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!Man repits 	 Wires Eld Merczt L'Orpestra de Balears interffeta
músics felanitxersDesprés d'un llarg període de ne-

gociacions amb el redactor del pro-
jecte, l'empresa constructora i la
Conselleria d'Indústria i Comerç,
s'han reprès les obres de reforma
del Mercat Municipal que havia ini-
ciat el consistori anterior.

El govern municipal ha introduit
uns canvis en el projecte inicial, que
queda dividit en dues fases, que se
duran a terme sense interrupció.

La primer, que afecta la part su-
perior consistirà a referir-ne les pa-
rets, enrajolar-ne el pis i pintar-ne
les persianes i les barreres, restau-
rar-ne la teulada, enrajolar-ne les pa-
rets fins a una altura de 2'5 metres

Dissabte passat, a la Casa de Cul-
tura, tingué Hoc una reunió prepa-
ratbria per a la VII Trobada de

3Confraries de Setmana Santa de Ma-
llorca, que se celebrara el dia 8 de
març a Felanitx, a la que assistirz-n
prop d'un centenar de delegats.

La sessió fou presidida per Miguel
Sureda, president de la, Comissió lo-
cal, Mn. Bartomeu March, Consiliari
diocessa de confraries, Mn. Miguel
Serra arxiprest, el P. Jaume Duran,
Antoni Vicens, director del Centre
Cultural, Antoni Aguiló, president de
les confraries de Palma, així com
els respectius germans majors de
les confraries felanitxeres.

En Miguel Sureda dona d'entrada
Ia benvinguda a tots dient-los que
Felanitx es plaia d'obrirlos les por-
tes de bat en bat i que tot seguit se-
rien informats pels caps de les dis-
tintes comissions del programa de la
Trobada. En Ramon Huguet, per la
Creuada, parla de la ponència a car-

Dissabte passat quedá oberta a la
Casa de Cultura, una exposició del
nostre paisà Joan .Maimó.

La mostra, d'unes proporcions
singulars —ocupa les sales de la
planta baixa i la del primer pis—,
recull una setantena de teles, majo-
ritàriament de temes paisatgístic, on
les variades peculiaritats de la nos-
tra terra troben el tractament es-
caient en l'espittula de l'artista. El
pla, la muntanya i la costa hi són
presents en un ventall que es detura
a tot indret per mostrar-nos la se-
renor d'un conradís, o l'exuberant
cromatisme de les garrigues.

La inauguració assolí una signifi-
cació i trets especials, tota vegada
que suposava gairebé la manifesta-

renovar-ne la installació eléctrica.
També s'hi establiran separacions
entre les diverses parades. Aquesta
primera fase té un pressupost de 47
innionS deljessetes • i compta amb
una aportació de la Conselleria d'In-
dústria i Comerç equivalent al 70 per
cent de la dita quaRtitat.
. La segona fase, que comprèn la

construcció d'unes cameres frigorífi-
ques al soterrani i un aljub, costara
20.369.176 pessetes. La setmana' pas-
sada, la Conselleria d'Indústria i Co-
mere va comunicar a l'Ajuntament
que subvencionara aquesta segona
fase amb 14.258:423, peSsetesí .

(Del butlletí informatiu municipal),

rec del P. Llompart, de la Celebra-
ció Eucarística a la Parròquia i de la
propaganda, aspectes dels que tenien
cura. En Manel Font dona compte
del dinar de germanor. I per últim
Miguel Sureda, de la Confraria de
Sant Agustí, que coordina l'exposi-
ció que es farà al Convent de vestes,
insignies, etc., exposa les previsions
que es tenen d'aquesta manifestació.

Antoni Vicens manifesta que el
Centre Cultural prepara per aquest
esdeveniment una exposició d'art sa-
cra a la Casa de Cultura i un con-
cert pel dia 7 a vespre a l'Auditori
a carrec de la Capella Teatina.

Mn. Bartomeu March, que explicà
un poc la missió del Consiliari, i Mn.
Miguel Serra que insistí en les qües-
tions apuntades per Mn. March, clo-
gueren la reunió.

Des d'ara mateix tots els inte-
grants de les distintes confraries
queden convidats a aquesta trobada.

ció del Joan Maimó pintor. Hi assis-
tí un públic molt nombrós, entre el
qual no hi mancaven representants
dels estaments artístics i literaris
d'arreu de l'illa j, òbviament, de Fe-
lanitx. Llegí unes paraules de pre-
sentació el nostre Director i En Joan
Maimó, en un breu esbós, exposa la
seva circumstancia personal referi-
da al món de l'art, la qual demos-
tra una vocació i una tenacitat certa-
ment encomiables. Tot seguit el pú-
blic pogué admirar l'obra exposada.

Recomanam vivament als nostres
lectors aquesta mostra, que és un
vertader regal per a la vista i els re-
cordam que restara muntada fins
diumenge dia 23 a vespre.

El passat dia 6, l'Orquestra Simfò-
nica d6 Balears .«Ciutat de Palma»
estrenà l'obra «Kundalini» de Barto-
meu Artigues, sota la direcció de
Laszlo Kovacs. Un estrena que, se-
gons hem pogut llegir a les critiques
especialitzades, causa bona impres-
sió. , ‘.

Per altra banda, els propers.29 de
febrer j f de mare, emmarcats dins
els actes 'del Dia de les Illes Balears,
l'Orquestra oferira dos concerts a
Menorca, un a Ciutadella i un a Maó.
Doncs, en aquestes ocasions també

ATLETISME

Se celebraren dissabte, 8 de fe-
brer,. a un magnífic circuit ubicat a
l'hipòdrom de Muro. Entre els 800
participants, una cinquantena eren
de Felanitx, dels coHegis Joan Capó
i Sant Alfons.

Les categories iniciació, benjamí i
aleví reuniren els millors atletes de
Mallorca, mentre que per a les cate-
gories infantil i cadet el caracter de
la prova era de Final de Balears.

L'actuació dels atletes felanitxers
destaca especialment dins l'apartat
d'equips de centres escolars en el
que s'aconseguiren quatre campio-
nats i un segon lloc.
INICIACIO

Fantàstica l'actuació de Francesc
Bordoy (Joan Capó) que queda 4rt.
entre més, de 60 classificats.

Les nines del Joan Capó obtinguë-
ren el primer lloc per equips de cen-
tres escolars. Tingueren dues atletes

inclourà en els programes una par-
titura d'un felanitxer: «La sonadeta
en si bemoll liafor n.° 26». de mes-
tre Bartomeu Oliver.

I això no es tot, la propera tempo-
rada (92-93) que comeneara a prin-
cipis d'octubre i finalitzarà . el mes
de mare del 93, presentara un altre
estrena: una composició del músic
Josep Prohens.

Es interessant remarcar aquests
tres fets. Es uha mostra de que els
programadors de la nostra formació
simfònica reconèixen la ifeina dels
músics felanitxers.

entre les 10 primeres a la classifica-
ció individual: Ester López (5.a) i
Maria Fca. Adrover (8.2 ). Completa-
ren l'equip Magdalena Nicolau, Fran-
cesca Barceló, Eva M.a Vidal i
Cristina Reverte.

