiada per l'arxiprest
Mn. Miguel Serra —que digue la ho-
milia—, amb assistència d'una repre-
sentació de l'Ajuntament encapçala-
da pel Batte. Després, al pati de l'an-
tiga escola s'encengué el fogueró, si
be el vent impedí que la vetlada
s'animas al seu voltant i la gent pre-
ferí entravai local, on estira aixi-
mateix les cames al so del Duo
Royal.

També les beneïdes se'n ressenti-
ren el senderna del fred i la partici-
pació fou mes migrada que de cos-
turn. Quatre carrosses i un gabriol,
una partida de cavails molt hermo-
sos i una secció de l'Escola de Ball
de Felanitx animaren la tarda. Hi
hagué premis per a tots.

Les Mes Balears i Amèrica
Els passats dies 28 al 31 de gener,

en el Centre Cultural de Sa Nostra
de Ciutat, s'ha celebrat un Congres
Internacional d'Estudis Històrics en
cl qual s'han presentat diverses po-
nencies referents a la relació de les
nostres illes amb el clescobriment i
.colonització d'Amèrica.

Entre els pOnents hi veim alguns
felanitxers:

Dia 29, n'Onofre Vaquer Bennas-
sar havia de llegir el seu treball
«La navegació mallorquina a l'èpo-
ca del Descobriment».

Dia 30, En Francesc Riera Mont-_ 'serrat, - havia d'exposar el - tema «El
Eisbe Puig de Puerto Rico en el
Parlament de Madrid».

I cija 31, En Pere Estelrich i Mas-
sutí, juntament amb Biel Massot i
Joan Parets, havien dc fer una po-
nencia sobre «Músics mallorquins a
America. Baltasar Samper i Mar-
ques. Aproximació biogràfica».

Andreu Riera, menció individual
a «Los Populares»

El bon ainie Andreu Riera, Cap
de la Delegació d'Esports del Con-
seil Insular cie Mallorca, va ser
objecte d'una menció individual ex-
traordinaria amb motiu dc la con-
cessió dels «X Trofeos ciel Fútbol
Balear» i cl IV Concurs «Los Popu-
lares», uns guardons que concedei-
xen anualment el «Diario (le Mallor-
ca», la Fecieraciú Balear de Futbol
i la Cadena COPE.

L'acte tingue Hoc el passat dia 27
a l'ilote' Palas Atenea i la designa-
ció de les distincions s'obte per vo-
tació entre els periodistes esportius
de Mallorca.

Felicitam a Andreu Riera.

VENDO 2 CUARTERADAS cle tierra
buena en Sa Franquesa.
Informes: Tel. 580583.

La música en temps del Tirant
Es troba oberta a la Casa de Cul-

tura l'exposició .La Música en
temps del Tirant», una mostra inte-
grada per una collecció de plafons
fotogràfics que recullen nombroses
pintures i escultures procedents de
diversos convents i esglúsies de Ma-
llorca, on hi figuren instruments
musicals de l'època medieval.
Aquests instruments queden am-
pliats i explicats adequadament a
cada plafó.

Per altra banda es projecta un vi-
deo on es toquen diversos aspectes
musicals de les èpoques medieval i
renaixentista. En suma, una mostra
molt important realitzada per Biel
Massot sota els auspicis de la Con-
selleria de Cultura del Govern Ba-
!car.

Bestara oberta fins (lia 5.

Jaume Mayol exposa a Barcelona
Dijous passat fou inaugurada, a la

Galeria Maeght de Barcelona, una
mostra de pintura del nostre 'misa
establert a Son Servera, Jaume Ma-
yo'-

En Jaume Mayol exposa per pri-
mera vegada el juliol de 1988 a la
Galeria Sa Pleta Frecia cie Son Ser-
vera i l'evcnt esdevingué una auten-
tica revelació dins el nostre particu-
lar món artistic, amb repercussions
força positives vers l'exterior.

D'allavores en(-,:a, En Jaume Mayol
no havia tornat exposar individual-
ment i ara s'ha decidit a donar el
salt cap ais cercles artístics del
Principat.

Una aventura suggestiva sens club-
te, per la quai pressentim bons augu-
ris, perqtr'2 N,aloram força l'obra del
nostre ¡misa.

.1,a_ mostra .restara. oberta fins dia
14 de març.

Avui, foquerCde Sant Antoni a
Son Prohens

Recordam als nostres lectors que
avui dissabte a Son Prohens tarait
la seva festa de Sant Antoni.

A les 8 del capvespre hi haura
missa amb assistència de la Corpo-
ració Municipal i tot seguit fogue-
ró, torrada i ball , amenitzat per
S'Estol cl'Es Picot i «Raiguers»
Binissalem.

Hi haura pa, vi, panxeta, botifar-
ró i liangonissa de franc fins que
s'acabi.

El concurs de mostradors de la
PIMEM

En cl concurs de mostradors que
organitza anualment la PIMENT amb
motiu de les l'estes de Nadal, vcim
que el de Fotografia Bennasar va
mereixer un accessit especial dotat
amb 25.000 ptes. i que el de Rellot-
geria Brújula va entrar clins la fase
ciels finalistes.

El concert d'Albert Díaz
Diumenge passat poguerem escol-

tar un bon concert de piano, a car-
rec d'Albert Díaz, un jove interpret
que porta ja un bon historiai com

concertista.
Oferi obres de Mozart, Beetho-

ven, Dcbussy i Chopin, executades
totes elles amb una força i segure-
tat extraorcirzrioç El públic premia
airb mcits d'aplaudiments la scva
actuació, als que correspongué el
pianista amb varies peces de plus.

En Joan Maimó presentarà una
exposició de pintura

El proper clissabte dia 8, el Cen-
tre Cultural de Felanitx, presentara
una mostra de pintura del nostre
paisa Joan Maimó Vadell.

Amb aquesta exposició se'ns mos-
trara un ciels caires artístics tal
vegada mes interessants de Joan
Maimó, encara que sia un dels
menys coneguts.

Sembla que l'obra omplirà les sa-
les de baix i cl primer pis de la
Casa de Cultura, de manera que li
podem aplicar l'adjectiu de magne.

Club Altura
Demã diumenge anirem d'excursió

al Bose de Balitx, Montcaire i Binis
(Sóller). La caminada és més aviat
llarga però bastant assequible per-
que va quasi sempre per camí. El
Hoc es la cara nord-oest del puig
Major, devora el Penyal del Mig
Dia, un redol molt interessant. La
sortida, com sempre, sera de la pla-
ça d'Espanya a les 8 h. ciel mati. Si
vos apuntau d'hora posarem un
autocar.

Per a més informació, trucau al
telefon 580589.

El Club d'Esplai «Albada» a la
XV Mostra de Cançó Infantil i
Juvenil

Diumenge passat horabaixa, a
l'AudiC)rium de Ciutat se celebra
l'anunciacia Mostra de Cançó Infan-
til i Juvenil que, en la seva XV edi-
ció organitza la Federació de Clubs
cl'Esplai de Mallorca.

Participaren a la mostra trenta
grups d'arreu de l'illa i entre ells
una colla integrada per 24 nins ciel
Club cl'esplai «Alhada» . cie Felanitx
que interpreta la Cançó «Olimpiacia
cic; la Pau».

El Club d'Esplai ens prega que
volauem fer arribar cl seu agraïment
zis pares i músics que collaboraren
en la mostra. La Music') i l'alegria
que sempre porten es la paga mes
gran que rebem els monitors.

Per altra banda vol fer saber que
els dises LP que s'han editat amb
les cançons cle l'any passat estan a
Ia venda en cl local del Club. Hi ha
casettes i dises i tant uns com els
nitres salen 2.000 pies.

Gracies per tot.
Els monitors

Llar de la Tercera Edat - lnserso
COMLDIA D'EN XESC FORTE-

ZA.—Dimarts dia 11 de febrer. Preu
1.500 ptes. Inscripcions cle 1'1 al 10
cle febrer, dc 10 a 12 hores. La sor-
tida sera a les 5,30 del capvespre.
Es repetira dia 19 i dia 27 cle fe-
brer.

