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EI retard en le castruccii de la
Residència de la Tercera Edat

Tat :i.egnitt Dickens en el
a contra la Fim

A la vista de la consignació pressupostaria per a la futura re-
sidència de la Tercera Edat de Felanitx (25 milions de pessetes
d'un pressupost total de 1.400), contemplada dins els Pressupos-
tos Generals de l'Estat per a 1992, i de les manifestacions no coin-
cidents dels successius directors provincials d'INSERSO, el sena-
ar Simó Pere Barceló ha formulat diverses preguntes al Govern
Central, de les quals el mateix Sr. Barceló, mitjançant un informe
elaborat per la seva secretaria, ens dóna compte tot seguit.

Plenària: pocs muds i moites preguntes

El pasado mes de febrero, en base
a los datos de un estudio del IN-
SERSO sobre la distribución de so-
licitudes de plazas para residencias
de Tercera Edad, y en el que a Ba-
leares le correspondía una cifra no-
tablemente inferior a la de otras Co-
munidades Autónomas, tanto en tér-
minos absolutos como relativos, el
senador del Partido Popular pre-
sentó una pregunta sobre las resi-
dencias para la Tercera Edad pre-
vistas construir por el INSERSO en
la C.A. de Baleares.

En la respuesta a dicha pregunta
el Gobierno manifestaba entre otras
cosas que «finalizará asimismo la
construcción de la de Felanitx, resi-
dencia en cuya construcción se ha-
bran invertido 1.275.000.000 pesetas
en total.

En el mes de junio, el Senador
Barceló, volvió a insistir sobre este
tema, dada su importancia, y en es-
te caso el Gobierno refiriéndose a la
residencia de Felanitx manifestó,
que estaba en proyecto, que el nú-
mero de plazas era de 200, (40 vali-
dos) (160 asistidas) y que la fecha
de finalización prevista era el 30 de
octubre de 1993.

En el pasado mes de octubre el
Alcalde de Felanitx, Miguel Riera
manifestó que la construcción de la
residencia para la Tercera Edad, «es
uno de los objetivos prioritarios del
Ayuntamiento Socialista para el pró-
ximo ario 1992». El entonces director
de Acción Social del Inserso de Ba-
leares D. Jaume Mas, confirmó que
estaba prevista la construcción de
este Centro geriátrico con 225 pla-

zas, pero que «pensar que en 1992
podría entrar en marcha este cen-
tro es bastante optimista, ya que
hasta que no se aprueben los pre-
supuestos del próximo ario no se po-
drá asegurar la fecha en que inicia-
rá sus actividades el centro».
— En el mes de noviembre, el nuevo
director provincial del Inserso de
Baleares, D. Antonio Contestí, al ha-
blar, tras su toma de posesión de
los proyectos aprobados y presu-
puestados por el Inserso, se refirió
a una residencia de asistidos de 200
plazas en Felanitx, con un presu-
puesto inicial de 1.400 millones de
pesetas.

En el mes de diciembre y dado el
deficit real existente en Baleares, el
Senador Bacerló presentó la enmien-
da n.. 1.076, en la que solicitaba un
esfuerzo para que este proyecto del
Inserso se iniciara de hecho en
1992, y no dejar pasar más ejerci-

(Passa a la pag. 7)

Miinel Barceló
exposa Rovament
a Madrid

La galeria madrilenya Soledad
Lorenzo presenta actualment una
mostra de l'obra més recent de Mi-
guel Barceló. Són en sa majoria,
quadres pintats a Malí, alguns dels
quals foren mostrats a la recent
collectiva de Sevilla en commemora-
ció de San Juan de la Cruz.

Tres de les qüestions sotmeses a
aprovació de la plenaria de dilluns
passat quedaren a sobre la taula: El
plec de condicions del servei de
trasllat de cadavers, l'ordenança
del proveiment d'aigua potable i la
proposta de la batlia sobre l'actua-
ció dels Cavallets a l'Expo 92 de
Sevilla.

Aquesta darrera qüestió fou, tal
vegada, la més controvertida i la
que rebé les més fortes desqualifi-
cacions pel grup de CALS. Tomeu
Obrador digue que no s'havien de
deixar els Cavallets per una celebra-
ció que commemorava els 500 anys
d'un gran genocidi i l'espoli del po-
ble americà. La proposta, que era
del Batle, tot reconeixent els acords
munieipals dels anys 1920 i 1984 que
restringien l'actuació del grup a Fe-
lanitx població i en les dates tradi-
cionals de Santa Margalida i Sant
Agustí, amb la salvedat de casos ex-

cepcionals, argumentava al seu fl a-
vor l'excepcionalitat de l'Expo ,92
de Sevilla.

S'aprova aiximateix una ordenan-
ça per a la inserció dels animals
de companyia a la societat urbána
i el reconeixement de certs serveis
a determinats funcionaris.

Els pregs i preguntes suscitaren
moltes intervencions i el planteja-
ment de molts de temes, dels que
esmentarem la installació d'una
bústia (CALS) per recollir queixes
i suggerencies, les quals, de consi-
derar-se prou serioses, es durien a
les plenàries; la situació del conve-
ni amb la Universitat i (PP); l'estudi
d'utilització de les aigües residuals
de la depuradora (CDI); una orde-
nança per regular la publicitat es-
tàtica (CALS); les concessions del
Parc (CDI), la restauració del Pou
del Babot (PP), etc.

L'altre dia, llegint una novella de Dickens, titulada Bleak House, no-
vella molt en Ia unia de denúncia dels horrors a qué foren sotmesos els
pobres a Anglaterra . durant la primera Revolució Industrial, vaig trobar
un passatge que consider adient comentar.

, Un dels protagonistes de la noyella, Allan Woodcourt, decideix cercar
un refugi per a uri 'allot del - carrer, producte típic d'aquells horribles
slums londinencs de l'època Victoriana. Allan condueix Jo, així es deia
l'allot, cap a un possible aixopluc, i mentre caminaven ambdós per aquells
paratges, Allan pensa: «Vat ad: r ogue es cosa ben estranya que en el cor
d'un món civilitzat, per a questa criatura en forma humana sera mes di-
fícil encontrar alberg que per a un ca sense amo... Brut, lleig, desagrada-
ble de veure; en quant al cos, una criatura habitual dels carrers infames;
en quant a l'anima, un paga. La sutza el mascara, pois i puces el devoren,
tot nafrat, cobert de pelleringos... l'opulència anglesa l'ha posat a un ni-
vell més baix que les besties... No es de la mateixa pasta dels altres, no
té lloc en la creació. Per a ell no hi ha espai possible ni entre els animals
ni entre els homes». • •

Les reflexions que Dickens posa en la ment del seu personatge foren
escrites entre 1851-1853 i, per desgracia, no han perdut cap mica d'actua-
litat; ben al contrari el ,Jo de la novella dickensiana, a hores d'ara, s'ha
multiplicat fins a l'infinit, i no hi ha ciutat populosa del món, en que
eixams d'alots famolencs i abandonats de tothom no siguin una dolorosa
repetició d'aquella desventurada ciratura que el gran novelista anglès
imaginà. Pitjor encara per als dels nostres dies. Car Jo mar acompanyat
de Wodcourt, que, uns moments abans de morir,  li diu a cau d'orella:
«Jo, no saps alguna pregaria? —No, ninguna. —Ni tan sols una de breu.
No, cap ni una... Jo,, pots dir lo que jo dire. —Dire lo que vote dkra,
perquè jo sé que sera. bo. —Pare nostre. —Pare nostre, —repeteix Jo—
si, això es molt bo, —que estàs en el cel, santificat sigui el teu nom...».
I Jo expira abans d'acabar la frase.

Dickens, sempre tendre envers els malmenats, clou el capitol amb una
sentencia severa contra aquella societat de doble moral que va ser l'An-
glaterra de la reina Victòria: «Mort, senyores i senyors, nascuts amb ce-
lestial compassió en els vostres cors. I així en moren cada dia al Yoltant
nostre».

I la paraula del Crist es clara j Rampant: «Qui acull un d'aquests in-
fants perquè du el meu nom, m'acull a mi, i qui m'acull a mi, no m'acull
a mi, sinó el Qui m'ha enviat».



ANTORAL
Dis. 8 St. Joan de Mata
Diu. 9 Sta. Apollónia
Di1,1. 10 Sts. Guillem i

Escolàstica
Dim. 11 Mare de Deu de

Lourdes
Dim. 12 Sta. Eulàlia de

Barcelona
Dij. 13 St. Benigne
Div. 14 Sts. Ciril i Metodi

LLUNA
Quart creixent dia 1 1 --

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

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

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

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

Felanitx • Cala d'Or: A les 630
excepte dissabtes. Diumenges a
les. 1115 h. . _

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

S'Ilorta-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
D iumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

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

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

580448-581144
Ambulimcies

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

FELANITX
Sctmanari d'interessus locals

PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral: 	 1.875
Semestral a fora: 2.075

Clectrónica-]

III MOREY
VENTA Y REPARAC1ON DE APARATOS ELECTRICOS

EN GENERAL
-VIDEOS — TV — RADIO — ETC. -

INSTALACION DE ANTENAS TV Y PARABOLICAS

Caritat, 4 - Tels 583459 y 827182 	 07200 FELANITX
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Les informa-
mos que ya
disponemos
de la mejor
sección en
VESTIDOS y
TRAJES
COMUNION
y demás
complemen-
tos.

C. Plaga, 12 - Tel. 581821 - FELANITX

Ontoni not, Mestre
(En Eiol &Es Molí)

FELANITX

LA. SALAL

ELS CAVALLETS

L'agrupació folklòrica «Els- Cava-
llets» de Felanitx ha estat convidada
a l'Exposició Internacional de Sevi-
lla, que sera inaugurada dia 20 d'a-
bril. L'actuació tendria lloc el 3 de
juliol, dia dedicat a les Illes Balears,
en el pavelló que installara la nos-
tra Comunitat Autònoma.

La Corporació Municipal haura de
concedir l'autorització perquè el
desplaçament sia possible. Com se
recordara, fa anys, l'Ajuntament va
decidir que els Cavallets no sorti-
rien de Felanitx, on tenen dues ac-
tuacions cada any, llevat de casos
excepcionals.

L'organització del Pavelló Balear
s'ha interessat per dues agrupacions
més de Felanitx: S'Estol d'es Ger-
ricó i la Banda de Música, respecte
de les quals no hi ha cap decisió
presa.