1.
Extraordinari fou el comporta-

ment de les sis components de :l'e-
quip femení de Sant Alfons;fciI
guanyador entre els cchire's esco-
lars. Totes les atletes Cs daSsifijca-
ren dins les 20 Prinieres,..ere• iles

-tacà Isabel Montanés que octipa'urt
lloc en el podi (2."). La resta!. de
components foren Regina: 'Vaguer,
Mercedes Montañés, Violeta Strolli,
M.. Carmen Guerrero i Sandra Ca-
banillas. 4)()

El millor masculí fou Joan Vans
de Padriiies (J. Capó), ch.:156. lloc.

(Passa a la phg 7)

La trobada de Contraries de Setmana Santa

L'exposició de Joan Maimó

Finals de Malioria i de Balears d
Cross Escolar
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SANTORAL

Dis. 15 St. Fausti
Diu. 16 St. Onèsim
Dill. 17 Si. Rómul
Dim. 18 St. Simeó
Dim. 19 St. Marcel
Dij. 20 St. EleuteriE
Div. 21 St. Pere Damia

LLUNA

Lluna plena dia 18

COMUNICACIONS
AUTOC&R.S

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

Palma • Felanitx des de l'esta-
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 11,15 h.

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

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

Palma-S'llorta: A les 14,45 h.
(nomes 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:

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

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

580448-581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei medic d'urgències 580254
GuArdia Civil 	 5&0090
Bombers 	 581717
Servei de Grua, Tel. 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 582885
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Les informamos
que ya dispone-
mos de la me-
jor selección en
VESTIDOS y
TRAJES
COMUNION
y demás
complementos.
Vestidos de co-
munión tam-
bién a medida

C. Plaça, 12 - Tel. 581821 - FELANITX

2	 FELANITX

FELAN1TX
Setinanari d'intkressos

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral: 	 1.875
Semestral a fora: 2.075

EL CAMI DE SO'N MESQUIDA

L'Ajuntament te en projecte esfal-
tar de bell nou el camí de So'n Mes-
guida d'acord amb un projecte que
supera els 36 milions de pessetes i
que ha estat presentat al Pla d'O-
bres i Serveis del Consell Insular
per a l'any 1992 perquè pugui rebre
una subvenció per part d'aquesta en-
titat.

Mentrestant, a causa de l'estat .in-
transitable del dit cami, la setmana
passada s'ha procedit a fer-hi unes
obres de reparació d'urgència.

ELS CANALS AUTONOMICS
DE TELEVISIÓ -

L'entitat Voltor ha comunicat a
l'Ajuntament que a Alfabia s'estan
fent operacions per revisar la ins-
tallació electrica i muntar-hi el
transformador i estabilitzador de
potencia necessaris per a consolidar
Ia recepció del Canal 33 en condi-
cions identiques a la TV3. També se
gestiona la millora de la recepció dei -
Canal 9.

BATLIA

El passat dia 4, el Batle va assis-
tir a l'acte celebrat al Teatre Muni-
cipal de Manacor, en el transcurs del
qual se va fer un reconeixement de
merits al nostre paisà el doctor Jo-
sep A. Grimait Gomila, per la seva
labor cientifica i actuació cívica en
favor de la llengua catalana.

Dijous dia 6, juntament amb la co-
missió pro-Hospital de Manacor, va
anar a Madrid per entrevistar-se
amb el senyor Rodriguez Molina, Se-
cretari General del Ministeri de Sa-
nitat.

El mateix dia va visitar l'exposició
que l'artista felanitxer Miguel Bar- -
celó presenta a la sala «Soledad Lo-
renzo» d'aquella ciutat.

Dilluns passat va esser rebut pel
Director General d'Obres Públiques
de la Comunitat Autónoma, senyor
Gabriel Le Senne, i dimarts va tenir
una entrevista amb el senyor Gabriel
de Juan, Director de l'empresa IBA-
SAN.

INFORMA
LA CARRETERA
CAMPOS - FELANITX

El Departament de Carreteres de
Ia Conselleria d'Obres Públiques ha
convocat a tots els propietaris de
terrenys afectats per la reforma de
Ia carretera Campos - Felanitx per-
què vagin a l'Ajuntament el proper
dia 21 per redactar les actes d'ocu-
paciú de les finques i fer el paga-
ment del Dipòsit Previ i la Indem-
nització per la pronta ocupació.

Els propietaris hauran de presen-
tar el Document Nacional d'Identi-
tat; els seus representants hauran
proveir-se d'un poder notarial.
LA TERCERA EDAT I
ELS TRANSPORTS PUBLICS

Totes les persones majors de 65
anys, els jubilats i les persones afec-
tades d'invalidesa permanent i total,
residents al nostre municipi, podran
obtenir una reducció del 25 per cent
en els preus dels billets dels serveis
públics regulars de transports de
viatgers per carretera. .

La targeta que acrediti la condició
de benefician  podrà esser sollicita-
da a les oficines de la Sala, presen-
tant-hi una fotocópia del Document
Nacional d'Identitat i del N.I.F.

Els serveis d'Assistència Social de
l'Ajuntament en facilitaran tota cas-
ta d'informació ais interessats.

L'EDIFICI DEL COL.LEGI
«JOAN CAPO»

A la reunti de la Comissió de Go-
vern celebrada dilluns dia 10 s'ha
aprovat el projecte per a la cons-
trucció del nou edifici del Collegi
«Joan Capó».

El dia 10 del mes de desembre, la
Comissió de Govern va concedir Ili-
cencia al Ministeri d'Educació i
Ciència per a la demolició de l'actual
edifici situat al carrer de Sales, nú-
mero 1. La nova construcció te un
pressupost global de 419.814.764 pes-
setes.

(Passa a la paq. G)

SE NECESITA JOVEN DE 20 A 25
afdos, servicio militar cumplido,
carnet 2.a, nora ventas.
Informes: Tel 581984/85.

Policia Local
Per la present es fa públic que

l'Ajuntament tt Di.rvisil la contrac-
tació laboral de 5 auxiliars de Poli-
cia Local per al present exercici.

Els requisits són els següents:
A) Esser espanyol.
B) Tenir complerts clevuit anys i

no passar ciels vint-i-nou.
C) Estar en possessió del titol de

Graduat Escolar o d'un equivalent.
D) No patir malaltia o defecte fi-

sic que impedeixi o mancabi l'acom-
pliment de les funcions correspo-
nents.

E) No haver estat separat del
servei de l'Administració de l'Estat,
de les Comunitats Autònomes o de
l'Administració Local, ni' trobar-se
inhabilitat per a l'exercici de la fun-
ció pública.

F) No tenir antecedents penals
per delictes dolosos.

G) Estar en possessió dels per-
misos de conducció A-2 i B - 1.

H) T en i r una alada
d'1'70 m. els homes i 1'65 m. les do-
nes.