REVISTA. — Divendres dia 14.
Preu 1.300 ptes. Sortida a les 5,30
del capvespre. Inscripcions del 5 al
12 de febrer, de 10 a 12 hures.

• ACCIÓ SOCIAL—Dimecres dia 5,
a les 16 h. reunió a la Llar.

TERTOLIA.Diffi a tts• dia 4, a

les 0, amb el Conseller de Trans-
ports Llorem: Oliver, sobre el le-
ma «Descomptes en els transports
públics».

Adoració Nocturna
Divendres dia 7, a les 9 del ves-

pre, en el Convent de Sant Agustí,
vigília d'Adoració Nocturna. Sera en
sufragi de Gabriel Adrover Vicens.

Pluviometria de S'Horta
Les quantitats de pluja registra-

des a S'Horta durant el passat
mes de desembre, han estat les se-
güents:

litres per m2.
dia 1
	

3,2
dia 2
	

2
dia 3
	

6,7
dia 4
	

1,4
dia 9
	

3,5
dia 10
	

28
dia 11
	

2,9
dia 12
	

2
dia 13
	

7,5
dia 14
	

3
dia 15
	

2,2
dia 16
	

4,6

El total idõ, recollit durant el
passat mes de desembre es de 67
litres per metre quadrat i el total
de tot l'any 1991, ha estai de 744,5
litres per metre quadrat.

vida social
NAIXEMENT

Els nostres bons amies els esposos
Xim Tomas Navarro i Margalida
Ferrer Mora, han vista alegrada la
seva llar amb el naixement del seu
primer fill, una nina preciosa, que
ha rebut el nom de Maria Anblmia.

Enviam la nostra mes cordial fe-
licitació als novells pares.

NECROLOGIQUES
Dimarts (lia 14 de grner

entrega- l'anima. al- Creador- a Fela-
nitx, a l'edat de 78 anys, després de
rebre els sagraments, D.' Magdalena
Cercla Obrador, Vda. cl'Albons. Dep.

Enviam el nostre condol a la seva
família i d'una manera especial a
les seves germanes D.a Maria, D.3 Ca-
talina i D." Margalida.

El passat dia 18 dc gener, descan-
sa en el Senyor, a l'eciat cle 74
any:, havent rebut els sagraments,
D." Maria Berga Obrador , A.c.s.

Reiteram el nostre mes sentit
con-. 1 -1 als seus germans D.a Anita,
1). Joan i D. Antoni, germans poli-
tics, nebots i ais altre sfamiliars.

Secció Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL

Diumenge dia 2, festa cie la Can-
delera, a les 8 del vespre benedicció
de candeles i Missa solemne.

Dilluns dia 3, festa de St. Blai, a
les 8 del vespre Missa solemne i be-
nedicció d'aliments.

SE VENDE CASA en Felanitx. Pre-
cio 4.700.000 ptas.
Informes: Tel. 827055.
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a.

CONTESTA AL MORO DE
BINIFARDA

Sr. Director:
Quan vaig escriure la carta titu-

lada «Un moro que s'espenyarà tot
sol», era conscient que, fins a un
cert punt, infringia una regla bàsi-
ca de la bona dialéctica que asse-
gura que «les objeccions que horn
addueixi contra una teoria han d'es-
ser rebutjades independentment de
les possibles motivacions de l'objec-
tant».

I és que sempre havia procurat
respectar aquesta regla. De fet,
quan, reccntment, en aquest mateix
Setmanari vaig mantenir un contro-
vèrsia amb en Nicolau Barceló, no
vaig fer la mes minima referència

a la seva persona i ni ta sols el
vaig anomenar. Teniem simplement
eues visions diferents respecte a
una mateixa qüestió. Res de l'altre
món.

Ara be, en el cas del Moro fou
diferem. Per una simple raó: en els
seus escrits nomes hi veig mala in-
tenció, res més. Dels seus coneixe-
ments, en selecciona aquells que
convenen a la seva obsessiva ideo-
logia j n'ooblida» la resta; llavors,
amolla un enfilait de dades aïllades
i tretes de context, i ho acaba de
confitar fent afirmacions categOri-
ques molt arriscades.

Tot això dóna com a resultat
unes histOries sense cap ni Peus,
mes increïbles que la mes increïble
de les rondalles. I jo som incapaç
de discutir seriosament sobre ron-
dalles inversemblants.

Per altra part, tothom ha pogut
veure com no ha contestat a cap de
les cartes que li discutien el «fons»
de la seva rondalla. El que. que .ha
fet ha estat agafar un altre cap de

(Passa a la pág.

Diue.n que de cada 100 ptes. que
eis països ries destinen a ajudes als
països pobres es generen 300 ptes.
dc benelicis que, d'una manera o al-
ttre, van a parar a companyies
empreses dels mateixos païs os
ries: tecnologia industrial, medici-
nes, productes

A moites zones del món pobre
st:mi venuts els productes que estan
caducats o prohibits, per perillosos,
al món ric. Es creen femers de ma-
terials tòxics o radioactius, produits
als països rics, a canvi de misera-
bics reduccions del deute exterior
ciels països pobres.

L'immens volum de beneficis que
supcsa la venda d'armes sustenta i
afavoreix els règims opressors i les
continues tensions politiques i so-
cials dels països pobres.

D'una manera o altre, la Colón-
ització continua expoliant i creant
injusticia, avui mateix.

«... Som un boci de terra,
alhora, ella es un boa de

nosaltres.
Les flors perfumades, el cervol,
cl cavall,
l'àguila majestuosa, tot són
els nostres germans.
Les roques dels cims, els prats
humits de rosada,
l'escalfor corporal del poltre,
tots som una mateixa familia...

L'aigua transparent que corre
pels rius i rierols

no es nomes aigua,
sin6 també la sang
ciels nostres avantpassats.

Si us vengléssim les terres,
caldria que recordessiu que
són sagrades,
i caldria que ensenyéssiu
als vostres fills
que els rius són germans nostres
i vostres...»

P. V.

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— 'fonda 750

Derbi - FDS
Yamaha I;711 600

—Yamaha XT 600
— Mobilettes
— Morini Scalibur 501

— Vespinos varios
CICLOMOTORES VARIOS

EXPOSICION Y VENTA

Taller

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

Y MOTOS

Electrónica SOLBIN
Distribuidor TELYCO (Grupo Telefónica)

Telefonía y equipos complementarios.

C. Costa Llobera. 6 	 Tel. 827265

Fragments

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 te
muestre su gama y atracción interior. Te va a sorprender
porque es único en funcionalidad. Económico, brillante y
deportivo. Con una habitabilidad para estar a tus anchas,
rodeado de confort y el placer de conducción que antes
sólo se ofrecía en coches de categoría muy superior.

No retrases más la cita con la pasión de tu vida. Ven ya
a tu Concesionario y elige una versión para tu pasión.

U vida.

VERSIONES CILINDRADA
(C c.)

POT. MAX.
(CV.)

VEL. MAX '(Km/h.)
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O
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Km
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.

(ses)
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m
M
/h
O

.
(1/100 Km.)

UNO 45/5 3/5 p. 999 45 145 17,00 4,60/4,30
UNO 60 S 3/5 P. 1.108 57 155 13,90 4,50
UNO SELECTA i.o. 5 p. 1.372 72 157 14,00 5,40
UNO 70 SX is. 3/5 p. 1.372 72 170 11,40 5,20
UNO TURBO is. 3 p. 1.372 118 204 7,70 5,80

UNO D / DS 315 p. 1.697 58 155 15,90 1,40

Concesionario Oficial:

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

•



CALA
Banquetes, Bodas, Comuniones

y Fiestas
ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PARQUE INFANTIL„

visTA PANORAMICA SOBRE EL MAR

LocAr. cumATizADo
CAPACIDAD PARA 450 PERSONAS

PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL. 643085 - SR. RAMON

RESTAURANTE
Esmeralda

	 Pad(4,N;;7 4
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CENTRO DE OCASIOPJ

AUTOS RIGO
CALA D'OR

SERVICIO OFICIAL

- Compra-venta de vehículos nuevos y usados
- Todos con garantía
- Admitimos su cache valorado 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-BH
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-BII

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

FELANITX

10 anys i un número!Callas al tlimito7
(Ve dc la pag. 5)

fil que ningú no havia mogut: el di-
vers origen ciels habitants de Ma-
llorca menysvalorant —es clar— el
nombre i la qualitat ciels descen-
dents del Principat.