ELS HABITATGES SOCIALS

L'Ajuntarnent de Felanitx té en
projecte la construcció d'habitatges
de caracter social, en la mesura en
que hi haura demanda, i que s'ofe-
riran a preus més assequibles que
els comercials. A fi d'anar reunint
informació sobre . 1a demanda i les
necessitats de la població, s'ha ini-
ciat una enquesta. Els interessats
poden recollir un imprés a les ofi-
cines municipals (Secretaria del
Batle) a traves del qual hi podran
contestar.

PATRONAT LOCAL DE MUSICA

Dimarts, dia 11, a les 21,30 hores
en primera convocatória i a les 22
en segona, a la Sala d'actes dc la
Casa de Cultura, hi tendra Hoc l'As-
semblea general de socis d'aquest
patronat, d'acord amb l'ordre del
dia següent:

— Informe del President.
— Informe del Tresorer.
— Elecció de nous directius.
— Precs i preguntes.
Com es sabut, el Patronat, que in-

tegra la Banda dc Música, l'Escola
Parc Auli i la Coral de Felanitx, es
una entitat que treballa a favor del

INFORMA
coneixement i difusió de la música
a Felanitx.
SA RUA 92

Dimecres dia 12, a les 21 hores, a
Ia Sala d'actes de la Casa de Cultu-
ra, hi haura una nova reunió de la
Comissió organitzadora dels actes a
celebrar amb motiu de les festes
dels Darrers Dies. Aquesta comissió
esta integrada per representants
dels grups, comparses i entitats que
tenen intenció de participar-hi.

LA CARRETERA FELANITX
CAMPOS

El proper dia 21, a la Sala, s'aixe-
caran les actes d'ocupació dels ter-
renys afectats per la reforma de la
carretera Felanitx Campos. L e s
obres varen esser adjudicades per la
Conselleria d'Obres Públiques i Or-
denació del Territori, el passat mes
de desembre, a les empreses Ferrer
Pons i Jose - Ignrrcio - Mayol -Esteve.
El pressupost global de l'obra es de
297.800.000 pessetes.

Una vegada firmades les actes d'o-
cupació les obres podran començar
en qualsevol moment.

(Passa a la vagina 5)

SE ALQUILA PLANTA BAJA Y
PISO (2 viviendas) en Felanitx.
Informes: Tel. 580269.1..

mori a Felanitx, el dia 31 de gener de 1992, a l'edat de 92 anvs,
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.

Al eel sia
La seva esposa Miquela Mestre Picornell; li  lia 1ssumpció Catalina; fill politic Bartomeu

Mascaró; net Pere Antoni; lillois Sor Catalina Serra i Antoni Mascaró; germana Catalina; germanes
politiques Francisca Covas i Angela Mestre; nebots, eosins i eis altres familiars vos demanen clue el
volgueu tenir present en les vostres pregaries.

Casa mortuòria: ilocitherti, 20
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anAjuntament:de:Felanitx; 7_7
CASA MUNICIPAL DE CULTURA

DEL 8 AL 23 DE FEBRER

Exposicia:deTpintura de

JOAN MAINICI
INAUGURACIÓ: AVUI DISSABTE A LES 19 HORES

MOTO SPRINT Alquiler de
motocicletas

SE NECESITA CHICO (17 a 25 aims]
para mecánico de motos

Informes: Tel. 659007 (de 13 a 14,30 h.)

Construcciones CALA MILLOR S.A.
ESTRUCTURAS, ENCOFRADOS,

FORJADOS, etc.

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

C/. Proïssos, 38	 Tel. 827073 (de 20 a 24 h.)

FELANITX 	 3

Studia - 92: 	 voitant de Nicea L'Exposició de pintura de Joan Maim('
Donat que la segona lliçò que s'im-

partira el proper clijous gira entorn
dc les definicions cristol6giques que
es feren al Concili de Nicea. inten-
tare fer-vos, si ens ho permeteu, una
aproximaciú histórica als esdeveni
ments principals que sorgiren en
aquella època.

Encetam el segle IV. En poc
inenvs (le cent anys, WI/ com
l'Esglesia passa de ser perseguida a
tolerada (decret de tolerancia reli-
giosa pets cristians, dictat per l'em-
perador Galeri l'any 311), de la to-
lerancia a la llibertat (Ediete de Mi-
la (313): Constanti I decreta la Ili-
bertat de cultes), de ser lliure a pro-
tegida (Constanti, en un edicte im-
perial (324) manifesta el seu desig
de que tots es facin cristians), des-
pres sera proclamada religió oficial
(Edicte de Tessalônica (380): Teo-
(losi el gran: «que tots eis pobles
dc l'Imperi abracin la fe que l'esglé-
sia romana ha rebut de sant Pere..)
i finalment sera exclussiva j tínica
en tot l'Imperi (hei (392) que con-
sidera delicte d'alta traició el culte
no cristià).

Mentrestant sorgeix la f igu r a
d'Arri (Libia 256 - Constantinoble
336). Fou deixeble de Llucia (l'An-
tioquia i rector d'una parr3quia d'A-
lexandria. La seva doctrina heretica
considera el Fill com a criatura del
Pare (Deu es el Pare i el Fill es un
instrument de•Deu per a la creació
del món contingent). Fou deposat
pel sínode d'Alexandria (318), però
demana ajuda als seus amics i la
brega persisti fins a la celebració (let
Concili cie Nicca (325), convocat per
Constantí i on assisti com a legat
del papa Silvestre I, Osi, bisbe de
Córclova. Aquest concili, primer dels
ecumènics, condemna l'heretgia i en-
cunya la fórmula «consubstantia-
lem. (cle la mateixa naturalesa) per
posar dc rellcu la identitat dc naw-
ralesa divina en el Pare i el Fill.
L'emperador el desterra a Iliria i
morí repcntinament quan aqucst vo-
lia reconciliar-lo. Nicea no significa
Ia fi, sino própiament cl principi dc
les discusions ecumeniques al vol-
tant de l'arrianisme.

En quant a la vida de l'Esglesia
direm que durant aquest segle s'ai-
xcquen cle nova planta llocs desti-
nats al culte i se consagren. L'altar,

que fins ara havia estat una taula
portàtil de fusta, es fa de pedra i
es fitxa, mentre el poble es apartat
d'aquest altar. Però els fidels (ho
veurem tot seguit) es decantaren a
Ia vegada do la comunió.

L'Arrianisme havia negat que el
Fill fos Deu com el Parc. La ¡huta
contra aquesta heretgia concluí a re-
saltar la divinitat cie Jesús deixant,
a vegades, en la penombra la seva
humanitat. Així es com desperta el
sentiment de lo tremend davant el
sant sacrifici (la missa).

Basili en la seva Regla, amonesta
els seus monjos sobre el «temor amb
el qual hem de rebre el cos - i la
sang cie Crist» i per altra banda Sant
Joan Crisbstom parla als seus es-
crits ciel «sacrifici terrible» i de la
«taula tremenda» al matcix temps
que es Ilamenta client: «inútilment
assistim a l'altar, ja que ningú hi
ha que hi prengui part..

Es perceb to sagrat i to profà com
a clues coses que s'han de mantenir
separacies. Lo sagrat, fins i tot, s'ha
dc protegir de to profa pel fet d'es-
tar mes directament relacionat amb
Ia clivinitat. Ara h, es quelcom com-
provat que totes les religions perce-
ben com «impur» tot el relacionat
amb la sexualitat i el món greco-ro-
ma no n'era certament una excep-
ció. En aquest context socio-reli-
giós, influida endemés pct pensa-
ment maniqueu, l'Església intro-
clucix el precepte de continência
eucarística: es prohibeix l'ús ciel ma-
trimoni cl vespre abans de partici-
par en l'eucaristia, als qui feien
comptes combregar. No es gens ex-
trany que poc després fos el sínode
d'Elvira (306) qui en el seu canon
33 prohibís als sacerdots aleshores
casats, tenir fills i se'ls manas abs-
tenir-se de les seves mutters. Vet
aquí, clones, l'origen del celibat sa-
cerdotal. Tamb6 aquesta continência
eucarística sera la causa que decan-
tara als seglars de la comunió fre-
qüent.

Dos segles més tard, el sínode de
Agcla (506), davant aquest fenj)racn
que ja al finals del segle IV s'havia
generalitzat, disposa les primeres
mesures obligant a's fidels a com-
bregar al manco tres vegades a
l'any.

Avui horabaixa a les 7 sera inau-
guracia a la Casa dc Cultura, una
exposició de pintura del nostre esti-
mat company i collaborador Joan
Maimó.

En Joan Maimó tot i haver expo-
sat obra pictórica als voltants dels
anys cinquanta a Alger, no s'havia
dedicat fins ara d'una manera prou
intensa a aquesta modalitat com per
oferir una exposició individual. Avui,
tant pel que significa de revelació
per molts felanitxers, com per les
seves proporcions (ocupara tambe
Ia sala del primer pis), aquesta mos-
tra esta cridacia a constituiu - un es-
deveniment artistic de primera
magnitud.

Del cataleg de l'exposició repro-
duim uns paràgrafs de Jaume Oli-
ver:

«... a En Maimá cap forma d'ex-
pressió plàstica se li havia mostrat
esquiva; pet-6 dc la pintura fins ara
en teníem comptades mostres, puix
que a la vila nomes havia participat
en exposicions collectives. La veritat
es que mai no ha deixat els pinzells,
i que, quan s'ha vist exonerat del seu
magisteri a l'Escola d'Arts i Oficis i

l'Institut Polit:...cnic, de Palma, es
quan per a ell ha arribat l'hora de
poder lliurar-se plenament al seu
gran deter de la vicia. Hem de dir,
així mateix, que devers els anys cin-
quanta havia fet dues exposicions a
Alger amb resultats verament esti-
mutants.

L'impressionisme que estava en
voga durant la joventut cIel pintor,
l'impacta clecisivament per:1) sense
restar a l'obra l'empremta persona-
líssima de l'autor. Davant els seus
quadres d'una factura molt enèrgica
i segura (tot esta fct a espatula),
s'enclevina que cl pintor també es-
criu, perquè per damunt l'anêcdota
i la circumstancia, amb elegant so-
brietat, sap subrallar l'oració prin-
cipal, i vos fa arribar sense massa
circumloquis el bessó ciel missatge
de la seva obra.

La teim:dica incion cies de la gran-
diositat corprenidora deis paratges
(le la Serra fins a la serenor de les
terres dolçament aturonades ciel pia,
pasant per les transparencies tur-
queses cie l'aigua de les calcs santa-
nyinercs. El ciaurat de la pedra que,
amb l'escalfor del sol de tants de
dies, es vincle en arc per fer-se por-
tal d'una casa de pages, com la fla-
marada encesa d'un camp martirial
de rosettes; tot es tractat amb fon-
da veneració i amb acurat ofici.»