I) Compromis de portar armes
s n'era el cas, d'arribar a utilitzar-

les, que s'ha de prestar mitjançant
declaració jurada.

J) Haver fet cl servei militar o
Ia prestaci& social substitutória
quest o estar-ne exempt definitiva-
ment.

L'aspirant haura de reunir tots els
requisits en relació amb la data en
que finalitzi cl termini per a la pre-
'sentació d'istancies de là convocatò-
ria corresponent.

Els interessats amb una possible
contractació han de presentar les
instancies a l'Ajuntament abans del
dia 28 de febrer de 1992.

UNIC

Agraiment
La familia Fiol-Mestre, da-

vant les nombroses manifesta-
cions de condol rebudes amb
nictiu de la mort d'Antoni
Fiol Mestre i en la impossibi-
litat de correspondre-les a to-
tes personalment, ho vol fer
per mitja d'aquesta nota.

A tots, moites gracies.

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.

1.44X. SIVILAfk



escaivk es
Taller de marcs y motllures

OBRA GRÁFICA

LAMINES' I POSTERS

PROPERA OBERTURA
C/. dets Horts, 37 	 TEL. 58 60 35

•

CONSTRUCCIONES

I/ CABRERA
V SAN GREGORIO

Tiene el placer de comunicarles la
INAUGURACION de su nuevo domicilio
social en C. Amargura, 3 de Manacor,
que tendrá lugar hoy sábado día 15 a las
17 h., donde les atenderemos gustosa-
mente si recibimos su visita.

electrónica

I II-MOREY
VENTA Y REPARAC1ON DE APARATOS ELECTRICOS

EN GENERAL
VIDEOS — TV — RADIO — ETC.

INSTALACION DE ANTENAS TV Y PARABOLICAS

Caritat, 4 - Tels 583450 y 827182 	 07200 FELANITX

FELANITX

UNA NOVA FUNDACIO
RELIGIOSA?

Dins aquelles saons, es parlava,
amb tot detail, sobre la funclació
d'un monestir beneclictí a Binifarda.
El capdavanter i responsable era cl
benedictí mallorquí Dom Benet Co-
lombas, de la Comunitat de Mont-
serrat. Semblava tan avançat aquest
projecte, que s'esperava d'un mo-
ment a l'altre la visita de l'Abad de
Montserrat Dom Just Cassia per
anunciar-ho oficialment.

El mateix P. Colombas vingue a
Felanitx juntament amb l'arquitecte
Sr. Ferragut per estudiar sobre el
terreny els details d'aquesta funda-
ció. Ja es parlava si el monestir es-
taria dedicat a Santa Maria de Bini-
farda j, també, estava mig embasta-
da una Associació d'amies de Ntra.
Sra. de Binifarda.

Pareixia que tot estava fer-mat i re-
fermat; però una vegada Ines es va
comprovar que no es pot dir blat
fins que esta dins el sac. I els bene-
dictins prengueren els atapins, pere-
grinat cap a BinicaneIla, primer,
anys després pel terme de Bunyola
i ara ja no en sabem noves...

CURS DE MALLORQU1
Fa 25 anys, el «FELANITX» anun-

- ciava i es va realitzar, un «Curs de
Llengua i literatura mallorquina»,
que s'inicia el 27 de gener. El dirigi
Mn. Pere Xamena a la Casa de Cul-
tura de la Caixa.

Hi hague molta participació i aca-
bat cl Curs, acudirem a l'Estudi Ge-
neral de Palma on fèrem uns exa-
mens davant un tribunal que presi-
dia D. Francesc de B. Moll.

Jo diria que aquest Curs, fou un
punt de partida molt encoratjador
pels qui, d'alguna manera, vivim in-
teressats per la nostra parla.

FUTBOL
Per aquell temps no anava massa

polent el futbol local. Millor diria
que no existia. Però se sol dir que
després d'un temporal ve la bonan-
ça; vet aquí que aquest Setmanari
publicà que ges triste, pero hay que
decirlo, la ayuda económica para la
resurrección del fútbol local, llega
de fuera, de un señor que, sin ser
felanigense ni signiera mUillorgnin.
aporta su grano de arena, ofreciendo
equipajes completos, es decir, todo
el material necesario para jugar al
fútbol. Y todavia no acaba aqui; es-
te señor pone a la entera disposición
del equipo su flota de coches para
desplazamientos...».

Aquest senyor era En Raul Soler
Sanchez que va acceptar la presidên-
cia del Club felanitxer i tot el car-
roportal.

D'ALLAVORS

PROFESSORS DONEN CLASSES
DE REPAS a Felanitx i Portoco-
loh, EGB, FP, BUP i COU. Espe-
cialitzats en comptabilitat (amb
practiques), Català, Castella, Lite-
ratura i Llatí. Noves tècniques
d'estudi.
Informació: Tel. 824566 o 824414.

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

Studia-122: (‹Entre
Per a Constantí la prosperitat

l'Imperi i la unitat de l'Esglesia ana-
ven inseparablement unides. La po-
sick') de l'emperador en el concili va
fer de l'assemblea de bisbes una ins-
titució imperial. Confirmar les deci-
sions conciliars corresponia a l'em-
perador i supervisar les mesures dis-
ciplinars preses era comper.mcia de
les autoritats civils. I encara que les
decisions les prenien els bisbes reu-
nits, el responsable de la forma jurí-
dica exterior era l'emperador.

En tot cas i fos qui fos el cap de
l'Imperi, el problema era sempre cl
mateix: mantenir la unitat territorial
i fer front al desordre públic que
les desavinences en materia religiosa
produïen. Sovint cl poder civil utilit-
za l'Església pels seus fins. Per aix?),
a vegades, el papa queda en segon
terme l'emperador decideix a qui
convé donar la raó en un moment
donat, segons ho requereix l'estabi-
litat política.

Efts j alcedimin»
Els primers concilis ecumnics

(que representen a tota l'esglesia)
rofen convocats pets emperadors,
per-6 que fossin ecumènics depenia
fonamentalment de la seva posterior
aprovació i acceptació per part de
l'esglesia universal i com a tais re-
coneguts obligatoris per a tots.

La balança, perb, es desequilibra.
Era freqüent que els legats del bis-
be de Roma ja duguessin les conclu-
sions a que s'havia arrib,:ít en un sí-
node roma que s'hauria anticipat a
resoldre, per decisió pròpia, l'as-
sumpte que s'anava a tractar. Com
que el decret donat a Roma era, en
lo essencial el oiled de l'Església
d'Occident, els legats adquiriren un
pes enorme dins del concili univer-
sal.

A EFES (431), per exemple, tre-
ballaren tan units Ciril d'Alexandria
i els legats de Celestí de Roma, que
els pares de Calcedbnia pogueren
dir sobre el conncili d'Efes que ha-

via estat presidit per aquest dos
bisbes.

A CALCEDONIA (451) el papa
Lie() I reclama, per mitja (lets seus
legats, la direcció del concili; la se-
va autoritat dominít totes les delibe-
racions i determina, apellant a la
successió de Pere, la decisió final.
Així i tot fou l'emperador Marcia el
que imposa el seu text del símbol
de la fe. L'assemblea el proclama
coin a «nou Constantí, nou Pau i
nou David».