Sobre aquest tema, s'ha oblidat
de dir —sempre s'oblida de coses—
que en el segle XX ha vingut molta
de gent procedent de Múrcia, Anda-
lusia i Extremadura (el mateix ha
passat al Principat) I que? Ens
lleva aquest fet la nostra condició
de Naciú? Nosaltres hem estat sem-
pre un poble obert a la integració
cl'aquells que s'han volgut integrar.
Ni jo ni ningú ha parlat aqui de
races ni de puresa dc sang. Nosal-
tres no tenim cap «Ma de la raza».

Continuern —no entrem a discutir
rondalles—, si la nieva carta s'allu-
nya del «terreny de les idees» fou
corn a resultat de no «poder aguan-
tar nids, despres d'haver scant la
trajectória epistolar d'un hoptetic
personatge. Crec que el fet d'anar
arxivant Ics seves cartes al Ilarg de
mes de quatre anys no es cap de-
lictc; nomás manifesta unes certes
dosis de masoquisme.

He repassat la meva carta i no-
més hi N.cig una expressió que po-
podria considerar-se un lieu insult:
.eriaciet Ilepacrestes». En una altra
carta, que no es la meva, he comp-
tat fins a sis expressions del ma-
teix estil. No han estat ni cis supo-
sots insults ni injúries els motius
de la rabia del Moro, sinó el fet
d'haver-lo clespullat del turbant i els
seus falsos vestits islàmics.

1 quan jo clic que cl Moro es un
botifler es clar que no estic pen-
sant en un partidari de Felip V de
principis del segle XVIII. El moro
es un botifler del segle XX —si vo-
leu Ii podeu donar un altre nom—
que malda per preservar la sacro-
santa unitat de l'Estat Espanyol.

Per molt que el Moro intenti dis-
torsionar cl nostre passat, cada dia
som mes els qui tenim clar que el
millor futur possible de tots els
mallorquins —clescendesquin de qui
clescenclesquin i provenguin d'on
provenguin— es podrà desenvolupar
dins el marc dels Països Catalans i
d'una Europa de Nacions lliures
iguals.

Una clarrera cosa: no ens hem de
preocupar excessivament pels boti-
flers. Totes les nacions que s'han
independitzat han hagut de sofrir
aquests desfavorables elements in-
terns que, per cert, la Histèria no
sol recordar de manera motl agra-
dable.

Lo Xeremier del Torrent6

CENTRE DE SALUT
Senyor Director:
Com a beneficiari de la Seguretat

Social, vaig estar molt content
quant crearen a Felanitx el Centre
de Salut i vaig agrair molt sincera-
ment l'esforç que li suposa a l'Ad-
ministració la installació i manteni-
ment del dit Centre.

El seu funcionament però m'ha
decebut, perquè consider que tenint
molt més personal facultatiu que
abans i tenint unes instaHacions
molt més generoses, els rendiments
no en guarden proporció i els ma-

lalts no estam molt más ben atesos
que quan nomes ternern l'Ambula-
tori.

QUEIXES.—Les queixes que vull
exposar en aquesta carta pretenen
ser una critica constructiva, amb el
bon propòsit de criclar l'atenció a
qui correspongui i veure si atnb al-
guns exemples que exposaré, es po-
den millorar serveis als que els
usuaris tenim dret i que ens s6ri
injustament escatimats, clegut crec
jo a una defectuosa direcció.

URGENCIES.—La gent chit que
els met ges es limiten a extenclre
un volant per enviar els malalts a
Palma. Si fos així, significaria que
be no saben curar per falta de co-
ncixements o be no volen curar per
vagueria. Jo no crec ni l'una ni l'al-
tra cosa i suggeriria a la Direcció
del Centre que, per desfer aquesta
mala fama, publicas periódicament
en aquest rnateix setmanari el nom-
hre de malalts atesos a urgencies
de Felanitx i la proporció dels que

estat enviats a Palma.
La gent es queixa tambá de lo di-

ficil que es aconseguir que el metge
acuclesqui al clomicili .• del malalt.
¿Tenim o no tenim dret a demanar
en cas d'urgència l'assistència do-
miciliaria del metge?

RECEPTES P E R MALALTIES
CRONIQUES.—E1 Centre , les clOna
a tothom a la mateixa hora d'un
únic dia de la setmana, lo qual com-
porta l'inconvenient d'haver de fer
una hora o dues de coa. A més, si
un malalt no pot anar-hi aquell dia
precis, ha d'esperar tota una set-
mana mes per aconseguir la recep-
ta. ¿No podrien donar aquestes re-
ceptes més dies a la setmana?

RAIGS X.—Es diu que aquest
aparell tan indispensable no s'ha
posat encara en funcionament per
falta de no se quina peça. ¿Es això
acceptable, ni tant sols creible?

ANALISI DE SANG.—Es un es-
pectacle molt trist veure, en plc hi-
vern en el carrer davant la porta
tancada del Centre, a tots els ma-
lalts que hi acudeixen per anàlisis
de sang, esperant morts de fred
que toquin les vuit, per poder final-
ment entrar a l'edifici. El personal
que ja treballa, ¿no podria orbrir
Ia porta un quart o mitja horeta
antes, permetent que els malalts es-
perassin dins l'entrada que, natu-
raiment, te calefacció?

Un pensionista
(Passa a la paq. 7)

N'I•:NDO PISO en Felanitx, (.11 calle
Campos, 12.
Informes, 'rel. 582234

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

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

VENDO PISO en Cala &Or. 3 habi-
taciones. Facilidades de page.
In formes Tel. 657283 (a las 8 y 14 h)

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

No fa ni vint i quatre hores que
ha sortit al carrer, encara és calent,
crema de nou... em referesc al dar-
rer número de la revista PORTULA,
Ia revista de premsa forana ciel mu-
nicipi de Marratxí. Porta el número
112 i el mes passat celebrarem els
deu primers anys d'existencia. Dic
celebrarem perquè Cm consider M-
oat a la revista: com a collaborador
habitual i com a Arnie clefs qui la
porten endavant. PORTULA 1 FE-
LANITX han estat vehicles amb els
quals he viatjat sovint. Amb amb-
dues publicacions he practicat la
brusca del periodisme en les diver-
ses formes: articles, reportatges, en-
trevistes, cróniques... Molts, com jo
mateix, han començat a escriure a
través de les planes de la Premsa
Forana! Alguns s'han mantengut en
exclusiva a les publicacions locals,
altres, ales tard, han treballat a di-
ferents medis de comunicació de
difusió más gran; sempre, peró,

conservant la fidelitat a les seves
revistes.

No és fàcil durar 10 anys. N'estic.
segur. Són un enfilail de qüestions
per resoldre mes rera mes. Amb
moments més alts i moments Inds
baixos, naturalment. peró, si les ga-
ries hi s6n, els medis arriben. 1 d'ai-
x6 en sap un munt en Biel Massot,
e! coordinador de la publicació ma-
rratxinera. 0 no Biel?

10 anys i un número! Un número,
aquest darrer. amb dedicatória:
porta una pagina dedicada a recor-
dar l'Amic i collaborador de la re-
vista, el fclanitxer Antoni Vaguer.
Ell publica algunes de les seves
Bimbolles a POrtula. Era obligada -
la recordança.

Enhorabona, dones, Amics «Pcir-
tulans»! Si els deu anys marquen el
final de la infancia, amb un no its
us trobareu que ja sou adults.