La mostra restara muntada fins
dia 23 de febrer i es pot visitar de
18 a 21 hores els dies feiners i d'll a
13 i cie 18 a 21 els cliumenges.

PORTO COLOM en c/ del Mar
VENDO APARTAMENTO con vis-
tas, dos/tres habit., 2 baños, coci-
na amueblada. Ocasión!
Precio 9.900.000 ptas.
Informes, Tel. 825368.

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:
Pimientos de piquillo rellenos de merluza y gambas y Conejo

con cebolla o al grill. Pan, vino y postre, 800 ptas.

Para domingo mediodía:
Arroz brut y lechona asada. Pan, vino y postre, 800 ptas.

También tenemos nuestra carta de carnes y pescados
frescos

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



Com cada any, la celebració tindra
Hue a la Pari- quia a les 8 del yes-
pre amb una Eucaristia. La collecta
que es faia sera per. ajudar econò-
micament els Menjadors Infantils
del Perú que sostenen les Religioses
Trinitaries.

Tots hi sou ben cordialment con-
vidats.

vida social
NAIXEMENT

Els esposos Santiago Martin Rial
i Francisca Nadal Prohens, han vis-
ta alegrada la seva llar amb el nai-
xement del seu primer fill, un nin
que rebrà el nom d'Albert.

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

DOCTORAT
Ha obtingut el grau de Doctor

per la facultat de Medicina de la
Universitat de Valencia, amb la
qualificació de cum laude, el metge
Pere Obrador Prohens.

Rebi la nostra mes cordial enho-
rabona.

BODES
- El passat- dia 22 de gener, a la
parròquia de la Mare de Deu del
Carme de Cala Ratjacia, se celebra
l'enllaç matrimonial dels joves Joan
Mora Ramon i Agnes Manresa
Borras. Bend la unió el rector d'a-
quella església Mn. Pere Barceló.

Els nuvis foren apadrinats pets
seus pares respectius, D. Gabriel
Mora i D.a Joana Ramon, D. Miguel
Manresa i D.a Maria Borras.

Després de la cerimònia els convi-
dats es reuniren en un dinar que
fou servit a l'Hotel «Bahia del Este»
de Cala Millor.

Enviam la nostra enhorabona mes
cordial al nou matrimoni.

Dissabte passat horabaixa, al San-
tuari_ de- Sant Salvador, s'uniren en
matrimoni els joves Gabriel Roig
Grimalt i Miquela Mateu Veny. Be-
neí rentlaç Mn. Leancire Martizifiez.

Apadrinaren el nuvi, la seva mare
D.a Apollbnia Grimait i el seu cosí
D. Gabriel Roig. La nuvia fou apa-
drinada pets seus pares D. Guillem
Mateu i D.. Margalida Veny.

Despres nuvis, familiars i amies
es reuniren en un sonar a l'hotel
Esmeralda Park de Cala Ferrera.

Enviam la nostra mes cordial fe-
licitació als nous esposos.

Trot felanitxer
HIPODROM DE MANACOR

Presentació de poltros de 2 anys
de la generació «T», amb presencia
de clos felanitxers, TANGO D'A-
MOUR per Plaisir d'Amour i Faty
Day P, pronictat de Gaspar No-me-
ra, i TANIA per Nouko i Victòria
II propietat de Rafel Sansó.

El premi Nacional tengué a cios
felanitxers als primers flocs:

1. NACHITO, 1'24'1 (F)
2. LANZARINA, 1'25'2 (F)
3. E. PAMELA, 1'25'9
4. LUTINE, 1'23'3 * 	 Joan Mas

4 	 FELANITX

Josep A. Grimait homenatjat per
l'Escola de Mallorquf de Manacor

Dimarts passat i dins eis actes
commemoratius del 130 aniversari
del naixement de Mn. Alcover, l'Es-
cola Municipal de Mallorquí de Ma-
nacor, feu l'entrega dels «Reconeixe-
ment de mèrits» 1991, destinats a les
persones que s'han distingit per la
seva aportació a la llengua i cultura
pròpia.

Enguany aquesta distinció ha es-
tat atorgada al nostre company i
collaborador Josep A. Grimait.

A l'acte de lliurament havia de
parlar sobre «Mn. Alcover, l'home
dels mots» l'escriptor Josep M. Ba-
i larín.

Felicitam a l'amic Josep A. Gri-
malt per aquesta distinció.

Avui vespre teatre a l'Auditori
Avui vespre a les 9,30, a l'Audito-

ri Municipal, el grup de teatre «Vo-
ramar» del Port d'Andratx ens ofe-
rirà la •camedia d'Oscar - Wilde «La
importância d'anomenar-se Ernest»,
una obra d'una finura i un enginy
literari extraordinaris. Es diu que
es la que dona més diners i glòria
a Wilde de totes les seves obres.

Aquesta comedia va introduir a
Anglaterra la forma moderna del
teatre i tot i haver passat quasi
cent anys de la seva estrena (1895),
mai no ha perdut el seu aroma de
modernitat.

El grup «Voramar» ha vengut a
Felanitx en diverses ocasions i sem-
pre ens ha ofert uns muntatges i in-
terpretacions excellents, per la qual
cosa no clubtam d'aconsellar als fe-
lanitxers aquest nou muntatge tea-
t

Concert - de -piano i violf
El proper divendres dia 14, a les

9'30 del vespre, a la Casa de Cul-
tura, el Centre Cultural ens oferirà
un concert a càrrec de la pianista
fclanitxera Francesca Artigues Flo-
rit i del violinista Gyorgy Biro.

Esperam amb interès aquest con-
cert que te l'atractiu de poder escol-
tar Na Francisca Artigues, una pia-
nista felanitxcra prou qualificada, al
costat d'un prestigiós violinista.

El metge Vidal passarà consulta
dos dies a Felanitx

La Coordinadora pro-metge Vidal
ens assabenta de (pie a partir d'ara
i degut al gran nombre de persones
pie té abscrites, el Dr. Vidal passara
un dia inés de consulta a la setmana
a Felanitx.

Des de princi pis de novembre En
Nliguel Vidal atenia els seus paci-
ents els dijous al Centre de Salmi i
ara els atendra la ii l)(" els dimarts a
partir de les 9'30 del matí.

El fogueró de Son Prohens
Dissabte passat a vespre, amb

una nit cl'hivern esplendida a Son
Proliens pogueren celebrar de gust-

la seva particular festa de Sant An-
toni. Així, clones, després de la mis-
so votiva;-.celebrada pel - Rector de
Felanitx, a la que assist( el Bade i
gairebé tot l'equip de govern, s'en-
cengué el foguerú, al voltant del
qual es feu torradissa i ball fins
ben tard. Al sò de S'Estol d'Es Pi-
cot i «Raiguers» de Binissalem, en
alguns moments es comptaren mes
dc vuitanta parelles enmig de la
rot lada.

Llar de la Tercera Edat • lnserso
TEATRE D'EN XESC FORTEZA.

—Peis dies 11 i 19 ja esta complet.
Queden places pel dia 27. Sortida a
les 5,30 del capvespre.

CONFERENCIA.—Dijous dia 13,
a les 17 h., a càrrec de Mn. Antoni
Fiol, sobre «Dotze anys de missió
al Brasil», amb projecció de diapo-
sitives.

REVISTA.—Al Teaatre Principal
de Ciutat divendres dia 14, «Meti-
dos en harina». Sortida a les 5,30
del capvespre, Preu, Lyn ptes_ Ins-
cripcions del 6 al 12 de febrer.

EXCURSIÓ A ARTA.—Dijous dia
20. Preu 1.600 ptes. (visita optativa
a les coves, 300 ptes). Inscripcions
de dia 13 a dia 16 a la Llar.

PIRINEU ARAGONES I LOUR-
DES.—Del 22 al 28 de març. Que-
den poques places. Preu 54,800
pies.). Del 16 al 23 de febrer es for-
malitzaran les inscripcions.

La Simfònica estrena una obra de
Bartomeu Artigues

Dijous passat a l'Auditórium de
Ciutat, l'Orquestra Simfònica de les
Balears «Ciutat de Palma», oferí un
concert sota la direcció de Lazio
Kovacks. Entre les peces del pro-
grama n'hi veim una de Bartomeu
Artigues, «Kuncialini», que fou es-
trenada en aquesta ocasió.

Ximbombada a Son Valls
El dissabte dia 15 a vespre, a Son

Valls, tindrà lloc una ximbombada.
A la propera edició en donarem

mes informació.

Curs Stvdia
El próxim dijons dia 13, a les

9,30 del vespre, al salá d'actes del
Collegi de Sant Alfons, el P. Antoni
Oliver, C.R., explicara la scgona Ili-
çó del curs: «Els grans dogmes fo-
namentals: Les definicions cristoló-
gigues, Nicea (325)».

Comissió de confraries de Set-
mana Santa

Aquesta comissió integrada per
representants de totes les confraries
de penitents (le la riostra ciutat tre-
balla per deixar enllestida la VII
TROBADA DE CONFRARIES DE
MALLORCA que s'ha dc celebrar a
Felanitx el proper dia 8 de març,
primer diumenge de Quaresma.

Per tal de tenir un primer contac-
te amb els delegats cie totes les con-
fraries (le Mallorca, avui dissabte,
dia 8, a les 5 del capvespre, a la
Casa de Cultura, Plaça cie la Font
de Santa Margalida, tincira Hoc una

reunió a la qual hi són també con-
vidats tots els penitents de la x, ila
que tenguin el gus Wassistir-hi.

L'organització de la Cavalcada
de13 Rei3 agrazix

Relació de donatius i collabora-
cions rebudes de diverses cases co-
mercials i entitats per la Cavalcada
dels Reis:

Hiper Felanitx, 50 juguetes.
Llibreria Oliver, 5 juguetes.
Ferreteria Artigues, 2 juguetes.
Hiper Manacor, 15.000 ptes. en

genere.
--Banca March, • 20 Kg. de cara-

meHos.
Ptes.