En aquesta epoca el poble sencer
participava en els . debats teològics
amb autentica passió. Tant era així
que Gregori de Nissa escriu, co m . a
reflexe de les converses quotidianes
del seu temps: «Demanes a quant va
es pa i et responen que «el Pare és
major que el Fill i el Fill esta subor-
dinat al Pare». Demanes si el bany
esta preparat i et responen: «El Fill
fou creat del no res».»

Quan CalcecIónia acaba amb la co-
neguda fórmula de que en Crist hi
ha «dues naturaleses: la divina i la
humana... concorrent en una sola
persona i en una sola substancia,
sense confusió ni separació», va pa-
rèixer que s'havia tocat fons. A par-
tir d'aquest moment es detingué el
procés de reflexió cristológica I el
Poble de Deu, en lloc de continuar
reelaborant continuamcnt la seva
comprensió de Jesús, fosilitzà la fór-
mula de Calced6nia com si fos la mi-
llor manera dc preservar la veritat..
Desgraciadament ocorr tot el contra-
ri. Aquesta fórmula ha perdut avui
gran part del seu valor degut a les
raons següent:
ficlic) ntel llenguatge es sempre insu-

2) les expressions nomes son tra-
(luibles de manera imperfecta. Vi-
vim una altra experiencia cultural.

3) Les paraules canvien el seu
sentit al llarg del temps.

Per aim') una afirmació com ara
aquesta: «Jesús és Deu», indubtable-
ment correcta, pot produir malente-
sos. Pensem que l'Església ha traçat
una frontera que no podem traspa-
sar quan condemna el monofisisme,
el qual confessa que lo huma de Je-
sús es disoldria en lo diví com una
gota de vinagre en l'oceà i quedaria
exclussivament la naturalesa divina.
El lamentable es que avui hi hagi
cristians que es creguin mes papis-
tes que el Papa i entenguin en sentit
monofisita l'expressió anterior; es a
dir: identificant, sense Fries ni pus,
subjecte i predicat: Jesús Deu.
Això ho podem fer si cleim: El Pare
es Deu>>, «El Fill és Dal» o «L'Es-
perit es Deu», encara que gramati-
raiment els quatre enunciats pares-
quin iguals. En i segons la seva hu-
manitat Jesús no «es» Deu. En i se-
gons la seva divinitat Deu no «es*
home. Crist és Deu d'una manera
humana i home d'una manera divi-
na. Per això, com diu el P. Rahncr:
«No tot aquell que s'escandalitza de
Ia frase: «Jesús es Deu» ha de ser
per això mateix contrari a la recta
doctrina. Si ja la mateixa fe es un
misteri, no la carreguem endemés
amb tergivusacions mitològiques».

G.B.

SE ALQUILA LOCAL en Felanitx,
ideal para cualquier negocio.
En c/ Joan Alcover.
Informes: Tel. 824359.
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informació
S'han renovat els càrrecs direc-
this de Sa Recreativa. -
Gabriel Abraham, nou president

El passat dia 26 de gener prengue-
ren possessió del càrrec els nous
directius del Cercle Recreatiu que
resultaren elegits a l'assemblea ge-
neral de dia 12, així com la resta de
membres que integren la Junta Di-
rectiva.

A l'elecció que es féu, sorti pel
cárrec de president Gabriel Abra-
ham, pel de vice-president Andreu
Bennasar i pel de tresorer Rafel So-
cias. Després la junta es completa
de la manera segilent:

Secretari, Pere Vera.
Comptador, Roberto Martinez.
Vice-Secretari, Julia Garcia.
Vocal Bibliotecari, Bernadí Puig.
Vocal Ir., Mateu Font.
Vocal 2n., Bartomeu Barceló.
Des d'aquestes planes felicitam al

nou president i equip directiu de Sa
Recreativa .i els desitjarn una afor-
tunada gestió al front d'aquesta
prestigiosa i veterana entitat cultu-
ral i recreativa.

i emprèn accions
contrauniabocador il.legal

L'Ajuntament de Felanitx, arran
d'unes denúncies formulades per
veïns perjudicats, ha enviat una or-
dre de paralització al propietari d'un
abocador illegal ubicat a l'Hort d'En
Bassi de S'Horta, on recentment s'hi
havien traslladat deixalles proce-
dents de l'abocador regcnerat de Ca-
la d'Or.

Aquesta acció es la primera que
emprèn l'Ajuntament contra agues-
ta casta d'abusos, en un intent d'atu-
rar un procés de degradació que
afecta a massa indrets del nostre ter-
me municipal.

El grup «Voramar»
Dissabte passat a vespre, a l'Au-

clitori Municipal, poguerem assistir
a la representació que feu de l'obra
d'Oscar Wilde «The Importance of
Being Earnest» en versió catalana,
el grup de teatre «Voramar» del
port d'Andratx.

El muntatge de l'obra hem de con-
fessar que Lou excellent i l'esforç del
grup francament encomiable. Ara
be, tot i que els actors representa-
ven Ilurs papers amb correcció i
amb una identificació superior a lo
corrent, l'obra presenta unes dificul-
tats que els actors no superaren to-
talment. La qualitat literaria ciel
text, amb uns diàlegs brillants i
efervescents, requereix una interpre-
tació nornés assequible a professio-
nals força qualificats i aquest no es
el cas dels bons interprets de «Vo-
ramar».

Volem fer també una observació
no tant amb el propòsit de censurar
com de propiciar-ne una desitjable
estnena. Cal tenir més cura ciel lien-
guatge. L'ús incorrecte de la prepo-
sició «a» i la utilització del verb te-
nir per haver són faltes que no

s'han de permetre mal i menys en
una obra on la correcció lingüística
hi juga un paper tan important.

Remodelació de la plaça de
de S'Arraval

La setmana passada queda altera-
da ht distribució de l'aparcament a
Ia plaça de S'Arraval, amb l'objecte
de donar una major preferência a la
zona central ajardinada. Aixi, doncs,
els flocs d'aparcament s'han senya-
litzat a la vora de les cases on hi ha
espai suficient, agrupant les jardine-
res a la part central.

S'ha procedit també a un replan-
teig dels jardins, eliminant plantes
velles —s'ha arrabassat la figuera—
per tal de sembrar-n'h de noves, de
manera clue a la i nun inent pri mav('n'
es podrà apreciar plenament el nou
aspecte que es vol conferir a la
plaça.

De totes maneres, la delegació
d'Informació de l'Ajuntament, ad-
verteix _ del. caracter experimental
d'aquesta remodelació.

Conferència sobre el Bisbe Puig
El proper dimecres dia 19, a les

9'30 ciel vespre, a la Casa Municipal
de Cultura, el nostre collaborador
En Francesc Riera i Monserrat do-
nara una conferência sobre cl tema
«El Bisbe Puig de Puerto Rico al
Parlament de Madrid».