Pere Estelrich i Massutí
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CAN MEL - CAS CONCOS
Durant tot el mes de febrer

GRAN REBAIXES PER REFORMES

C. NIajor, 3 	 Tel. 58 0348

MESON 01.
PORTO-COLOM

Comunica a sus clientes que ya perma-
nece abierto los fines d&semana

Eviernes, sábados y domingos).
POLLOS AL AsT — Pur.Po GA LLEGA

PAELLA pLATos COMBIN,ADos.

Todo también para llevar
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Curset sohlie el	 El Centvepre . e ..4"
.11•11,11.air lib MI

(Ve de la pig. (;)
MÊS SOBRE - LES FESTES
A S'HORTA

Sr. Director:
Ës cert que s'Horta durant qua-

tre anys ha estat festa oficial Sant
Agustí en detriment de Sant Isidre,
millor dit, des de que S'Horta es
S'Horta i de que Felanitx te per pa-
tró Sant Agustí. Ara be, de tot això
ni me'n sent orgullós ni culpable; la
meva oposició la varen tenir ja els
meus companys de partit i Sant
Agustí va seguir essent festa oficial
dins tot el terme felanitxer. Amb lo
exposat no pretenc dir que això esta
be, el que si die es que quan el can-
vi és polit, aquest sempre es per mi-
llorar, ara be, si el canvi es per dei-
xar lo dolent i agafar lo pèssim, no-
tries es pot pensar que anam de ma-
lament a pitjor. I d'això no vos
n'hem de posar medalles sinó cara-
basses, verdes, vermelles, ratIlades o
de qualsevol color. Tot adorna la fa-
çana. --

Per altra part, el temps que vaig
aguantar com a regidor la cursa de
bous dins l'Ajuntament, «el Niño de
la Capea» era un «diestro» i feia els
passes al natural, pet -6 ara resulta
(lue ocl Matador» es un «siniestro»
i ha començat per «chicualinaso
esperem que el bou no l'agafi, el mal
feri, ni el tiri a l'aire perquè aix) ja
J ! () seria espectacle, això tan interes-
sant i pintoresc podria acabar en
«siniestro total».

La nieva resposta l'adorn amb hu-
mor perquè pens igual que el cuiner
quan chu: «cada fritura es ales gus-
tosa com mes apropiada és la seva
salsa».

Tots sabem de sobres que a l'Ajun-

tament es viu un temps inestable i
que qui té la clau no es el Balle, si-
nú el Sr. Obrador i que aquest se-
nyor tembe sap que si dóna una pas-
sa en fals sols li queda la fi del món.

Ara be, emprant llenguatge pages,
tornem el tornall. Me pareix be que
la Sra. Binimelis (Jonas suport a la
proposta del Sr. Binimelis, però això
no fa que aquest senyor passi de tot
i faci el que a ell li paresqui be. I si
no, perquè no demanau a la junta de
Ia Tercera Edat de S'Horta quants
de mesos han tengut rompuda una
canonada d'aigua en el local social,
fent-se mal be mig metre cúbit d'ai-
gua per hora, sense molestar-se a
posar-hi remei i que haura de pagar
l'Ajuntament amb els &biers de
tots. 0 per que no deis a•aquest bon
senyor que faci una enquesta entre
la gent que té vot per veure com
veuen les jardineres tal qual estan
posades a la plaça de St. Isidre, i
Ilavores podreu dir per Televisió
Felanitxera si el poble n'esta o no
content. 0 com vein el perill exis
tent en cl camí de Cala Brafi en el
punt concret de Na Xerivelles, dins
un fondai amb un cairn quasi tallat
del tot? 0 que opinen de tants i
tants d'enderrossalls que són un pe-
rill i obstatcle dins els camins
veMals ?

Que passa? 0 es que els regidors
d'ara que tenen el poder de fer i des-
fer l'única habilitat que tenen
anar a cobrar quan arriba el cap de
mes?

No vui allargar més, malgrat em
quedi molt per dir, ja que pens que
al setmanari tots tenim dret a tenir-
hi accès. Però si vull afegir que la
dignitat no es guanya fent feina per
l'in teres.

I per acabar, pens que no estaria
malament del tot fer-vos present
aquella frase ben mallorquina que
pronuncia el gran cavalier: «Vergo-
nya, cavaliers, vergonya».

Gracies Sr. Director, per la publi-
cació d'aquesta carta.

Josep Bonet

lar de Centre
Organitzat per la Delegació Dioce-

sana d'Ensenyament amb el suport
de la Conselleria de Cultura del Go-
vern Balear, s'inicia el divendres 24
a l'horabaixa, el primer «Corset so-
bre el Projecte Curricular de Cen-
tre» adreçat al professorat (Ids
collegis diocesans. L'esdeveniment
tingué Hoc al saló d'actes del Colle-
ui Sant Pere del Seminari Nou de
Palma. La ponent fou Maria Rosa
de la Cierva, religiosa del Sagrat
Cor, vinculada a les altes esferes
del MEC ja que es membre del
Conseil Nacional d'Educació.

El curset fou inaugurat pel bisbe
de Mallorca D. Tcodor Obeda, el
qual agrai la nombrosa assistència
del personal docent que °alpha el
saló j encoratja la seva tasca d'ac-
tualització i renovament davant el
repte que suposa l'imminent aplica-
ció de la Reforma.

De la Vila hi assisti bona part de
Ia plantilla del Collegi Sant Alfons,
encapçalats pel seu director Antoni
Vicens, que segui amb interès el
desenvolupament de la ponencia,
prou aclaridora del que cal fer per
tenir a punt el Projecte que la
LOGSE determina posar en funcio-
nament a totes les escoles
del territori a partir del proper
curs escolar.

El curset continua tot el mati del
dissabte 25 i es perllongarà en una
segona part, en tines dades, encara
sense determinar, del mes d'abril.

Tanca aquesta primera part el
cap de la Delegació, el nostre bon
amic Mn. Manuel Bauza Ochogavia,
que paulatinament ha reprès la seva
tasca després d'una compromesa in-
tervenció quirúrgica de la qual sor-
tosament es va restablint. Ens con-
gratulam de la seva incorporació i
feim vots perquè el seu restabli-
ment sigui complet.

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

Informes, Tel. 285112.

(Ve de la pdgina /)

va sense fer res.
A nosaltres ens ha servit per veure

la bona resposta que els empresaris
tenen quan estan ben informats i
sc'Is hi demana que participin en
aquest projecte. Per tot això volem
donar les gracies a tots els empresa-
ris que ens han rebut, ens han dei-
xat explicar el nostre projecte i ens
han donat la seva opinió (malgrat
no ens hagin pogut oferir un Hoe
de feina per diferents motius) i so-
bretot volem expressar el nostre
agraintent als segiients empresaris i
organisme que han fet possible la in-
tegració laboral d'alguns dels nos-
tres joves:

Ajuntament de Llucmajor
Farinera Gomila de Montuïri
CàFiliCaS Semar de Llucmajor

Centre Migjorn
Molí d'En Gaspar
07620 Llucmajor

Tel. 660837

El trofeu «Ciutat...
(Ve de la pàg. 1)

tèria foren els següents: C.D. Puig-
punyent, 4 - APA St. Alfons «B», 1.
APA St. Allons «Ao, 6 - Club Atletis-
me Alcúdia, 2. APA St. Alfons «B»,
O - Club Atletisme Alcúdia, 1 (3r. i
4t. llocs). La final es dirimi entre el
Puigpunyent i el Sant Alfons «A» i
fou favorable per 4 gols a 2 a l'equip
de Puigpunycnt.

Aixi clones la classificació queda
d'aquesta manera:

Campió: C.D. Puigpunyent.
Subcainpió: APA St. Alfons «A».
3r.: C.A. Alcúdia.
4t.: APA St. Alfons «B».
El golcjador d'aquest trofeu fou

Ismael Alvarez del St. Alfons «A»
amb 5 gols.