Banc de Credit Balear 	 5.000
Banc de Santander 	 5.000
Banc Central . 	5.000
B. Bilbao/Vizcaya 	 5.000
Banc H. Americano 	 5.550
B. Ep. de Crédito 	 3.000
Caixa de les Balears 	 5.000
Caixa Rural
	

5.000
X X X
	

1.000
X X X
	

1.000
X X X
	

1.000
Papereria Cóndor 	 2.000
Jordi Adrover 	 500
Moliver 	 5.000
Expert - A. Matas 	 5.000
Relojería Mayor 	 1.000
Tamb& volem- agrair - la collabora-

ció de Taller Cristóbal Bennasar
que cedí els cotxes Suzuki que figu-
raren en el seguici dels Màgics i del
patge i a Fco. Grimait, S.A. la ces-
sió dels locals per a la preparació
de la cavalcada.

L'Organilzació

Grup excursionista Cabrit
Després d'haver trescat de nit per

Ia serra del nostre terme, ha arri-
bat l'hora de deixar arrecerats els
llums i les bombetes naturals i sor
tir del botador per feinejar un pet<
més lluny. Per tot això, hem pensat
fer una bona passejada,- ,ja ,. .gtie.-vú--
rem que tot-horn va ben -be - de ca-

recórrer el CAM1 DE S'ARXI-
DUC.

Sortiríem de Felanitx cap a
Vaildemossa amb carretó i faríem
el següent recorregut, Son Gual, mi-
rador de ses Puntetes, el camí
s'Arxicluc, cl puig del Teix i un al-
tre cep cap a Vallciemossa. Cal es-
mentar la gran bellesa d'aquesta ex-
cursió, d'es d'on es poden fer uns
tills com unes taronges, admirant
tota la costa de ponent, Miramar,
Deia i tota la serra Nord, a mes
d'altres sorpreses.

Tot aquest trui seria el dissabte
dia 15 d'aquest mateix mes i sorti-
ríem devers les vuit del matí. Es
prega apuntar-s'hi abans cie dia 13
per saber quants serem.

Si no hem cie llogar cap orn5bit»
cl preu sera de 18 pessetes.

Aquesta vegada no hi haura tor-
raada, així que procurau dur alguns
queviures i liquids de poc gran i una
bosseta per les cieixalles.

Us hi pocieu apuntar a ca'n Moix,
ja sabeu un es.

Semi°. Religiosa
RELIGIOSES TRINITARIES
FESTA DE LA MARE DE DÉU

DE LOURDES
El pròxim climarts cija I I es la

festa de la Mare cie Deu de Lourdes.



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

INFORMA
(Ve de la pg. 2)

L'ACCIÓ SOCIAL
Des de fa temps, els serveis d'ac-

ció social 'de la Sala i l'entitat «Ca-
ritas» varen decidir Indiana!. de Ma-
nera conjunta per tal de fer mes
efica; la seva labor i evitar la du-
plicitat d'aetuacions.

A bores d'ara, una mitjana de
trenta families se beneficien dels
repartiments de queviures que pres-
ten els serveis d'acció social, que du-
rant l'any 1992 seran potenciats i
que constitueixen una de les poques
particles del pressupost qua han ex-
perimentat un augment.

A partir d'enguany, comptarem
amb els serveis d'una nova assiten-
ta social, que permetrà descentralit-
zar les actuacions j 'que acudira re-
gularment a Portocolom, Cas Concos
i S'Horta.

Durant l'any 1991, ha continuat el
repartiment de queviures facilitats
pel Fons Social Europeu, un orga-
nisme de la Comunitat Económica,
a traves de la Creu Roja.

S'han repartit 624 litres d'oli, 96
quilos de earn, 84 quilos de salchi-
chón, 612 litres de llet, 400 quilos de
pasta, 314 quilos de galetes i 230 de
formatge amb porcions.

LA POLICIA LOCAL
El Gabinet de Premsa de la Po-

licia Local ha facilitat les dades se-
giicnts: Del dia ler al 18 de gener
s'han fet 265 notificacions, 5 cita-
cions judicials, s'han rebut tres de-
núncies i han estat retirats dos vehi-
cles estacionats davant guals perma-
nents. Han cstat detectacles 22 ava-
ries a la via pública, s'han denun-
ciat 70 infraccions al Codi de la
Circulació i s'han prestat diversos
serveis: intervenció en l'extinció
d'un incendi a una vivenda, assis-
tência a diverses persones malaltes,
transllat al Jutjat de Manacor, etc.

Altres serveis: Cavalcades dels
Reis al terme municipal, protecció i
escorta al President del Parlament

FELAN1TX

Avantatge de Ilavors

Una cosa és que t'ho contin
i s'altra és haver-ho vist

Sembla que el títol fos cl mateix de la ctarrera nota. Però 1 reparau
esta un poc canviat, no per voler esser original o parèixer-ho, i com que
cl text tamb té que Vcure amb la guitarra, pcnsareu que es lo mateix
de s'altra volta, 'perú no, teniu paciencia i ja vos ho contaré, i vertadera-
ment es una Ilastima que rnults no ho hagiu vist. I nu es lo mateix que
t'ho contin. Anem-hi.

. Ja l'any passal a San Pedro, llegia al FELANITX la notícia de que
s'inaugurava el . I Seminari de Violeria «Ciutat de Felanitx», per aquesta
santa curolla de N'Andreu Fiol i Monserrat, que de Cremona ens ha duit
tota la ciencia de Stradivarius i Guarnerius. Ile tengut la immensa sort
d'esser aquí pel II Seminari, anib l'honor dc coneixer N'Andreu i son
pare, animes del taller d'on arribara a sortir el «Felanitxarius», perquè
Ia seva natural modestia impediria anomenar «Fiolarius» als instruments
que creen les seves mans.

Així fou com cl Centre Cultural de Felanitx, l'Associació de Violers
de les 111es Balears i la Societat Mallorquina de Guitarra, ens oferí 'una
mostra de guitarres antigues, 'vertaderes joies de collecció, i quatre vet-
Hades de maig, cligne acabament de l'any, amb conferencies i,música de
corda a càrrec dels mateixos virtuosos, que vertaderament aimen la mú-
sica j saben treure dels seus instruments tot el que han pogut fins ara.
Gent jove, estudiosa i investigadora, ens donaren una visió completa, des
de la construcció de la guitarra, fins al seu protagonisme dins els dife-
rents grups musicals i la diversa literatura especialment concebuda per
a l'instrument, que ens féu -recordar aquell Carulli I o aquell Tàrrega
«para principiantes», que tots els que hem tingut, així sia breument, el
cos de dona dc la guitarra entre els braços, mentre amb mans balbes
acaronàvem la cabellera de les cordes, i més aviat ens tiràvem cap a la
música popular' tocada de sentit, que a seguir amb aquelles inacabables
escales i exercicis, que ens haurien pogut fer arribar a Andres Segovia...
Peril no arribarem ni a Ramon Carbom-r, o als enyorats PerIbia i Rober-
to Miró Pou, per no citar mes que als que he conegut.

Així han passat per Felanitx els assos de .1a música clàssica de Ma-
llorca, Josep Sbert, Agustí Aguiló, Pere Fiol, poc acompanyats de públic,
que les nits no eren tan fredes i a la Casa de Cultura sul està molt be.
Manco encara fou la gent que anà a sentir els músics de S'Estol des Ger-
rice)... Si poses esment sentiras que mai toquen igual la mateixa compo-
sició, sempre la sentiras enriquida amb més d'un detail, en que només
sia un crit de Na Xesca per engrescar més als balladors. Era per a de-
manar-te ¿Que te passa Felanitx? ¿O encara no havies acabat Nadal i la
Segona Festa? Trob que S'Estol des Gerricó mercixia les mamballetcs de
tot el poble. San Pedro, la ciutat germana, agraí en cert modo el sacrifi-
ci d'anar a l'Argentina, a través de tres generacions, la néta, la filla i el
padrí. Aquell mateix vespre es cumplien els cinc anys, que anaren a
eixamplar cl cor de més d'un vellet mallorquí que no pogué tornar. Su-
blim poder de la música.

Per sort l'Argentina no ens envia más que futbolers i psicòlegs, tam-
be, vénen músics, i de nota! El segon vespre vaig trobar a Carlos San-
guino, concertino de l'Orquestra Estable del Teatre Colón de Buenos
Aires, i altres argentines i alemanyes. El tercer vespre, a riles d'ell, apa-
regué un altre argentí, Miguel Arola, la viola del quintet de cordes, jun
tament amb el violoncel-lista colombià Fedor Medina Guzman. Carlos San-
guino fou el solista del concert que donara l'Orquestra Simfònica a
l'Auditórium de Palma dia 6 de febrer.

Miguel Antoni Enginyer

Balear, Cursa popular del Carritxó,
atenció als foguerons i beneïdes de
Sant Antoni a diversos punts del
municipi.

LA CREU ROJA

La Unitat de Voluntaris de Socors
i Emergencies de la Creu Roja de
Felanitx ha facilitat a l'Ajuntament

rcsum de les actuacions duites
a terme per l'organització al nostre
municipi durant l'any 1991.

Al llarg cl'aquest any s'han realit-
zat un total de 742 serveis.

La Base de Socors i Emergencies, .
situada a la carretera de Portoco-
lom, ha prcstat atencions diverses a
463 persones: 19 per ferides lieus,
s'ha collaborat en el rescat d'un jove:.
i 443 persones han estat traslladades
en ambulancia a centres sanitaris
hospitalaris. Aquests trasllats han
estat motivats . en 295 ocasions per
malaltia o accident casolà, 71 per
accident '(le transit, 8 per activitats
de tipus esportiu, 17 per accident la-
boral i 52 per accidents diversos o
casuals.

Durant els mesos d'estiu han fun-
cionat dos noes de primers auxilis a
les platges de Cala Marçal i Cala
Ferrera. En cl primer han estat ate-
ses un total de 122 persones a causa
de ferides lleus.

La «zodiac» ha realitzat 10 sorti-.
des per auxiliar embarcacions.

A cala Ferrera el nombre de per-
sones ateses per diverses causes ha •
estat de 147.

A mes dels serveis mencionats, du-
rant el dia, l'ambulància s'encarrega
de dur Ics mostres de sang per ana-
litzar des de l'ambulatori de Fela-
nitx al cle Manacor. També s'encar-
rega de les mostres d'orina que es
remeten al centre de Toxicomanies
de Manacor. La Creu Roja realitza
també diversos serveis especials as-
sistint a tota casta de manifesta-
cions esportives, partits de futbol,
carreres ciclistes, proves d'atletis-
me, etc.

Durant el passat 1991 un total de
12 joves del nostre municipi han po-
gut realitzar el servei militar ads-
crits a la instanació de la Creu Roja
de Felanitx.