Aquesta conferencia estara basada
en la comunicació que presenta re-
centment En Francesc Riera en el
Congrés Internacional d'Estudis His-
Orics celebrat a Palma.

Curs Studia
Dijous dia 20, a les 9'30 del ves-

pre, al saló d'actes del collegi de
Sant Alfons explicara la lliçó corres-
ponent del Curs Studia, el P. Anto-
ni Oliver Monserrat. Tema: «Els
grans dogmes fonamentals: c) Les
definicions cristolègiques: Efes (431)
i Calcennia (451).

Excursió amb.moto a Andorra
Per la setmana de Sant Josep (19

de mat-0, s'està preparant una ex-
cursió amb moto a Andorra. Les per-
sones interessades poden demanar
informació al taller de Cristbfol
Bennassar, tel. 580268.

Avui, ximbombada a Son Valls
Avui clissabte dia 15, a partir de

les 8 del capvespre, se celebrara
una ximbombada a Son Valls, amb
la participació de S'Estol des Picot
i gRaiguers» de Binissalem.

Hi haura fogueró pel qui vulgui
torrar i vi donat per TREVIN.

Tots hi sou convidats.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
COMEDIA D'EN XESC FORTE-

ZA.—Dimecres dia 19, al teatre Rial-
to de Ciutat. Sortida a les 17 de Por-
tocolom i a les 17,30 ciel Toboso.

EXCURSIÓ A ARTA.—Dijous dia
20, amb visita optativa a les Coves
(380 ptes.) Preu, 1.600 ptes. amb di-

n?r a l'Hotel dos playas de Cala
Ratjada. Sortida a les 9 del mati.
Inscripcions fins dia 16.

TALLER DE CUINA. — Dia 21, a
les 17 h., a càrrec de Jaume Mestre

FIRINEU ARAGONE, I LOUR-
DES.—DLI 22 al 28 de mar.;. Preu,
54.800 ptes. Queden poques places.

vida social
NAIXEMENTS

Els esposos Bartomeu Mas Pere-
lló i Margalida Alzanillas Garcia,
han vista alegrada la seva llar amb
el naixement del seu-primer fill, una
nina preciosa, que rebrà el nom de
Maria.

Enviam la nostra més cordial en-
horabona als seus pares.

Na M.a del Carme Oliver Sagrera,
esposa d'En Salvador Barceló Fon-
tanet, ha donat a hum el seu primer
fill, una nina preciosa, que en el bap-
tisme rebrà el nom de Neus.

Enhorabona als venturosos pares.

NOCES D'OR
MATRIMONIALS

Dimecres passat dia 12, en compa-
nyia dels seus familiars, celebraren
les noces d'or matrimonials els es-
posos Jaume Obrador Obrador i Ro-
sari Ramis Marti.

Enviam la nostra més cordial en-
horabona al matrimoni Obrador-Ra-
mis. Que per molts d'anys.

NECROL GIQUES
El passat dia 28 de gener, entre-

ga l'anima a Deu a Felanitx, a l'edat
de 80 anys i després de 'eure's con-
fortada amb els sagraments, D.a An-
tònia Boyer Boyer. D.e.p.

Reiteram el nostre condol a la se-
va família i d'una manera especial
a la seva germana política D.a Mi-
quela Monserrat i nebots D.a Maria
Boyer i D. Jaume Gelabert.

Dia 31 de gener, morí a Felanitx
a l'edat de 92 anys, havent rebut els
sagraments, D. Antoni Fiol Mestre,

Enviam la nostra mes sentida con-
dolencia a la seva esposa D.a Mique-
la Mestre, filla Assumpció, fill poli-
tic Bartomeu Mascaró i als aires fa-
miliars.

SE VENDE PISO en Porto Colom,
parte Aduana, de 120 m 2 , 3 habit.
grandes, 2 bafios completos, come-
dor, cocina y balcón en fachada
y parte posterior. Facilidades de
pago.
Informes: Tel. 581419 (a partir de
Ias 21 h.).

MIJAC

Grup GAVINA (MIJAC)

Diada ecològica •
Per tal de concienciar els infants

i joves del grup parroquial GAVINA
(MIJAC), s'ha organitzat una diada
de neteja d'alguns racons (carrers i
places) de la nostra ciutat. El nos-
tre lema sera: «Qui estima Felanitx,
no l'embruta».

Volem compartir amb tots vosal-
tres aquesta tasca. Per això vos con-
vidam a una video-conferência que
tindrà lloc divendres dia 21 de fe-
brer, a les 21 hores, en el local de
Xauxa (baix de la Rectoria), a car-
del grup ecologista GOB.

Esperam que axí entre tots pro-
curem tenir els nostres racons nets.
Des d'aquí volem fer una crida a
l'Ajuntament, per la necessitat de
papereres i també a la gent per tal
de que es conciencii de la conve-
niência d'emprar-les.

Quedau tot convidats.

Animadors/es del grup
parroquial Gavina

VF NW) CITROEN VISA PM-AB,
buen estado.
Informes en esta Administración.

I Trobada Arxiprestal::.
Els passat dia 1 de febrer ens reu-

nirem a Cala d'Or per ter una tro-
bacia, sota el lema «Ningú está ex-
clos de la festa», els grups «Trenc
d'Alba» de Cala d'Or, «Marina» de
S'Horta i Portocolom i «Gavina» de
Felanitx.

En arribar fèrem grups per tal de
coordinar les tasques. Entre tots,
varem ter paperins per enramellar
dins i fora de l'església, pancartes
amb cl lema... Els monitors ajuda-
ven en totes les tasques i també fê-
rem una ensalada dc fruites amb les
que portàvem.

Arribada l'hora baixarem a dinar
a la platja; llavors descansarem i
jugárem. A les sis del capvespre co-
mençà l'Eucaristia, celebrada pel
rector de Calonge Mn. Baltasar
Amengual i cl diaca Guillem Feliu
de Felanitx. Acompanyaren els mú-
sics del grup Gavina i a l'hora de
donar-nos la pau, com a signe d'uni-
tat, construírem una xarxa amb l'a-
juda de cordes, de les quals penja-
ven coloms de la, pau.

Acabada l'Eucaristia tingué Hoc
una festa al local de la rectoria, a
Ia qual compartirem l'ensalada de
fruitcs j d'altres llepolies que apor- -
tarem tots, i així acaba la trobada,
retornant cadascú a ca seva.

CELLER SA SÍNIA
Porto-Colom

Comunica a sus clientes y público en
general, que a partir del próximo viernes
dia 21, se halla de nuevo a su servicio.
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«El Rei bodes» del felanitxer Bartomeu
Caldentey i Mainni

Ha arribat a les meves mans el
llibre Capdepera i gels Reis», de Se-
bastia Ferrer Pascual, cditat per l'a-
juntament de Capdepera, 1990. A
més de l'edició d'El Rei Herodes,
obra que es representa a la contra-
da gabellina, Sebastià Ferrer Pas-
cual ens apropa a la história de les
representacions i als personatges
que hi han intervengut des dels ini-
cis de segle fins ara mateix. Una se-
laciú directíssima amb El Rei Hero-
des tenen els ligorins —els herma-
nos— que l'any 1889 arribaren a
Capdepera amb la intenció «de re-
cuperar el terreny perdut en favor
dels protestant». .Els ligorins -sojor-
naren durant quatre anys a Can Pin-
cus, del carrer Nou, mentre es bas-
tia el novell convent amb capella,
aules i teatre per a escolars, a l'avui
carrer del Collegi, on s'hi hostejaren
el 1893.