El Club organitzador vol agrair la
collaboració de: l'Ajuntament de Fe-
lanitx; «Pa:Sserell», Bar Can Juanito,
Perfum/Fotograf. Sirer, Perruqueria
Kiska, Boutique «Las Palmeras»,
Estanc Can Randa, Plamxisteria Jau-
me Monserrat, Federació Balear de
Futbol Sala i APA de Sant Alfons.

M.T.F.

Nuevos purificadores de aire Philips
Para las personas con problemas respiratorios, Philips ha lan-

zado sus purificadores de aire. Utilizando un sistema de triple f
tro, más ionizador de aire, este nuevo aparato elimina en sólo 12
minutos, cl 90 0/o de sustancias nocivas y olores del aire de una
habitación.

Aparte de las personas con alergias y molestias respiratorias,
la posibilidad de eliminar malos olores, convierte al equipo en un
útil indispensable en lugares donde se produce mal olor derivado
del tabaco o de la presencia de animales.

Distribuidor oficial
CAN ALEIX, C. B.

PHILIPS FELANITX
TALLER Y EXPOSICION: C/. Pou de la Vila, 11-B - Tel. 581970

TIENDA: C/. Major, 70 - Telefono 580281

FELANITX
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Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Ja deia que tenim toi bon hi-
vern. No és d'extranyar que els pin-
giiin baixin amb bufanda....;.

• Sin duda MIQUEL BARCELÓ
cs un pintor universal y totalmente
consagrado. Una prueba más es el
suplementokspecial/revista domini-
cal de «BLANCO Y NEGRO» del pa-
sado domingo. Con excelentes foto-
grafas da debida cuenta de su re-
ciente obra.

• Emoción. No cabe duda que la
hay, pese a algunos imponderables,
en el «Ir. TORNEIG INTERBARS
DE FUTBOLIN». Esta semana de-
bían decidirse muchas cosas, espe-
cialmente en lo que se refiere a los
primeros lugares. Una competición
que cuenta con los magníficos ali-
cientes que son para los NUMBER
ONE. Hay un primer PREMIO de
aupa UN VIAJE a ANDORRA para
12 PERSONAS; para los 2.° CLASI-
FICADOS hay SESENTA MIL PE-
LAS y para los TERCEROS está
prevista una CENA por todo lo alto
en el «MESON LA FE» también pa-
ra doce personas. En fin! que la
cosa está la mar de emocionante.

• En el «PRINCIPAL» de PAL-
MA hay un CICLO dedicado al ci-
nema catald. Sin duda la sensación
de esta «mostra» es la recuperada
película mallorquina «EL SECRE-
TO DE LA PEDRIZA», que se estre-
nará en olor de multitud hoy vier-
nes. Nadie ya confiaba encontrar
ninguna copia de esta película
«maldita» de la que se habló mu-
cho y se vio poco. Si no ando mal
encaminado cuenta con la interpre-
tación del felanitxer/buen amigo
PEP FERRER (Pep Ca la!(i)
que hemos podido ver en los dos
últimos «vídeo/movies» felanitxers
«RECUERDOS ESCOLARES», don-
de daba vida a un representante de
chocolates «Juncosa» catalan y en
aRATAPINYADA» donde asumía el
«rol» de cura. Algunas de las se-
cuencias se rodaron en nuestra ciu-
dad.

Bueno en estos momentos no
puedo repasar mis videos ni mis ar-
chivos y no puedo asegurar si cl
amigo PEP FERRER intervenía en
esta producción o simplemente lo
haría en «CONTRABANDISTA POR
AMOR» que se rodaría cl año trein-
ta. Pero de todas maneras su nom-
bre va ligado a los pioneros del
cinema mallorquí... La próxima se-
mana les ampliare esta informa-
ción.

• Excepcional ambiente en «LA
PROTECTORA» con motivo de la
«TERTULIA FELANITXERA» del
pasado viernes, el tema elegido era
«MAL BOCI» (MAL DE OJO), pese
a la poca publicidad que había ro-

RESULTATS
Iniciació Regional
APA ST. ALFONS/ PINT. MAR, 15
COL. ES LICEU B (Ciutat),
Benjamins Regional
APA SANT ALFONS, 2
COL. PUIGPUNYENT/GALILEA, 4

&ado esta convocatoria. COSME
«PILA» que no necesita presenta-
ción por nuestros pagos; ANTONIO
MARCUS y ANA ROSA, ambos de
«Radio Balear» y la famosa CASAN-
DRA, experta en paraciencias, in-
tentaron explicar a la nutrida con-
currencia lo que por la lógica
natural no tienen explicación. Algu-
nos se quejaron del poco rigor cien-
tífico... Nosotros no entramos ni
salimos en la cuestión. Lo cierto es
que cl numeroso público, entre pre-
guntas y comentarios, siguió con in-
terés durante las casi tres horas que
duró la tertulia... Unas tertulias que
tienen su lado tremendamente posi-
tivo, ya que es sano que la gente se
reúna, para dialogar, se olvide de la
dichosa televisión, aunque sea para
hablar de fenómenos sobrenatura-
les.

• Un día de estos se tenían que
reunir en el pub/bar/ES NIU
de VILAFRANCA los siguientes ami-
gos: TOMEU PENYA (en plan de
actor principal), GASPAR SABA-
TER (como guionista), el Presiden-
te de las TELEVISIONES LOCA-
LES el «Ilosetí» LLORENÇ RAMON
y un servidor como coordinador del
cotarro, que no es otro que la pro-
ducción de una SERIE de EPISO-
DIOS de corte policíaco y humorís-
tico que emitirían por todas las
Televisiones Locales agrupadas en
esta Federación. Por cierto que el
amigo TOMEU está en estos mo-
mentos lanzando/promocionando su
Ultimo trabajo discográfico que Ile-
va el titulo genérico de «SIRENA».

• Pues el pasado viernes los
«ATLETAS FELANITXERS» JAIMI-
TO ROIG, JOAN NADAL, TONI
BORDOY y BERNAT «Pelat» consi-
guieron la PROEZA de llegar hasta
«l'Àncora» de la entrada de Porto-
colom, en menos de dos horas, has-
ta les sobraron a algunos quince
minutos, pese a que tuvieron que
soportar y sufrir las inclemencias
del tiempo, d elos petardos y cohe-
tes que más de un «terrorista» les
lanzó con el afán de hacerles el
«boicot». Sin duda la ayuda inesti-
mable de MIQUEL MAS, que les cu-
brió la «retaguardia», fue crucial
para superar esta APUESTA que
GANARON con toda honestidad.

Para este fin de semana había
otra APUESTA al canto. ¡Más difícil
todavía! Un tal EUGENIO, muy co-
nocido p o r nuestros lares, tiene
CUATRO HORAS de PLAZO para
llevar al «cachondo» JAIMITO
ROIG sobre SUS ESPALDAS desde
FELANITX hasta la entrada de
PORTO-COLOM. ¡Si no lo veo no lo
creo!

Copyright:
MIQUEL A. JUAN GARCIAS/
EDITORIAL RAMON LLULL.

Alevins Regionals
APA ST. ALFONS/
BAR ETS ARCS, 2
COL. MONTESION «A» (Ciutat), 4
Sniors 2. Regional
SON CARRIO, 6
CONS. CALDERON, 4

Foren ajornats els partits dc Ben-
jamins Futbol 5 i els Infantils de
Prornoció.

Cap de setmana passat per aigua,
on els equips felanitxers respongue-
ren molt be. La nota la posaren els
més petits, que marcaren la friole-
ra de 15 gols. Golejada histèrica de
l'equip dirigit per Joan Mas, que va
saber concluir el allots cap a la vic-
tória. Les baixes importants de Mut
i Luis no impediren que els felanit-
xers guanyassin de forma tan con-
tundent. Jugaren: Martinez (1),
Alex (3), Hayo (3), Cerda (1), M.A.
Andreu (2), Ramallo (2), Vidal (1),
Juanito (3), i Vaca (3). Els gols fo-
ren marcats per Illescas (6), Hayo
(4), Juanito (3)) i Alex (2).