Electrónica SOLBIN
Distribuidor TELYCO (Grupo Telefónica)

Telefonía y equipos complementarios.

C. Costa Llobera, G	 Tel. 827265

DR. JULIAN TICOULAT MESTRE
MEDICO PSIQUIATRA

Medicina Psicosomática
ANSIEDAD, DEPRESION, TRANSTORNOS DEL SUEÑO, urc.

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

Miguel Bordoy, 22-1°.—FELANITX
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Fragments
Avui, ara mateix, centenars d'hec-

tarees de selva tropical són destrui-
des i arrassacles, i els indigenes que
hi habiten són perseguits, torturats
i assassinats. Tot per a conseguir
terrenys per a pasturar les vaques
que serveixen per a fabricar els mi-
lions d'hamburgueses que es consu-
meixen als països desenvolupats,
per a fabricar el suau paper de
to. rcar-nos el cul o el «paquets» clefs
nins petits, per a nodrir de matèries
a les principals empreses japoneses
i europees, per a explotar les rique-
ses minerals o els jaciments petro-
lifers que serviran per a contaminar

les terres, la mar i l'aire... i el cor
de les persones.

Mcntrestant, milions de plantes
desconegudes, milers d'animals en
peril! d'extinció, centenars de comu.
nitats indigenes adaptades a viurer-
hi en perfecta armonia amb la na-
tura són sacrificats de manera
absurda. Estem destruint els pul-
mons del planeta absurdament.

«... Però sabem que l'home de pell
blanca no pot entendre la nostra
manera de ser.

Per ell, la terra no és la seva

germana, sine) una enemiga.
Tracta la mate terra i el germa cel
com si fossin objectes que es
compren i es venen.
corn si fossin anyells o eonarets.

La seva fam immensa devorara la
terra, i rera seu deixara nortes
un desert...

Nosaltres som d'una altra
manera.

Les vostres ciutats omplen
tristesa els nostres ulls.

No hi ha cap Roc tranquil a les
ciutats de l'home de pelt blanca,
cap lloc on es pugui escoltar a la
primavera com s'obren les fulles
dels arbres o la remor
de les ,ales deis insectes.

I ben mirat, quina mena de vida
té l'home si no pot escoltar el
solitari crit del mussol o les
discussions nocturnes dels granots
a la vora de la bassa?

Als indis ens agrada el suau
murmuri del vent damunt la
superficie del llac, i l'aroma
d'aquest aire purificat per la
pluja del migdia
o perfumat per l'olor de la

P.V.

VENDO PISO (..n Cala d'Or. 3 habi-
taciones. Facilidades de pago.
In formes 'rel. 057283 	 las 8 y 1.1 h)

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

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— Honda 750
— Derbi - FDS
---- Yamaha FZI1 GOO
—Yamaha XT 600
— Mobilettes
— Morini Sealibur 501
— Vespinos varios
CICLOMOTORES VARIOS

EXPOSICION Y VENTA

Taller

Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 58C2138
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS

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

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

SE NECESITA- 'AUXILI AR -11)NII-
NIS1'RATIV() y ayuda n te servi-
eios t6rnicos.
lii i.: Tel. 05 7:1 89

cr.,pacho prafesional
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

OPEL VECT'RA
PIDA DESEOS

QUIERO
INGENIERIA ALEMANA
Vectra, la mas avanzada ingeniería
Opel. Ejemplo dc fiabilidad, económica
y rendimiento.

QUIERO UN GRAN
EQUIPAMIENTO
Para hacer de la conduccián
placer. Con la nLiximit seguriditd.

UIERO
UN BUEN PRECIO*
Elija su Opel Vcctrit.

OPEL -E)-

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

MANACOR (Baleares) Carrer Campos, silt. FELANITX
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TERRAZA 67°'
Nuestros acristalamientos móviles de
aluminio anodizado le permiten aislarse
de lluvia y viento Le libran de ruidos mo-
lestos y de suciedad Actúan corno una
cámara térmica que hace más eficaz su
calefacción Rápida instalación sin
obras. Sencillo manejo. Un afio de ga-
rantia.

Aplicaciones en hostelería, comercios,
terrazas, invernaderos, piscinas...
Centenares de instalaciones en
Baleares avalan nuestros sistemas.

ELE
TECHOS Y ACRISTALAMIENTOS MOVILES
GE

TELEFONO 79 72 21n 79 71 79
Calle Celleters, Parcela 131 Pol. Ind. de Marratxi. 07141 Marraixi Mallorca Fax 79 71 88 

—7—

CELLER SA SÍNIA
Porto-Colom

Comunica a sus clientes y público en
general, que a partir del próximo viernes
día 21, se halla de nuevo a su servicio.

Gucci 	 Breitling

Joyería Arroyo
Ultimos diseños en joyas de 18 Krt.

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

PERLAS CULTIVADAS, COURRÈ.GES, FILA

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

FELANITX 	 7

El retard en la construccid...

PUNTUA LITZACIONS

Sr. Director:
A propòsit de la carta que publi-

careu dissabte passat firmada pel
senyor Josep Bonet, aquesta Delega-
ció d'Informació de la Sala vol fer
les puntualitzación segiients:

1.a L'Ajuntament va tenir notícia
d'una avaria al local de la Tercera
Edat de Sliorta el passat dia 14 de
gener. Immediatament ho va comu-
nicar a la firma ECASA, que en va
csser la constructora. Passats uns
dies, va reparar el desperfecte.

El local de Tercera Edat no ha
•stat rebut de manera definitiva per
l'Ajuntament. .En c,onseqüencia, no
haura de pagar ni un cèntim per la
reparació.

2.a La localitat de S'Horta no-
Ines compta amb un espai públic, a
la plaça de Sant Isidre, molt reduït,
limitat per quatre carrers, on s'hi
celebra el mercat setmanal, hi po-
den jugar els allots i fins i tot fer-hi
,cstada tothom que vulgui.

La Comissió de Govern va decidir
que no era el lloc adequat per apar-
car-hi cotxes, tenint en compte que
S'Horta no planteja problemes d'a-
parcament. Aquesta •deciSió sera
mantinguda malgrat que alguns lo-
cals comercials de la zona puguin
considerar-se'n perjudicats.

3. a L'Ajuntament sap que, a de-
terminats punts de S'Horta, hi ha
desperfectes i enterrossalls, que ja
fa temps que existeixen i són prou
interiors a la presa de possessió de
l'Ajuntament actual, i farà els pos-
sibles per anar-los posant remei en
la mesura de les possibilitats.

Delegació d'Informació de
l'Ajuntament de Felanitx

(Ve  de la pagina )
cios presupuestarios sin dotar a de-
cuadamente a la Tercera Edad ma-
llorquina de una oferta necesaria
que el INSERSO debe ofrecer a los
mayores de la isla de Mallorca en
base a su necesidad social. La en-
mienda incrementaba en 500 millo-
nes de pesetas, la partida presupues-
ta ria con tenida en los Presupuestos
Generales del 1•:stado para 1992, gm.
ascendía a 25 millones de pe setas.

La mayoría socialista en el Sena-
do rechazó esta enmienda y por tan-
to la certeza a la que se refería Don
Jaume Mas, anterior Director de Ac-
ción Social del Inserso de Baleares,
de ver hecha realidad en 1992, una
aspiración lógica de los mayores de
Ia zona, y uno de los objetivos prio-
ritarios que se habría marcado el
Alcalde socialista de Felanitx, la
construcción de la residencia para la
Tercera Edad de Felanitx se desva-
necía.

Al no coincidir las manifestacio-
nes del Alcalde de Felanitx, del an-
terior Director Provincial del Inser-
so, :y del actual Director Provincial,
ni con las del Gobierno, ni entre sí.
El Senador Barceló ha presentado_
una iniciativa parlamentaria que
contiene varias preguntas que inten-
tan aclarar de una vez por todas es-
te asunto, que afecta a un sector de
Ia sociedad, que necesita de todo
nuestro apoyo y solidaridad, y no
sentirse engañados por unas pers-
pectivas creadas en torno a este pro-
yecto de inmediatez, que se pueden
alargar indefinidamente en el tiem-
po.

I..ì primera de las,preguntas vicne
referida a las causas del aumento
de presupuesto de la Residencia de
Felanitx, que ha pasado de una in-
versión total de 1.275 millones de
pesetas, a una inversión inicial dc
1.400 millones, según Don Antonio
Contestí, Director Provincial . del In-,

serso de Baleares.
La segunda pregunta, por el pre-

supuesto definitivo de construcción,
equipamiento y puesta en funciona-
miento, que puede superar los 1.400
millones de pesetas, que compara-
dos con los 25 millones que apare-
cen presupuestados para este  año,
transforma la inversión de este año
en ridícula, y más cuando en la pro-
gramación plurianual prevista (que
casi nunca se confirma, porque se
retrasa), la inversión principal,
—790 millones de pesetas—, se rea-
lizará en 1994.

La tercera pregunta se interesa
por la fecha en que el Gobierno va
a iniciar las obras de construcción,
pregunta que está íntimamente liga-
da con la siguiente en la que se in-
daga por la fecha de finalización,
prevista por el Gobierno el 30 de
octubre de 1993, y que al ritmo que
llevan las inversiones es difícil que
se cumpla.

La última de las cuestiones que
ha planteado el Senador Barceló al
Gobierno respecto a la reiterada-
mente mencionada residencia, es la
fecha prevista para la entrada en
funcionamiento de 'un centro, que
por su necesidad social, y dadas las
expectativas creadas en la Tercera
Edad, es necesario y urgente acla-
rar para que no cunda el desánimo
entre ese amplio colectivo que es la
Tercera Edad mallorquina.

Curs sobre immer-
sió lingiiistica

Aquests dies tú lloc un curs sobre
Ia immersió lingüística a les escoles
en el Collegi «Inspector Joan Capó»,
al qual hi assisteixen professors de
tota la contrada. S'ha pogut dur a
terme gracies a l'organització del
Centre de Professors de Manacor
Ia collaboració dels mestres d'aquest

L'interès creixent que hi ha per
tot arreu en que tots els alumnes
castellanoparlants, residents a l'illa,
puguin assimilar la nostra Ilengua
com a pròpia, fa que hi hagi una
preocupació i una dedicació, per
part dels mestres que ensenyen en
català a les escoles, per tal de que
tots els nins estiguin en les matei-
xes condicions a l'hora d'adquirir
els coneixements academics perti-
nent,;* mateix temps als nins cas-
tellanoParlants els sera tries fàcil la
total integració dins la comunitat si
dominen la llengua catalana, tant
parlada com escrita. Tot això sense
deixar en cap moment d'aprendre el
castellà correcte dins el curriculum
escolar.