L'ensenyament dels ligorins, im-
pregnat de noves directrius i d'un
nou esperit, devia marcar l'alumnat
d'una distinció, orgull de tots
aquells que sens distinció de creen-
cies assistien a les seves aules.

Quasi a la par amb els hermanos
s'establiren a Capdepera, .els Alcai-
nes, familia de' comediants de Ciu-
tat, amb una permanencia d'una dot-
zena d'anys dedicats a fer teatre a
Can Pere Joan «Bibí», que passats
els anys es convertiria en cinema.
Els Alcaines donaven algun paperet

A Francesc de Sales Garau,
notari.

Miguel Pons

secundari a la gent del'poble, quan
ells no podien abastar, Davant agues-
ta actitud sorgí un malestar entre
les families, que volien per als seus
fills una dedicació i uns papers més
responsables. L'acarament entre els
Alcaines i els nadius faria aplegar
els comediants de Ciutat.

Per altra part, els ligorins, al tea-
tiet del collegi, dinaven recitals poe-
tics i per Nadal es cantaven nada-
les i la Sibilla com també es deia el
sermó de la Kalenda. Amb els anys
les festes s'enriquiren amb la pre-
sencia de pastors i reis, que origina-
rien les Albrícise o escenificacions
nadalenques. A vegadeS es repreSen-
taven altres obres amb total inde-
pendencia de L'Alcaina, que no tri-
garia en abandonar Capdepera.

El 1893 fou destinat al convent de
Capdepera el ligorí pare Antoni
dai Solanes (1869-1953), nomenat su-
perior el 1894.

Record amb tota casta de details"
Ia figura del pare Vidal ja vellet,
amb l'esclavina distinta, professor
dc Matemàtiques al carrer des Vi,
anima d'aquell petit museu de cien-
cia, on vaig passar tantes hores con-
templant aparells d'electricitat i ra-
dio, minerals i animals i ocells am-
balsamats, que no podia esguardar
vius i Mures al meu poble. Em diuen
que s'abolí aquell petit museu de la
ciencia a la vora de la sala de visi-
tes del casalot del Capita Antoni

Barceló. El pare Vidal resta defini-
tivament incorporat a la claríssima
pLetica de Bartomeu Rossellú Pèr-
cel.
El Pare Vidal, endolat, s'ho mira

[des de la Riba.
El Pare Vidal taüt crida els

[cuirassats anglesos.
La mort dels Alcaines a Capdepe-

ra significa la inajornable naixença
del grup escolar dels hermanos amb
la representació de les Albricies.

L'autor dels inicis del drama que
tendra com cix central Herodes, no
es altre que el polifacètic pare Vidal
esperonat per la deria d'enllestir un
drama sacre que s'escenificaria a la
plaça pública i els actors serien els
ma teixos gabellins. El poc o molt
que havia versificat el pare Vidal,
en feu ofrena al pare Bartomeu Cal-
dentey i Maim& músic i poeta i li-
gorí. Bartomeu Caldentey i Maimó
havia nascut a Felanitx, al carrer de
Ia Soledat, el 28 de gener de 1884,
fill de Bartomeu i Francisca. El 1903
fou destinat al convent de Capdepe-
ra fins el 1911, un any despres de la
fusió de ligorins i teatins. A Capde-
pera coincidi amb el pare Vidal i lla-
vors es feu realitat El Rei Herodes,
el 6 de gener de 1904, a la plaça,
sota la direcció del pare Bartomeu,
que així era conegut el pare Barto-
meu Caldentey i Maimó per diferen-
ciar-lo de l'altre company, també fe-
lanitxer, pare Bartomeu Calclentey i
Bauça.

El pare Bartomeu Caldentey i Mai-
mó se suma als felanitxers autors
d'una obreta teatral nadalenca. Al-
tres fclanitxers són: Jaume Antoni
Prohens, Bartomeu Mestre i Barce-
ló, Joan Obrador i Riera, Miguel
Forteza i Valls, Margalida Adrover i
Nicolau (a) Mentirosa,

El Rei Herodes de Vidal-Calden-
tey i Maimó; publicada per primera
x'egada el 1990, si be té algun tret
personal com la incorporació del
metge, de l'ambaixador, denota
que els autors coneixien l'existència
d'obres del genere. No es una peça
original del tot i amb certes conces-
sions al públic mitjançant jocs de
paraulcs, comicitats, anacronismes,
... L'obra esta ben estructurada i
amb una acció ajustada interrompu-
da per abundoses intervencions mu-
sicals a to amb l'acte.

Hi ha certa possibilitat que el
punt de partida sia l'Adoració de
los Sants Reis, de Salvador 'Antoni
Ferrer Costa, amisti ex-claustrat,
(1767-1846), segcns Boyer, de la
qual es contabilitzen alguns manus-
crits i edicions del segle XIX, com
les de 1845, 1849, ... Posteriorment
s'integraren en l'Adoració de los tres

Reis Magos. Novament adicionada,
publicada vers 1880. Una obra amb
idèntic títol esta editada a Sóller, a
la Imprenta «La Sinceridad», 1895,
Els personatges que intervenen són
els mateixos de; l'obra de Josep Ru-
Ilan i Mir i de Pep Hernandez i Juan,
de Son Sardina. De la darrera obra
citada conec l'ediciú de 1910 i 1924,
omdues posteriors a la data, 1904,
de la primera representació de Cap-
clepera d'El Rei Herodes. On es do-
nen les majors coincidències es en
el paper del general, els diàlegs cl'He-
rodes i els criats, d'Herodes i la Si-