Llastimosa derrota dels Benja-
mins davant un adversari fluixet,
que tengué la sort de cara. L'arbi-
tre fou una peça clau, regalant l'em-
pat als visitants. Els dos gols foren
marcats per Ismael Alvarez. Juga-
ren: J. Blanco (2), Carias (2), Man-
resa (3), Uguet (2), Cherna (2), Bel
M." (1), A. Barceló (3), Carolina
(2), Ismael (2) i Kiko (1).

Mala sort tengueren els Alevins
que perdcren davant un rival que
pega molt fort. Mal arbitratge
dos punts que volen. Paco i Domin-
go marcaren cis gols. Jugaren: Mon-
serrat (1), Juanjo (3), Domingo
(2), Villanueva (2), Vicens (2), Pa-
co (3), Eva (2), Ramon (2), Fonta-
net (1) i Acirover (2).

Const. Calderón torna perdre, i
aquesta derrota els enfonsa dins la
classificació. Gols de Muñiz, Mayo-
ral, Pepe i Guindi.
PROPERA JORNADA

Avui a les 9 h. al Pavelló de Lluc-
major els d'Iniciació Promoció s'en-
frontaran al Nostra Senyora de
Gracia i a les 10 h. al mateix Hoc
els Benjamins de Promoció s'en-
frontaran al F. J. Ballester, i a les
11 els Alevins de Promoció jugaran
contra els de Llucmajor. A Cala
Llombards els Alevins Regional
s'enfrontaran a Son Amer i els In-
fantils de Promoció ho faran contra
una selecció dc Llucmajor.

LO MILLOR.—EI marcador que
pogurem veure a la pista de futbo-
let, i cl reportatge que ens dedica
«Diario de Mallorca» divendres pas-
sat. Gracies M. Adrover.

LO PITJOR.—La pluja que ens
feu ajornar alguns partits i el mal
arbitratge del partit de benjamins.

Escriu:
MARINO TALA VANTE

III Liga de invierno
Otra semana de gran fútbol y ex-

pectación en los resultados, a pesar
del mal tiempo reinante.
RTE. CA'N GUST, 4 -

BAR ES REDÓS, 1
Este partido se jugó con unas con-

diciones muy negativas: agua, vien-

to y frío. Debido a ello los jugado-
res tuvieron problemas en el con-
trol del balón. Por el contrario el
árbitro no tuvo ninguno por el buen
hacer de los jugadores. Ganó el RTE.
CA'N GUSTI por su mejor juego y
posicionamiento en el campo.
CASA EXTREMEÑA, 1 -

CLASIFICADOS X, 9

Buen juego y buen ritmo impues-
to por los CLASIFICADOS X, que
de esta manera dejan de ser el faro-
lillo rojo dc la clasificación, cedien-
do el puesto a los extremeños, que
de esta forma son el equipo con me-
nos poderío hasta la fecha.

CHAPISTERIA J. ROIG, O -
ESPORT ENERGY, 2

Comentábamos en la crónica ante-
rior el buen juego del ESPORT
ENERGY, que este viernes demos-
tró tener ambición y fútbol en todos
sus componentes. Ganar cl partido
los chapisteros no era fácil, pero al
final se impusieron al saber adap-
tarse mejor a las condiciones de la
pista. Mención aparte merecen los
cios porteros por su trabajo en man-
tener su portería imbatida.

CA'N BLANCO, 1 -
CONS. S. SIMARRO, 9

Partido con mucha espectación en
las gradas por parte de los de San-
tanyi, que a medida que avanza la
competición van demostrando su in-
teres en no perder la cabecera de la
clasificación. Uno de sus jugadores,
Santi Simarro, va demostrando que
se puede defender, atacar y hacer
goles en un mismo partido. ¡Ouc'
fuerza la suya!

CONS. MDRARRO, 7 -
CA'N MOIX/S'OLIERA, 4

Muchas alternativas en el resulta-
do, pero los MISIARRO acertaron
mejor en sus jugadas, tanto en equi-
po como en individuales y ahí está
el resultado final de 7-4.

THE PAKS, 4 - BAR SA XARXA, 5
Encuentro interesante y competi-

tivo viéndose jugadas de profesio-
nalidad en los dos equipos, pero el
mejor posicionamiento y la entrega
puesta por BAR SA XARXA decidió
el resultado a su favor y también
lograr dos objetivos: 1." Colocar su
equipo en 5.a posición y 2." Que su
jugador Jerónimo Vidal se meta de.
lleno entre los máximos goleadores
y con 12 dianas.

MÁXIMOS GOLEADORES:
M. Garau (Paks) y S. Simarro (C.

S. Simarro) con 13 goles. P. Garcia
(Ch. Roig) y Jeroni Vidal (S. Xar-
xa) con 12 goles. T. Vaca y B. Feria
(Rt. C. Gustí), P. M. Alzamora
(Paks) y T. Vidal (C. S. Simarro)
con 11 goles. Y M. A. Herrero (Ch.
Roig) con 10 goles.

J G E PGF GC P

Rte. C. Gustí
	

98 0 1 39 19 16
Cons. S. Simarro 96 3 0 39 19 15
Chap. J. Roig 	 95 2 2 36 20 12
The Paks 	 85 1 2 41 27 11
B. S. Xarxa 	 94 1 4 29 36 9
Esport Energy 	 83 2 3 17 19 8
Cons. Miñarro 	 84 0 4 21 24 8
C. Moix/Oliera 	 82 2 4 23 28 6
B. Es Redès 	 72 2 3 17 22 6
B. C. Blanco 	 72 0 5 23 32 4
Clasificados X
	

81 0 7 24 30 2
C. Extremeña 	 80 1 7 17 38 1

Futbol Sala

Pintures Mar guenya per 15-0 dins Sa Mola



FELANITX 	 9 ,

L)
I.' 13 ..EFERENTE

Merecido positivo para el Felanitx en Alaró
Alaró, O - Felanitx,

BASQUET

Emocions fortes!
Segona vicrinia de l'Autocares Grimait

contra el Costa de Calvià
Poco público en el «Camp Muni-

cipal» de Alaró en una tarde fría y
ventosa.

FELANITX: Matías, Gelabert, Bo-
rrás, Roig, Sebastian, Colau, Lean-
dro (Francis), Nico, Gori (Suñer),
Teruel y Aznar.

ARBITRO: Riera Pujol. Bien.
Mostró tarjetas amarillas, Toro,
Cardas y Teruel.

COMENTARIO. — Buen primer
tiempo del Felanitx que comenzó
ganando la partida al equipo local,
al que sorprendría una y otra vez
en espectaculares contragolpes. Has-
la cinco perfectas asistencias dio
Nico, que realizó un magnífico par-
tido, a los delanteros felanitxers
que tuvieron en esta ocasión la pól
vora mojada. Una pena porque fa-
liar tantos goles puede ser fatal a
Ia larga.
_ En la segunda mitad bajó el rit-
mo de juego y este se tornó soso e
insulso. En los minutos finales el
Alaró dio algunos coletazos obligan-
do a los defensas felanitxers a mul-
tiplicarse y salvar algunas situacio-
nes comprometidas.

SKOR PIO
l'ROXIMA JORNADA:

PREFERENTE. — FELANITX -
MONTUYRI. «Es Torrentú» domin-
go.

2.. REGIONAL. — S'HORTA -
S'ARRACO. «Sa Lleona» domingo.

LLUCMAJOR - CA'S CONCOS.
«Camp Municipal» Llucmajor.

3." REGIONAL.—PORT POLLEN-
CA - ATCOS. PORTOCOLOM.

.2.. REGIONAL
CA'S CONCOS, 1

VALLDEMOSSA, 2
Gran segona part dels locals que

pogueren superar els 2 gols de
desvantatge del primer temps.