Aquest curs, clones, tracta de tota
aquesta problemàtica, alhora que

-possibilita als mestres perfeccionar
llurs coneixements i intercanviar ex-
periències.

EXTRAVIADO PERRO Beagle blan-
co y negro. 6 meses. Se gratifica-
rá su devolución.
Informes, Tel. 580379.
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FELANITX

Autocares lujo excursiones. 	 •

Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 - FELANITX.

Servicio permanente 24 horas

• Molta gent surt es vespres i
s'amaga dins una portassa... Fan
I ues Estan preparant «Sa RUA».

• Y comenzamos con algunos
. 	 ,«cortos»: 5.

• La boda de BIEL «ROS» ver-.
sus MICAELA. El lunes comenzaba
el viaje a TENERIFE para disfrutar
Ja clásica «HONEY-MOON», con vi-
sita especial a LANZAROTE, falta-
ría más.

• El doctor, ex-futbolista MAR-
TIN RIAL estos días era padre -por
primera vez- de un precioso varón.
Nuestra felicitación para el y su se-
flora FRANCESCA NADAL, deseán-
doles toda clase de parabienes.

• El amigo JUAN ANTONIO
SAUGAR, que regenta el «HOBBY
BAR», más conocido por «JUANAN»
en el mundo balompedico, acaba de
fichar por cl C.D. FELANITX a ins-
tancias del «mister» RAFAEL RA-
MOS.

El susto que se llev& el árbi-
tro DE GRACIA con el «vticlo rasan-
te» del ultraligero en «Es Torrentó».
Me extraña porque hace algunos
años era un valiente luchador de
«LUCHA LIBRE AMERICANA» y
ahora con estos pelos. Debe ser cosa
de los años.

• La SUBIDA DEL PAN, de la
gasolina... De todo. Para colmo, en
el «TEATRE PRINCIPAL» de PAL-
MA los cómicos ZORI, SANTOS y
CODESO presentan el espectáculo
¡METIDOS EN HARINA! ¡Coña ma-
rinera!

▪ El CIERRE inapelable del
«BAR ODELL». Un lugar que fue
siempre un centro de actividades de
todo tipo y un esplendido lugar de
reunión.

• Y volviendo al fútbor. Un juez
de línea búlgaro, DIMITROV, que
no acertó en ninguna ocasión en
«Es Torrentó» el pasado domingo en
el partido FELANITX (CERO) -
MONTUIRI (CERO).

• Lo prometido es deuda. Por
cierto que en la película mailorqui-
na «EL SECRETO DE LA PEDRI-
ZA» NO intervenía el amigo PEP
FERRER. El pasado viernes -con
toda la pomba y el boato de rigor-
se reestrenó en el «Principal» de
Palma tras ser debidamente restau-
rada. A fuerza de ser sinceros hay
que reconocer que la película (mu-
da, es obvio en el año 27) no tiene
demasiados valores, a no ser los his-
tóricos y el paisajístico, durante la
proyección bostezas a go-0 y unos
alarmantes ronquidos... ¡Sencilla-
mente penoso! No la película, sino
los falsos intelectuales.

• Y el lunes en «ES NIU», el
pub de VILAFRANCA, se reunieron
los responsables de ese PROYECTO
de UNA SERIE TELEVISIVA enca-
bezada por TOMEU PENYA que asu-
mirá el «rol» de máximo PROTAGO-
NISTA, los miembros de «PRODU-
CIONS RAMON», los ínclitos LLO-
RENÇ RAMON (President de les Te-
lavisions Locals) :y el «cameramen»
VICENÇ RAMON, el escritor/perio-
dista/experto en informática GAS-
PAR SABATER, que va a escribir
los guiones, el fotógrafo JAUME
(Santy) MONSERRAT, el informa-
dor de «EL DIA-16» el amigo ANTO-
NI GONZALEZ, que tendrá funcio-
nes como director artístico y un ser-
vidor que sera el Director/Coordina-
dor de la serie. Porque la verdad es
que la cosa cuajó. El día 17 se pre-
sentará el guión (piloto) y a... ¡Ro-
dar se ha dicho! En vídeo, mejor di-
cho, grabar.

• También fue cl lunes cuando
tuvo lugar el PLENO (no el de las
Quinielas), sino el del Ajuntament.
Los plenos son la mar de divertidos
si uno se lo toma con filosofía. Po-
lemica al canto: Unos sí, otros no,
otros se abstuvieron sobre si «ELS
CAVALLETS» deben ir a la EXPO-
92 de SEVILLA, ya se sabe, si son
galgos o podencos... El tema quedó
aparcado sobre la mesa. Mientras
suceden estas cosas no hay ningu-
na reactivación industrial, más bien
todo lo contrario y FELANITX pa-
rece cada día menos Ciutat... ¡Y el
FANTASMA del 93 se nos echa enci-
ma!

Copyright:
MIQUEL ANGEL JUAN GARCIASI
EDITORIAL RAMON LULL.

ME OFREZCO para trabajo de Re-
cepción, Aux. Administrativo o si-
milar.
Informes: Tel. 650695 (dejar reca-
do de 2 a 4 tarde).

RESULTATS
Iniciació Regional
C.D. MOLINAR (Ciutat), 5
APA ST. ALFONS/PINT. MAR, 3
Iniciació Promoció
N.. S.' GRACIA (Llucmajor), 2
APA ST. ALFONS/PINT. MAR, 4
Benjamins Promoció
FR. J. BALLESTER (Campos), 4
APA COL. ST. ALFONS, 1
Alevins Regional
S. AMER/C. LLOMBARDS, 6
APA ST. ALFONS/B. ETS ARCS, 8
Alevins Promoció
SELECCIÓ LLUCMAJOR,
APA ST. ALFONS/PEL. KISKA, 1
Infantils Promoció
APA COL. J. VENY (Campos), 2
APA COL. ST. ALFONS, 2
APA COL. ST. ALFONS, 2
SELECCIÓ LLUCMAJOR, 1
S?!..niors 2.2 Regional
CONS. CALDERON/FELANITX, 10
C.D. MARRATX1,3

Setmana freda, on els equipets
d'escolars guanyaren fora casa. Bons
resultats pels nostres equips de cara
a les finals. Els més petits s'enfron-
taren al líder en el Molinar sense
gens de sort, ja que extranyaren el
terreny de joc. L'arbitre per la seva
part contribuí a la victòria dels ciu-
tadans. Marcaren Vaca (2) i Hayo.
Jugaren, Martinez (1), Vaca (1),
Leandro (3), Lluís (1), Juanito (2),
Alex, M. A. Andreu, Cerda, Uguet Ra-
mallo (1), Vidal, Monserrat i Mut
(2).

Al pavelló dc Llucmajor, els d'Ini-
ciació aconseguiren la seva segona
victòria consecutiva, situant-se com
a líders. Gols de Juanito (1) i Vaca
(3). Jugaren Vaca (3), Leandro (3),
Lluís (3), Juanito (3), Martinez (1),
Cerda (1), Uguet (2), Ramallo (1),
Vidal (1), Monserrat (2), Maldona-
do (1) i Mendoza (1).

Els jugadors de reserva dels Ben-
jamins es desplaçaren a Llucmajor,
on feren un bon partit enfront del
F. J. Ballester de Campos, lluitant
de debò i esforçant-se al llarg de
l'encontre. Santi Sierra marca el gol,
i jugaren J. Blanco (1 ), V. Blanco
(1), Kiko (2), Paco (1), Colau (1),
Garcics (1), Pere Barceló (3), Joan
Pere (3), Santi (2), Manuel (2) i
Valverde (2).

El Son Amer/Cala Llombards fou
un rival molt difícil pels alevins que
en principi no havien de tenir cap
problema, però un parcial dc 5-0
obliga al mister Maimó a moure la
banqueta. Gols de Domingo (6), J.
R. Villanueva i Paco Muñoz. Juga-
ren, Domingo (3), Villanueva (1),
Eva (1), Adrover (1), Juanjo (1),
Ramon (1), Fontanet (I), Monserrat
(1), Paco (2), Pantoja (1) i Vicens
(1).

L'equip de Toni Prohens dona una
gran alegria als seus seguidors gua-
nyant dins Llucmajor. Un oportú gol
d'Ismael Alvarez, juntament amb
una entrega total dels jugadors fo-
ren la peça clau de la victòria. Tam-
be cal recalcar l'actuació del meta
Paco Muñoz (Buyo), que estigué
perfecte. Jugaren Buyo (3), David
(3), Sierra (2), Martin (3), Ismael
(3), Minn (3), Sergio (2), José (2),
i Loren (2).

J. Sebastià Picornell aconseguí
puntuar dins Campos i guanyar dins
Llucmajor. 12s l'únic equip que en-
cara no coneix la derrota i que amb
aquesta darrera victòria es colloca
líder del seu grup. Marcaren F. Ca-
rias (2), davant cl J. Vcny i A. Ca-
rias i F. Cañas davant el Llucmajor.
Jugaren Marc (3), F. Cañas (3), Ló-
pez, A. Cañas (3), Illescas (3), Uguet
(2), Zamorano (3), Taboada (3), Ga-
rrido (2) i Salvita (2).

Els «calderons» golejaren el feble
Marratxí que no esta a l'altura que
s'esperava. Bona victòria pels fela-
nitxers, que els dona un all! dins la
classificació. Gols de Muñiz (5), Ma-
yoral (4) i Guindi.

PROPERA JORNADA.-Avui a Ses
Salines hi juguen eels d'Iniciació
Promoció i a Sa Mola els Benjamins
R. a les 16 h. contra el Son Ferrer
«B» i a les 19 h. els Alevins R. con-
tra la U.D. Marratxí. I dins Ariany,.
a les 11'30, jugaran els Infantils de
P. contra el F. J. Ballester «A».

LO MILLOR.-Les victòries fora
casa dels equips que es colloquen lí-
ders dins els seus grups respectius.

LO PITJOR.-Els arbitratges que
darrerament no són gens bons. No-
hi ha sort amb els arbitres. Per des-
tacar-ne qualcun, el saliner Sánchez,.
que no es mereix ni aigua.

Escriu: MARINO TALA VANTE

III Liga de invierno
Nueva semana con mas informa-

ción sobre esta Liga. Debido al mar
tiempo no pudieron disputarse los
partidos que tenían que jugarse el
jueves pero sí, los del sábado.