certes intervencions dels ma-
gies, ... Sembla que es guardava una
cópia mecanografiada dels anys qua-
ranta. La versió actual de l'Ajunta-
ment de Capdepera, 4...!s molt ,digna,
acurada i normalitzada la llengua.
L'edició esmentada inserta una part
gràfica molt illustrativa per acionar-
se de l'evolució del vestuari, ciels
noms dels actors, de l'espai de la re-
presentació i com a dada curulla de
curiositat -es ,que fins a , 1962Waria
la Sibilla eren representades per
donzells no per donzelles, idèntic al
temps de Shakespeare. La diferen-
eta i separació de sexes en el teatre
de l'església, convents, congrega-
cions marianes i acció catòlica fou
de llarga durada. Una «vega» com-
plementava les representacions des
del primer any, que fou a n'Aguait,
on fou servit cabrit torrat. A vega-
des es llegien poesies i gloses i la
música era pròpia per a cada repre-
sentació. Notes de la intra-história
gabellinatsovint hi sórCp .resenWcona
na Bel, primera dona que vestí de
ciutadana j es talla la coa, com el
1914 s'inaugura la central ekctrica,
com cl 1919, en el Pla d'en Cosset,
s'afegí l'escena de la degolla dels in-
nocents i la Intervenció de les ma-
res .ploradores, com amb la
guardia-civil, com el semental impor-
tat de França, com la novetat del
vestit color de cel de la Sibilla i com
tantes de minúcies que configuren
la intervenció de tot un coHectiu a
favor de la cultura popular, a favor
d'una representació repetida, i que
no hauria de decaure, cada quatre
anys per no clecandir sem-
pre puntuals i fidels a El Rei Hero-
des i les Albricies, durant anys i
anys fins a deixar perennes en el
llibre de cada memòria els versos
d'aquells ligorins teatins, Vidal i
Caldentey i ara salvats definitiva-
ment de l'oblit per Sebastià Ferrer
Pascual. D'esdeveniments corn el
pres,ent esta mancat cada pubic si
es vol sentir poble i aimador de la
seva pmrimonial cultura.

BAILE DE SALON EN FELANITX

Ir. Curso de Baile 
de las 15 a las 16'30 h.

2°. Curso de Baile 
de las 16'30 a las 18 h.

3r. Curso de Baile
de las 18 a las 19'30 h.

Todos los sábados, del 15 de febrero
al 28 de marzo

INSCRIPCIONES:

día 15 de febrero, en el 1r. piso de la
C. Campos, 51 (OPEL)

Restaurante

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

Salim para fiestas
comuniones, buffets, despedidas de salts-

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

TELS. 824182 - 824144



Nueves purificaalores de aire Philips
Para las personas con problemas respiratorios, Philips ha Ian-

zado sus purificadores de aire. Utilizando un sistema de triple fil-
tro, mas ionizador de aire, este nuevo aparato elimina en sólo 12
minutos, el 90% de sustancias nocivas y olores del aire de una
habitación.

Aparte de las personas con alergias y molestias respiratorias,
Ia posibilidad de eliminar malos olores, convierte al equipo en un
útil indispensable en lugares donde se produce mal olor derivado
ciel 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 - Teléfono 580281

FELANITX

RESTAURANTE
Esmeralda
Park

CALA DO'R
Banquetes, Bodas, Comuniones

y Fiestas
ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PARQUE INFANTIL,

VISTA PANORAMICA SOBRE EL MAR

LOCAL CLIMATIZADO

CAPACIDAD PARA 450 PERSONAS

PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL. 643085 - SR. RAMON

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

FELANITX

St..LVL.404%,
INFORMA

(Ve de la pàg. 2)

ELS TERRENYS .INCLOSOS DINS
)(REES NATURALS D'ESPECIAL
INTERLS

Al terme municipal de Felanitx hi
ha tres 'zones declarades àrees na-
turals d'especial inter0s: Sant Sal-
vacior-Santucri, Sa Punta-S.Alear i
Ponta Negra-Cala Mitjana.

A Ics arces d'especial interés hi
ha que distingir dues zones: les que
tcnen el més alt nivell de protecció
i les 'que no sún objecte de la ma-
xima protecció.

Tenciran el ales alt nivell de pro-
tecció cis terrenys situats a la ribe-
ra de la mar, - amb una profunditat
mínima • tie 100 metres, els sistemes
clunars, els illots, les zones humides,
CIS cims, cis barrancs, cis penya-se-
gats, els penyals mes significatius,
•els • alzinars, els- sivinars, els ullas-
tres j en qualsevol cas cls qualifi-
cats • 'com a Element Paisateistic
Singular al Pla Provincial cle Ba-
lears. • 	 •

En aquestes zones s'hi podran ler
les..obres.següents:

Conservació, recuperació i conso-
liclació creclificis i installacions exis-
tents que no comportin augment de
•volum,• sempre que no hagin estat
edificais en contra del planejament
urbanistic vigent , en el moment
•d'eser construits.

Infraestructures o installacions
•públiques que necessàriament s'ha-
gin d'ubicar, prl!via declaraciú cru-
tilitat pública.

Dotacions subterranies de serveis
a vivendes o installacions existens,
•sempre que clonin servici a edifica-
cions que no hagin estat construï-
des en contra del planejament ur-
banístic vigent en el moment de la

, seva construcció.
•- -,k les zones que no són objecte
del mes alt nivell de protecció, la

•finca minima susceptible d'eciifica-
eiú d'una vivenda sera de 20 hecta-
rees.•• 	 •

No • es permetran - altres noves
:eclificacions que les declarades d'u-

, tilitat pública, les destinades a vi-
vendes unifamiliars, a explotacions
agràries que guardin relació amb la

naturalesa i destí de la finca i les
construccions vinculades a l'execu-
ció, manteniment i servei de les
obres ',Obliques i de les telecomu-
nicacions.

No s'hi podran construir camps
cie futbol ni es podran autoritzar
ports esportius al domini públic li-
toral confinant.

POLICIA LOCAL
Durant la darrera quinzena del

II1CS de gener, la Policia Local ha
realitzat diversos serveis que deta-
ilam a continuació:

Denúncies per infraccions del
Codi de Circulació: 34, notificacions
per desperfectes observats a la via
pública: 18, informes i citacions ju-
dicials: 10; altres notificacions: 9;
retirada de vehicles estacionats cla-
vant guals permanents; 3.

S'han fet serveis extraordinaris
•amb motiu de les beneicies cle Son
Negre; Felanitx i Son Prohens i la
pujada a Sant Salvador en bicicleta
organitzacla per la Llar del Pensio-
nista de Felanitx.
ELS ACCIDENTS DE TRANSIT

La «Jefatura Provincial de Trafi-
co» ha facilitat les (lades referents
als accidents de transit produits du-
rant Fatty 1991 dins el nostre terme.
Hi ha hagut 24 accidents; 14 amb
clanys de diversa consideració i 10
amb victimes. En 9 casos, ha resul-
tat ferit el conductor del vehicle i
en un va resultar morta una per-
sona que anava a peu. En cis acci-
dents, hi han estat implicats 34 tu-
rismes particulars, 4 ciclomotors, 3
furgonetes, 2 motos, 1 camió i 1
autocar. Les eclats més freqüents
dels afectats oscillen entre els 18 i
els 44 anys. Sobre el permis de con-
duir, els conductors novells han es-
tat implicais en 6 accidents; els
d'antiguitat que va d'un a cinc anys,

•en 11, i els conductors .cle més de
cinc anys han tengut part en 19.

Respecte de les causes, la més
freqüent es la inobservancia dels
indicadors Stop i Cediu el pas.

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

ef9rert al Eihre «Doce
alias en el cairn de
Aniérica Latina»

Carta de l'Arquebisbe de Cuiabá
al nostre iišà •Mn. Antoni Fiol, que
demostra la bona acollida que ha
tingut també

«Cuiabá, 16 cle Enero cle 1992.—
Rvdm., i Carissim Pare Fiol: L'hi
agraesc la seva carta de 16 de de-
sembre j el 'fibre que ha tingut la
gentilesa d'enviar-me.