Aleix, Miguel, Jaume, J. Antonio,
Colau, Mateu, Sans& Adrover, Caba-
na, Alcaraz, i Mayoral. També juga
Antoni Adrover Sastre.

Esperem que la sort i els resul-
tats acompanyin, perqu 7.2 sino el
fantasma del descens s'acosta.

J. Mas

PLA DE NA TESA, 1 - S'HORTA, 3

VALUOSOS POSITIUS!
El quadre de S'Horta es desplaça

al Pla de Na Tesa amb la baixa
d'alguns jugadors lesionats (Barceló
I, Barceló II, Ramirez, Garrido i
Piña), peró amb la incorporació a
darrera hora del jugador JULIAN
procedent del Cala d'Or. A la pri-
mera mcitat el S'Horta aconseguí
un gol, per mediació de Ian i a la
continuació altra volta aquest juga-
dor marca dos gols mes. El nostrc
equip fou superior en tot moment
i inclús haguera pogut marcar més
gols d'haver tengut més fortuna.
S'alinearen Barceló, Antich, Adro-
ver, Fax, Carrasco, M. Roig, Juli

(Augusto m. 70), Dino, Julian, Gas-
par i Ian.

Esperem que aquesta lleugera re-
cuperació seguesqui demà a, les
15,30 a Sa Lleona contra el S'Ar-
racó.
3.a REGIONAL
ATCOS. PORTOCOLOM, I

SON CLADERA,
SE SIGUEN SUMANDO PUNTOS

Ante un rival difícil que no anda
mal clasificado los «porteños» tu-
vieron problemas para resolver este
partido. Lo importante es que los

,puntos quedaron en casa y pertni-
ten a los Atcos. seguir en el grupo
de cabeza.
1UVENILS

FELANITX, O - BADIA, 5
Roque, P e t j , Tomeu, Juanpe,

Acosta, Guillem, Felip , Tomas, Cal-
derón, Galmes i Cano. També juga
Risco per Juanpe, _lesionat.

Els juvenils noten les baixes de
lesionats i de la seva «estrella»
FRANCIS, que ana convocat amb
els grans, amb els quals debuta.

J. Mas
PEÑA SON PIZA, 4 - S'HORTA, 3

DERROTA INJUSTA
Derrota injusta dels nostres juve

-ni s a Sa Vileta, ja que guanyaren
gairebé durant tot el partit i a 15
minuts del final encara hi havia un
1 a 3 a favor. Però els canvis que
feu a darrera hora l'equip local
possibilita el contundent canvi
resultat. Segons comentaris els
quatre jugadors introduits eren
d'una categoria superior i tot i que
el S'Horta sollicita una revisió de
titxes, aleshores els jugadors ja no
hi eren. Demà diumenge, a les 10,30
a Sa Lleona, S'Horta-Camp Rodó.

BENJAMINS. — El partit Barra-
car-S'Horta previst no es disputa
degut al mal estat del terreny de
joc a Manacor.
CADETS

PORRERES, 2 - S'IIORTA, 1
Inesperada derrota del S'Ilorta a

Porreres dins un camp en molt ma-
les condicions degut a la pluja. El
nostre equip, a la segona part inten-
ta l'empat, per() no pugné ser. El
gol de l'honor cl marca Jose Miguel.
Avui a les 16 h. a Sa Lleona els
nostres cadets s'enfrontaran al Ses
Salines.
INFANTILS

SANTANYI, 5 - S'HORTA,
No hi hagué sorpreses en el des-

pla -;ament a Santanyí, un partit de
gran rivalitat en el que el Santanyí
no demostra la soya condició cle lí-
der, ja que en cap moment féu un
joc brillant.EÌs santanvinersaconse-
guiren eis seus gols en jugades in-
dividuals. Avui a Ics 14,45 els infan-
ti ls jugaran contra el Porreres.

NECESITO JOVEN con experiencia
para taller herrería.
I nformes, Herrería Adrover-Roig,
C.B., Carretera Sliorta-Portoco-
lom.

RESULTATS
Cadets:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 51
SA POBLA, 	 52
Juvenils:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 55
PORRERES, 28
S•zziors masculí:
ALMACENES FEMENIAS, 53
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 54
Sèniors fenzení:
LLUCMAJOR, 55
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 40
III Divisió:
AUTOCARES GRIMALT, 72
COSTA CALVIA, 71

COMENTARI
L'emoció del bàsquet queda ben

demostrada a tres clefs partits de la
passada setmana, partits que se re-
solgueren per la minima diferència
d'un punt, i ja vos podeu imaginar
com varen ser els finals d'aquests
encontres.

Els CADETS feren una de les mi-
llors actuacions a Sa Mola. El do-
mini pobler va ser clar en el primer
temps i arribaren a avançar-se de 13
punts, poc abans del descans, per-6
un it-lei-el-We triple de Florian des de
camp propi, en el darrer segon, dei-
xa el resultat en 18-26. Les clifer.s2n-
cies s'anaren retallant, poc a poc, a
Ia segona mcitat i se forca l'empat
a 44 que conduí a la prórroga. En
aquesta, cl millor encert en els tirs
Mures dels visitants resulta decissõ-
ria. Cal destacar, especialment, el
gran encert anotador de Florian
Wolf i la lluita incansable d'Hugo
Díaz.

El partit dels JUVENILS s'acaba
ben prest. La sortida, a tota maqui-
na i amb gran encert, posa el mar-
cador a 26-6, en el minut 11. A la
resta del temps el joc va ser molt
pobre. La segona part, amb 17-15,
val més oblidar-la. Però la nova vic-
tòria forma part d'una cadena en
que ja són vuit, dels nou darrers en-
contres disputats, els triomfs que
demostren la lluïda campanya d'a-
quest equip.

L'equip SËNIOR MASCULf paga
amb la mateixa moneda a l'Alinace-
lies Femenias, guanyaclor a Felanitx,
a la 1.» volta. El panorama no era
molt bo, quan en cl minut 9 el mar-
cador assenyalava un Il -l. Afortuna-
ment se restablí la normalitat entre
els dos equips, dc potencia semblant
i en el minut 17 el resultat era d'em-
pat a 18 i en el clescans de 21-26. Les
alternatives en el comandament del
partit se succeïrem a la segona part.
I.a millor eficacia en el Hançament
de tirs Mures (20 de 27) va fer cau-
re la balança de part del Joan Cap6
que va patir força fins en cl darrer
segon.

No va ser tot lo bo que hauriem
clesitjat el debut a la lliga de les SL-
NIORS. Percicren el partit a la 2.a
meitat del primer temps. D'11-11 en
el minut 9, se passa a 37-18 en el des-
cans amb un parcial cle 26-7. En el

segon temps encara amplia l'avan-
tatge el Llucmajor (fins a 24 punts),
però una bona reacció felanitxera (6-
15, en els darrers 12 minuts) escur-
sa la diferencia. Cal destacar l'ex-
ceHent feina de Cati Garcias (15
punts i 7 de 10 tirs lliures, entre
d'altres coses bones).

Final impensable en el partit de
TERCERA. L'Autocares Grimait va
anar 14empre a remolc del C. Calvià,
amb . desavantatges de fins a 12
punts :a la La part i d'll quan falta-
ven \ft., minuts per acabar. Pert:, en
els darrers instants ¡'Autocares va
donar una estocada definitiva. La
primera vegada que passa davant
faltava un minut i mig per acabar i
encara els visitants tornaren capgi-
rar el resultat. El sempre bo i millor
Guillem Amengual, a 7 segons del fi-
nal, aconseguí la cistella definitiva
que provoca un bot d'alegria a tot-
horn. Per?) no acaba aquí la cosa: a
dos segons del final, l'un més un en
que ens castiga l'arbitre Alejandro,
bastant protestat a diferents parts
de l'encontre, ens dona un bon en-
surt, que no passa d'això, enmig
d'un deliri general. L'autocares Gri-
malt ha fet un final de higa fortis-
sim, amb cinc victòries consecutives
i ha estat l'únic que ha derrotat el
Costa de Calvià dues vegades. A més,
aquest triomf in extremis, dóna
opcions per a la consecució d'un
dels tres primers Hoes (entre els sis
equips que lluitaran per la Fase Fi-
nal de Mallorca) que els donaria pas
per la disputa de la Final de Ba-
lears (amb equips de Menorca).