BAR ES REDOS, 3 -
CONS. MI&ARRO, 4.

Este encuentro fue la demostra-
ción de que «quien la sigue la con-
sigue». El equipo de los MIÑARRO
a fuerza de tesón y entrega, consi-
guió un buen resultado y ganar el
partido. Un equipo últimamente en
alza en la clasificación, pero que el
sábado, faltándole el portero titular,
cl «todo terreno» PEP SAGRERA,
tuvo que multiplicarse en labores de.
portero, defensa y, en algunas fases
del partido, incluso en la delantera.

CAN MOIX/S'OLIERA, 8 -
THE PAKS, 6

Encuentro de los que hacen bue-
na la quiniela, ya que el resultada
fue a la inversa de la lógica. Esto
demuestra que ante la lógica están
la entrega en cl partido y las ganas
de jugar. El equipo CA'N MOIX/
S'OLIERA tuvo una tarde llena de
aciertos frente al marco contrario.
El THE PAKS dio la sensación de
cansancio, no logrando imponer su
ritmo al que nos tiene acostumbra-
dos. Mucho les perjudicó su portero,
en varias jugadas.
ESPORT ENERGY, 3 -

RTE. CAN GUST,
Este partido fue de los Ilamados.

«no aptos para cardíacos» y cl re-
sultado de empate a 3 lo dice todo.
Mucha entrega y fuerza por ambas
partes, incluso algunos «lances» an-
tideportivos; pero todo quedó en na-
da. El ESPORT ENERGY fue cl que

(Passa a la pay. 10)

Futbol Sala

Iniciaciú, Alev in(' Infantils !idea els e coins:

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
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el ultralipro cansignió jhacer saltar
el cerrojo visitante!

FELANITX

BASQUET

Oiumenge iiuminós, resultats grisos

Felanitx, O -
Tarde soleada. Entrada habitual

en «Es Torrentó». ¡Un linier búlga-
ro, Dimitrov, en una de las bandas,
que se equivocó constantemente!

¡Más vale lo malo conocido que lo
bueno...!

La ausencia de Teruel se notó de-
masiado. Isidro era baja por lesión.

FELANITX: M. Roig, Gelabert,
Borrás (Francis), J. Roig, Gori, Co-
lau, Leandro, Nico, Alfonso, Oliver,
F. Aznar (Tomas).

ARBITRO: De Gracia. . Regular.
Tarjetas amarillas a Gori, Gelabert,
Colau y Francis.

Roja directa a Matas.
COMENTARIO: El Felanitx no

pudo superar el cerrojo visitante,
cuyos jugadores se situaron en posi-
ciones muy atrasadas. Tan sólo ca-
be destacar un parde ocasiones de
Colau en un partido de baja calidad
técnica. En los locales se notó la au-
sencia, por lesión, de Teruel. El ár-
bitro solicitó la presencia de la
Guardia Civil porque un ultraligero
realizó un• vuelo rasante sobre.
misma vertical del campo de juego.
Fue la anécdota más destacada del
encuentro. MAIKEL
PROXIMA JORNADA:

PREFERENTE.—En Muro: MU-
RENSE - FELANITX.
2. REGIONAL.--«Es Cavalier»:

CAS CONCOS - PUIGPUNYENT.
En Vilafranca: VILAFRANCA -

S'HORTA.
3 •. REGIONAL.—«Es Torrentó»:

ATCOS. PORTO-COLOM - CONS-
TANCIA.

2.a REGIONAL
S'HORTA, 2 - S'ARRACO, 2
MEREIXEREN GUANYAR

Es va merèixer la victòria enfront
d'un dels gallets de 2.a Regional.
Tarda assolellada i molt de públic
presenciant aquest bonic encontre.
Les coses no comen;aren be per l'e-
quip local, ja que als 25 m. expul-
saren el jugador Felix per una en-
trada al contrari, malgrat això cl
S'Horta s'avança en el marcador
amb un gol de Ian (1-0), resultat
amb el qual acaba la primera meitat.
A la segona part el S'Arracó ataca
més i aconseguí l'empat. Quan man-
caven 20 minuts pel final el colle-
giat expulsa el kcal Juli per unes
mans i a molt poc temps del final
es produeix un penal a Ian, que
transforma el debutant Julian en
gol. Pero mentre el públic abando-
nava el camp, pasant de 4 m. el
temps reglamentari, el S'Arracó em-
pata el partit. Malgrat tot, hem de
felicitar tot l'equip pel coratge de-
mostrat al llarg dels 94 minuts. Es-
perem que la sort contintii acompa-
nyant-nos.

Derna diumenge, jornada de des-
cans i dia 16 desplaçament a Vila-
franca.

Montuïri,
LLUCMAJOR, O - CAS CONCOS,
Bon partit dels concarrins que

aconseguiren un valuós positiu. Des-
tacaren Julia, Adrover i Adrover
Sastre.

Aleix, Miguel, Julia, J. Antonio,
Adrover, Matcu, Sansó, Cabana,
Bennasar, Adrovcr Sastre, Mayoral.

LINDO'S
JUVENILS
C.D. FELANITX, 6 -

PTO. POLLENÇA, 1
VICTÕRIA SENSE
DOMINGO AZNAR

Partit sense els jugadors-estrella
Francis i Tomas. Cal destacar que
els joves de Fernando meresqueren
un marcador mes favorable encara.
L'arbitre Gabriel Ferragut feu un
bon treball, satisfent ambdós equips.
Marcaren Evaristo (2 ).. Galmés,
Juanpe, Felipe i Petty. Alineació: Ro-
que, Juanpe, Tomeu, Matas, Acosta,
Guillem, Felipe, Cano, Evaristo, Pet-
ty i Calderón (Galmés). M.T.F.

S'HORTA, 1 - CAMP RODO, 2
El Camp Rodó se'n dugué, els dos

punts i l'equip hortarri resta molt
decebut. Sorpresa grossa ja que els
visitants eren un conjunt aclaparat
pels negatius. Oliver marca el gol de
l'honor.
CADETS
C.D. FELANITX, 0 -

C.D. PORTO CRISTO, 3
L'ARBITRE FUGI EN EL

DESCANS!
Partit mediocre dels jugadors lo-

cals que a la primera meitat perdien
per 0-3. La nota la dona el coNegiat-
que, en el descans i sense cap casta
d'avis ni explicació abandona. Casos
com aquest no són normals. M.T.F.

S'HORTA, 1 - SES SALINES, 2
La nota més negativa de la jorna-

da la posaren els cadets, als quals
darrezament no els acompanya la
sort. En els primers 10 m. el Ses
Salines es troba amb un gol a favor,
circumstacia que el S'Horta no po-
gué superar malgrat intentar-ho. El
gol l'aconseguí Pere Bonet de penal.

Avui dissabte, a les 4 els cadets
s'enfronten al Barracar.
INFANTILS

S'HORTA, 6 - PORRERES, 1
Partit d'un color nomes, el del

nostre equip, que feu un dels mi-
llors partits d'aquesta lliga. Jo per
començar els locals es mostraren
molt animats davant la meta contra-
ria, fruit de lo qual foren cis sis gols
marcats per Felipe (3), Barceló, To-
lo i Michel.
BENJAMINS

BARRACAR, 3 - S'HORTA, 8
Partit jugat cl diumenge dematí, ja

que s'havia suspés el dia 22 per plu-
ja. El S'Horta fou molt superior al
Baracar, que dona excessives facili-
tats en defensa. Gols de Dominguez
(4), David, López, Toni Gonzalez, Jo-
se Luis i Tomeu Roig.

Avui a les 11 a Sa Lleona, els ben-
jamins jugaran contra cl difícil Cam-
pos.

CARDASSAR, O - S'HORTA, 10
Superioritat total del S'Horta a

Sant Llorenç, el qual haguera pogut
marcar més gols de no tenir mala
sort davant la porteria contraria.

- Hem 'de destacar cl gol preciós de
Toni «Shuster». La resta de gols fo-
ren marcats per David López (3),
Jose Luis (2), Dominguez (2), Toni
Gonzalez i Javi.
BENJAMINS CIM
C.F. CAMPOS, 1 - C.D. FELANITX, 2

Gran encontre dels benjamins, en
el qual derrotaren l'invicte Campos.
Els allots de Nino doblegaren l'ad-
versari amb un esceHent presing en
el centre del camp. Cal destacar la
mala actuació de l'arbitre que expul-
sa a Nino per atendre un jugador
lesionat. Destaquen la bona feina de
Tomeu Nadal, Antoni Oliver, Tomeu
Vidal i David Campos, i tota la plan-
tilla que collabora a veneer el C.F.
Campos. Enhorabona

P. Galmés
ALEVINS C.I.M.

CAMPOS, 1 - FELANITX, 2
Els nins de NINO se colloquen

en tercer Hoc amb aquesta gran
victòria.

Nino va esser expulsat injusta-
ment per un indocumentat arbitre.

Destaca el jugador JOSE que va
fer una jugada que aixeca el públic
dels seients. Enhorabona allots.

Cosme, José, Simó, Vaguer, Joan,
Nadal, Sergi, Alcolea, Vidal, Cam-
pos i Oliver.

Joan Mas

que en el minut 36 el marcador re-
flectia un no massa clar 53-58. Sen-
sacional anotació de Cesar (39
punts) que es la major aconseguida
per un jugador felanitxer en agues-
ta temporada.

Un triomf molt còmode lograren
els JUNIORS. El Campos acaba
s'oli després del 0-4 inicial. En el
minut 11 el tempteig ja enregistra-
va un claríssim 27-8. En aquest par-
tit hi va haver jugades força espec-
taculars per part dels jugadors del
Joan Capó.

El rival de les FEMINES era ben
assequible i això queda de manifest
en els primers 14 minuts (18-10).
Pertt-un4" inexplicables 6 minuts fi-
nals Ideltprimer temps (0-18) capgi-
raren cl signe de l'encontre. De poc
servi l'equilibri de la segona part.

Passa per Sa Mola l'imbatud líder
del grup B de SENIORS MASCU-
LINS., Amb la collaboració de l'e-
quip local i de la ma d'un extraor-
dinari jugador, Xisco Borras (38
punts), aconseguí una victòria molt
neta i merescuda. El primer temps
(25-35) havia estat ben jugat per
part d'ambdós equips, pet-6 els dar-
rers vint minuts foren d'una alar-
mant nulitat ofensiva del Joan Capó
que anota nomes 6 punts i erra 14
dels 16 tirs Mures Ilançats.

L'AutocAres Grimait no començà
gens be la lligueta final de Mallor-
ca. El Meda Jogging al principi va
tenir una:efectivitat de quasi el 100
per 100 ri-Apidament aconsegui una
diferencia: molt feixuga (10-28, mi-
nut 14), que se redui a 10, minuts
després (18-28), per arribar al des-
cans amb un marge de separació,
entre els dos equips, molt ample
(20-37). La reacció felanitxera del
segon temps féu recordar el miracle
de la setmana anterior ja que en el
minut 34 se collocaren a només
punts (38-46), després d'un parcial
de 18-4. No passa d'aquí i, a més,
empitjora la situació, perque en els
darrers minuts, plens d'errades,
s'ampliaren les diferencies.
Anotadors

Cads. A. Barceló (160, Florian
(5), J.' gisquerra (5).

JuvenilS. Cesar (39), C. Guerrero
(14), M. Nadal (8).

Júniors. P.J. Fullana (22), R. Lla-
de) (21), J. Sanchez (12), D. Amen-
gual (10).

Seniors fern. A. Camarero (15),
Fanny (8), C. Garcias (6).

Seniors masc. X. Adrover (15),
B. Salva (7), G. Noguera (4).

III Divisió. A. Obrador (14), G.
Amengual (12), A. Oliver (8).
Aquesta jornada

Constara de dos partits a Felanitx
(dissabte) i quatre a fora. A Sa Mo-
la se rebrà la visita dels cadets Per-
las B i de l'imbatud líder juvenil
Costa de Calvià.

Els júniors jugaran a la pista del
Collerense, el dissabte.

El diumenge hi ha sortida dels
tres equips seniors. Les femines ju-
garan a Arta (El Dorado). Els mas-
culins de provincial a Lloseta i els
jugadors de 3.. Divisió aniran a An-
dratx. LARRY CISTELLES

Resultats
Cadets
BASQUET INCA B 	 51
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 39—

Juvenils
GESA ALCUDIA B 	 59
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 72
Júniors
JOAN CAPCVAUTOC. GRIMALT 75
CAMPOS 36
Seniors fern.
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 34
LA SALLE 46
Seniors masc.
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 31
CA S'ESPERDANYER 61
III Divisió
AUTOCARES GRIMALT 43
MODA JOGGING 66
Comentari

El bon temps de diumenge ana
acompanyat de resultats esportius
dolents. La noticia no es el fet de
perdre els tres equips seniors, sinó
més be la claretat amb que ho fe-
ren i la pobra anotació aconseguida
per tots ells.

- Els CADETS que encaixaren una
discreta derrota, feren un partit ben
fluixet, especialment en els darrers
minuts del primer temps i a la se-
gona part. A quasi be tota la prime-
ra meitat havien dominat en el
marcador.,

Victòria un poc més curta del que
s'esperava per part dels JUVENILS,
si be s'ha de dir que en cap mo-
ment amollaren el domini, encara



CENTRO DE OCASION

AUTOS RIGO
CALA• D'OR

SERVICIO OFICIAL

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

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

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

y varios modelos entre 250.000

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

y 500.000 ptas.

PM-BG
PM-AW

ABIERTO SABADOS Y DOMINGOS 	 TELS. 163119 y 657709

t.„
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FELANITX

Colon's a la Sala
NOTICIES

L'Ajuntament no té diners per res,
o millor, nomes te diners per segons
quines coses i encara es gasten
130.000 pies: en un sopar a La Pon-
derosa per repartir trofeus, com
també es paguen 170.000 pies. en
material de «rapei» per la policia,
material que es va comprar sense
cap autorització.

El Govern anterior no Sabia que
s'havien de posar comptadors d'e-
nergia elèctrica de GESA i el lloc de
la Creu Roja ha funcionat des de
Ja seva construcciú xuclant l'energia
del comptador del pod d'ES Collet.
Aquest es el segon cas 'Eletectat en

- mig any, l'ex-batle Cosme 'Oliver, ma-
nifesta dilluns al Ple qu'rto sabia
que s'hagués de posar tí compta-
dor (?). al• •

L'Estació Enológical–On..hi-, havia
cls Jutjats esta rifiU6S,,.per l'any
1992 no esta previst evitár que,s'es-
buqui, així mateix es cerca una casa
per hogar per posar-hi . els Jutjats.
Es una manera de tenir mes despe-
ses de les necessaries i deixar que el
patrimoni municipal s'esfondri.

El Batle Miguel Riera . va propo-
sar que els Cavallets -vagin a Sevilla
a ballar per commemorar els 500
anys del començament de l'expoli i
genocidi dels pobles d'Amèrica. La
proposta va quedar postposada per
a una altra sessió, s'havia duita sen-
se que passas per la corresponent
comissió per a estudiar-ho. El Sr.
Riera vol clisoldre les senyes d'iden-
titat felanitxeres en manifestacions
folkbriques commemoratives d'un
fet que hauria de ser motiu de re-
flexió i solidaritat perque's'acabas
l'explotació dels recursos d'aquest
pobles.

Al jutjat de Manacor han arxivat
Ia denúncia presentada pels propie-
taris de Sa Punta perquè Ines de

cent persones el dia de Sant Jaume
passat llevaren una nosa que hi ha-
via al portell de S'Algar. El fiscal
va demanar que es tornas obrir l'ex-
pedient, però al Jutjat han arxivat
definitivament el cas. Suposam que
també ja deuen haver arxivat la de-
núncia que fa anys En Cosme Oliver
havia presentat perquè deia que li
havien romput unes persianes i no
era cert. Aquesta altra denúncia
també anava lligada al tema de S'Al-
gar.

I parlant de S'Algar, l'Ajuntament
de Felanitx fa unes obres dins el
Camp Roig, dins uns terrenys que
no són propietat municipal i a més
estan declarats Area Natural d'Espe-
cial Interés. L'Ajuntament de Fela-
nitx segueix fent i deixant fer bar-
baritats:

Per acabar hi ha un fet que evi-
dencia que a l'Ajuntament baden de
valent. Dia treize el Batle es va do-
nar llicencia a ell per fer unes obres.
Es elemental que no ho podia fer,
pet-6 ho ha fet, esperem que recone-
gui el seu error i rectifiqui. No
s'hauria de cansar de rectificar!

, VENDO UN TERRENO de 13 cuar-
teradas con dos casas. Luz y te-
lefono instalado.
Informes: Tel. 825023 (tardes).

ALQUILO TIENDA EN CALA D'OR,
nueva. Situada en c/ Espalmador.
Informes, Tel. 837005.

■•■In 

AL.LOTA DE 22 ANYS amb títol
d'Auxiliar Administratiu, s'ofereix
per fer leina.
Informes en aquesta administra-
ció.

PORTO-COLOM, tenemos CASA se-
miarnueblacla para alquilar, para
todo cl año.
28.000 ptas. mensuales.
Informes, Tel. 462317.

• La jovenea felanitxera ja ho té
tot a punt; la RUA'92 sera de lo mi-
lloret. Quantitat de comparses i
grups fan els seus darrers prepara-
tius de cara a la bulla.

• El jove bateria del grup mu-
sical FONDO OSKURO Simón Sie-
rra, partí el passat diumenge cap a
Cartagena per obligacions. Oh! Es-
panyolets! Fins ara noi.

• El C.D. Felanitx ja te nou «di-
namitero», o millor, «petardero»,
el conegut i animat CORDOBES.
«Arroz por las tardes».

• Els juvenils del JOAN. CAN),
dirigits per TONI MAIMO, guanya-
ren dins el difícil camp del Gesa
Alcudia. Molt be GOIET.

• RAFEL BOVER, amb nomes
16 primaveres, va esser convocat
per ANDREU SERVER per partit
de la fase final d'ascens AUTOCA-
RES GRIMALT - MODAS JOGG-
ING.

• El cafe TAMARELLS te tancat
per reformes; esperem que prest
torni obrir les portes. Fins prest
MORETE, TOFOL, i el seu cambrer
RIBOT.

M2

TENGO PARA ALQUILAR en Fela-
nitx, un piso grande en c/. Jue-
vert y una cochera en c/. Rector
Plana's.
Informes, c/. Juevert, 61 bj.
Tels. 580283 y 825039.

SE ALQUILA LOCAL en Felanitx,
ideal para cualquier negocio.
En c/ Joan Alcover.
Informes: Tel. 824359.

Ill Liga de invierno
(Ve de la pàg. 8)

inauguró el marcador, lo que dio,
tranquilidad a su juego, pero los de
CA'N GUSTI, a base de tesón y no
dar nada por perdido, conseguían
una y otra vez nivelar el resultado.
hasta el final del- encuentro, desta-
cando que lo que al principio fue-
ron empujones y malos modos, des-
pues se cambió en deportividad, sa-
Judos y apretones de manos.
CONST. SURESTE SIMARRO, 6 -

CHAPISTERIA J. ROIG, 3
Mucha tensión en el juego y al-

Lama que otra brusquedad, pero pu-
dimos ver a un equipo entregado to-
talmente y que tiene en su palma-
res el título del afio pasado y de-
mostró ser un digno aspirante al tí-
tub. Los chicos del CHAPISTERIA
J. ROIG no pudieron mantener • el
ritmo impuesto por los de Santanyí
que al final cayeron derrotados pero
vendieron cara su derrota.

GOLEADORES.—M. Garau (The'
Paks) 19 g. S. Simarro y T. Vidal
(C. S. Simarro) con 15 y 14 g. T.
Vidal (The Paks), 14 g. A. Vaca (C.
Gustí) 13 g. F. Garcia y M. A. Herre-
ro (Ch. Roig), con 12 g. Y J. Vidal
(S. Xarxa) con 12 g.

La Comisión

PROFESSORS DONEN CLASSES
DE REPAS a Felanitx i Portoco-
loh, EGB, FP, BUP i COU. Espe-
cialitzats en comptabilitat (ami)
practiques), Català, Castella, Lite-
ratura i Llatí. Noves tècniques
el 'es t ud
Informació: Tel. 824566 o 824414.

EN VENDA MOTO YAMAHA Vira-
go 535 XV. Perfecte estat. Varis
extres (case inclós).
Informació: Tel. 580588 (Tomeu).

CARNAVAL '92
Gran surtido en tela

para disfraces en

TEJIDOS POMAR
C/ MAJOR, 7
	

TEL. 580487 

MESON OLÉ
PORTO-COLOM

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

(viernes, sábados y domingos) .
POLLOS AL AsT — Put,Po GALLEGA
— PAELLA — PLATOS COMBINADOS.

Todo también para llevar