AQUESTA JORNADA
Jugaran fora els cadets (Bàsquet

Inca B) i els juvenils (Gesa Alcúdia
B).

Els júniors comencen la 2.a fase
(Trofeu Jorge Juan) a Felanitx, con-
tra el Campos. Diumenge els dos
equips seniors jugaran a Felanitx:
les femines rebran el La Salle de
Ciutat, mentre que els masculins
s'hauran d'enfrontar a l'imbatud 11-
der Bunyola (Ca s'Esperdanyer).

Quant al conjunt cle III, a l'hora
redactar aquesta informació no

sabíem ni on ni contra qui ha de ju-
gar a la 1.a jornada de la fase final.

LARRY CISTELLES

Trot felanitxer
HIPODROM DE MANACOR:

La reunió fou suspesa degut al
mal temps.

SON PARDO:
Aquesta setmana els felanitxers

descansaren; fumes va córrer Jen-
nifer, al Premi Nacional.

1. .NERUDA, 1'24'4
2. JENNIFER, 1'25'0 (F)
3. NUONGO, 1'25'1

J. Mas



irs'PeL-A FOTOS

Jaume Monserrat
Revelados en 1 hora
Copias fotográficas en 4 minutos
Fotos Carnet
Reportajes
Foto industrial

C/. Santueri, 88	 Tel. 581156

CARNAVAL '92
Gran surtido en tela

para disfraces en

TEJIDOS POMAR
C/ MAJOR, 7 	 TEL. 580487

MARMOLES
esgramar

Granitos, mármoles, piedra arenisca,
piedra Santanyí.

Pida presupuestos sin compromiso

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

Restaurante 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 MENU COMPLETO POR 800 PTAS.

Menú sábado noche:
Sopas mallorquinas y lechona. Pan, vino y postre, 800 ptas. •

Para domingo mediodía:
Sopa cle pescado y marisco y pierna de cordero asado con beren-
jenas y patatas. Pan, vino y postre, 800 ptas.

También tenemos nuestra calla de climes y pescados
frescos

(pulpo a la gallega, pescados al grill y a la marinera)
TRATO FAMILIAR 	 PRECIOS ASEQUIBLES

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

10	 FELANITX

Co:oms a la Sala
QUINES COSES QUE PASSEN!

-
Mirau per on el nou Govern cau

en els mateixos errors que l'anterior.
La setmanir , passada varem rebre
l'acta de la Comissió ,de Govern de
dia 4 de novembre, cliian tOca\ra'ha-
ver-la lliurada com a maxim dia 14
del mes de novembre, ais • deu dies
de celebrada la Comissió. No sabem
quina excusa tendra el Batle, però
segur que en trobara alguna per in-
tentar justificar una dernOra de mes
de dos mesos. Divendres passat ens
varen convocar per una Comissió
Informativa, el dissabte •ens • varem
personar a l'Ajuntament • per estu-
diar la documentació j , quines co-
ses!, • no hi havia la docurretaci6
deis expedients. Varem sollicitar que
ens tornassin a convocar quail ten-
guessin cis papers per anar a la Co-
missió i si, dilluns ens varen tornar
convocar, això si, sense els expe-
dients que no tenien preparats. Hem

. de dir, perque es .cert, que aquest
Govern amb això ens escolta, l'ante-

nor incomplia igualment el Regla-
ment i feia el mateix, però seguia
endavant sense escoltar-se raons.
Hem avançat un poc, tot i que se-
guit seguit els hem dc recordar corn
hauria de funcionar l'Ajuntament.

Dins el mateix ordre de coses hem
de RECORDAR al Batic que tenim
testimonis de les converses mantin-
gudes amb gent del nostre grup i del
seu per fer l'Entesa (que tants oblits
Ia feren anar en orris) i que, corn
dèiem, el testimonis ens poden gua-
dar de mentir, pel que fa a l'acord
que arribarem per fer una auditoria
a l'Ajuntament tot just començar a
«governar». Les g_Tavacions que diu
tenir, no dcuen tenir res que veure
amb les que la setmana passada li
recordaven a la revista «S'Arenal» i
que deien que els desmentits del
Bade a una de les seves «cartes» a
aquest setmanari no eren certs i cl
que negava ara, abans ho havia afir-
mat. Seria b6 que els .set mesos dc
Batle aprengués que no es pot dir
que si a tothom i que conve recor-
dar el que es diu, perquè despres dir
61 contrari no agracia a ningú.

Club de Bàsquet
Esport Es Port
JUVENIL FEMENI
RENAULT PORTOCOLOM, 38

COLLERENSE, 21

A la fi les nines de Torri guanya-
ren un partit de lliga. Es juga amb
ganes de rompre la ratxa i des del
primer moment es posaren pel da-
vant en el marcador. Esperem que
no sia la darrera victòria. Anim M.a
del Mar que falta poc. Cati R. tan-
ta sort que t'estrenares. Jugaren:
Cati S. Turi (6 p), Trinitat, Antbnia
S. (2 p), Ana Rosa (16 p), M." Se-
bastiana (12 p) i Cati R. (2 p).—
Guillem.

RENAULT PORTOCOLOM, 23
CAMPANET, 40

Mal partit. El mal temps i la ma-
la sort foren les notes dominants.
Ja es comença molt malament ja
que no hi havia forma d'entrar cap
pilota i tot i que a la segona part
fou diferent, no basta per guanyar.
Jugaren: Cati S., M. ciel Mar, Tun i
(2 .p), Trinitat, Antònia S. (4 p),
Ana Rosa (17 p), M. Sebastiana i
Cati R.—Gitinern.

SENYOR FEW:NI
RENAULT RTE. PLAZA, 41

SAN JOSE, 64
Partit jugat a Ciutat amb un 11.s-

sim arbitratge d'Oliver, qui deixa
jugar brut a les ciel S. Jose. La pri-
mera part fou molt nivellacla, amb
un tempteig de 33-21. A la segona
mcitat les ciutadanes començaren
el joc brut, arribant inclús a pegai
a les jugadores davant la impassi-
bilitat de l'arbitre. Jugaren: Marie-
ta, Lena, M.  del Mar, Xisca B., Cati

(3K....-A,,/„bw;	 . • ---
, ,4? /ma:,•) (

• Que be! Els nins de NINO SI-
MARRO, alevins del C.D. FELA-
NITX, guanyaren als infantils del
mateix club per9gols a 1; els gois
foren marcats per l'estrella, figura
i promesa, TOMEU VIDAL. Molt be
Tomeu.

• MURDER IN THE BARN se-
gueix triomfant, aquest mes de fe-
brer actuara a un conegut local de
Can Pastilla. Sort i endavant.

• Els jugadors felanitxers pas-
sen Fred, - les instal-lacions esporti-
ves del Torrent6 no stin de lo mi-
lloret. Despres d'entrenar-se la
majoria dels dies queden sense po-
der dutxar-se.

• En Miguel Ficil de la tenda
PASSERELL dóna colles de peri-
quitos pels trofeus de futbolet. Des
d'aqui volem donar-li les gracies.

• La bona sort acompanya els
jugadors d'Iniciació patrocinats per
Pinturas Mar, que poc a poc van
pujant flocs a la classificació. El
seu . darrer triomf, 15 a 0 dins Sa
Mola. Oh!

• El mister de l'Autocars Gri-
ma i t de III Divisió acabada la lliga,
es desplaça a Ciutat per veure e u
directe cis sorteigs del PLAY OFF.
Un mister de luxe per un bon
equip.

Marino i Moixet

(18 p), Xisca S., Barbara, Conxi,
Antonia S., Cati R., Tun i i Isa (21
p).—Airdrett.