El felicit per la iniciativa d'es-
criu el .11ibre, de veres interessant,
i per Ia finalitat per la cual ha estat
escrit: «a fi de fomentar vocacions
missioneres»..

Cuiabá j4 no es aquella petita ciu-
tat dels,,scus temps: és una gran
ciutat amb els problemes socials i
religiosos augmentats. Jangada, on
vostè traballà molt i be, és munici-
pi i a Acorizal hi traballen molt les
Filles de la Caritat.

El seu Ilibre, escrit en estil lieu i
flrat, tiara gran riquesa de beles fo-
tografies .clespertara interes pel Bra-
sil i Mato. Grosso i tant cle bo, sus-
citi vocacions missioneres.

Certament l'apostolat que voste
desplega a l'ArxidE.4cesi de Cuiabá,
esta registrat, amb lletres d'or, en
el Llibre de la Vida. Mentrestant,
com a pastor, d'aquesta guarda, vull
renovar el s . agraïments per tot

.1•=1.

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— Honda 750

Derbi -FDS
--- Yamaha FZII 000
—Yamaha XT •600
— Nlohilettes
- Nlorini Scalibur 501

— Vespinos varios
CICLOMOTORES VARIOS .

EXPOSICION Y VENTA

Taller
Cristgal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 58C263
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS

guard va fer de be j, amb el seu
continuara fent.

Molt m'agracia la introducció i la
dedicatúria que tan afectuosament
fa per a la seva senyora marc. Que
ella des del cel, intercedesqui junt
a Nostra Senyora per fer néixer vo-
cacions sacerdotals a l'Arxidiócesi.

Amb els meus agraïments, Va una
afectuosa henedicciô del sell en Crist,
t Bonifacio Piccinini SDB, Argue-
bisbe Metropolità».
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Doble triomf (masculí i femeni)
del Joan Capá en centres escolars.
L'equip de nines va tenir com a pe-
ces m6s sòlides a Antònia Vicens
(3.a) i Aina M.a Sanchez (5.") i com-
pletaren el conjunt Cati Caldentey,
NI". Antimia Soler, M.a ciel Mar
Vaciell, M.a Jose Huerias, Cármcn
López i M.a Angela Fullana.

Dues alumnes de Sant Alfons tam-
lograren un bon Hoc entro les 80

classificades: Silvia Santos i M.a An-
tònia Vaguer (foren 13.a i

L'equip masculí del Joan Cap&
campió, va estar format per Salva-
dor Barceló (17), Angel López (18),
Miguel A. Binimelis, Pere Caldentcy,
Antoni Bordoy, Joan Nicolau i Mar-
cos Díaz.
INFANTIL

Fou la prova amb més nombrosa
participació, classificant-se uns 110
atletes a la categoria masculina.
Dins la classificació de collegis el
Joan Capó fou 2on. i tingué com a
minor element a Toni Nicolau
(18e), essent els altres components
Llorenç Páramo, Toni Sanchez, Joan
A. Riera, Victor M. Aceituno, Jose
C. Aceituno i Osar Nicolau. -

CADET
Els finks atletes de Felanitx que

Iii prengueren part foren dos del
Club Joan Capó. Entre els 60 que
acabaren la cursa, Julia Vadell que-
da el 1 9è i Hugo Diaz 30e.

Cursa de Atletismo de
Ses Testes de Sant Anto-
ni d'Es Carritxô

Sábado 18 de enero.—Se celebró a
partir de las 10 de la mañana con di-
ferentes categorías, con una partici-
pación muy numerosa par scr la
primera vez que serealizaba. Con un
circuito bastante duro, estuvieron
presentes el campeón del mundo de
eteranos de 100 mts., Piña y nues-

tro compatriota Sebastian Adrovcr,
campeón de España de marathon de
veteranos categoría C. En la prueba
de veteranos cabe clestacar la sober-
bia actuación de Juan Tur, que con-
tra pronóstico quedó en cuarto de
su categoría, venciendo a algunos at-
letas que nunca había vencido.

En las categorías de mayores, los
premios eran un tanto especiales y
originales: 1." ganaba una porcella.
2." ganaba 1/2 porcella. 3» y 4." ga
naba 1/4 porcella.
Seniors: 7.800 mts.

1» Feu. Gomariz, Pollença. 2» A.
.Mesquicia, Palma. Llorenç Feme-
nias, Salle Manacor. 4." Fdo. Mingo-
•ance, Opel Felanitx.
Veteranos: de 40 a 50 aiios

1.' Sanchez, Capo!. 2. A: .TuraCo,
Palma. 3» Marcos Sanchez, Palma.
4." Juan Tur, Opel-Felanitx.
Veteranos: de mcis de 50 arios

1.0 Basilio, Palma. 2» Sebastian
Adrover, Opel Felanitx. 3» Sanchez,
Palma. 4» Tomeu Corró, Indepen-
diente.
100 mts.

1» Angel Sanchez, Palma. 2» Fco.
Algaba, Opel Felanitx. 3» Marcos
Sanchez, Palma. 4» Feo. Páramo,
Opel Felanitx.

FELANITX

El Conseller d'Agricultura amb la
Premsa Forana

Cros Calvià
Domingo 19 de cliero.—

Seniors: 10.800 mts.
I." Lupiafiez, 35'11, Calvid. 21. Fco.

Algaba, 4025, Opel Felanitx. 25. Pep
Puig, 4221, Opel Felanitx.
Veteranos: 5.600 mts.
1.0 A. Jurado, 19'29, Palma. 10. Fco.
Páramo, 21'05, Opel Felanitx.

Campeonato de Cross
par: Equipos en
Pollença

Domingo 2 de febrero.—Cabe des-
tacar la magnífica carrera que reali-
zó nuestro atleta Toni Peña defen-
Wench) los colores del Pollença, que
mantuvo un codo a codo con Lupia-
fiez durante los 12.000 mts. que duró
la carrera y que Peña decidió en los
últimos 100 mts. En la categoria de
veteranos cabe destacar la cuarta
posición a un sólo punto de los ter-
ceros, el Club Pollença, y la sorpren- .

dente' actuación de Victor Martinez
«Machalenco», que del equipo Opel
veterano ocupó la primera posición
contra todo pronóstico.
Seniors:

1.0 Costa Calviá. 7» Opel Felanitx
(Francisco Algaba, Francisco Vives,

Mingorance, Jose Puig).
Veteranos:

1.0 Club Palma. 4." Opel Felanitx
(Victor Martinez, Francisco Páramo,
Sebastian Adrover, Juan Tur, Toni
Bar cel ó, Antonio Madero).

La semana que viene claremos los
rcsultados dc la final de la Chall2n-
ger de Mallorca, que se celebró en el
campo de golf de Canyamel de Cap-
depera, y que organizaba el Club
Opel Felanitx, juntamente con el
Conseil Insular de Mallorca y la Es-
cuela Municipal d'Esport de Capde-
pera.

Opel Felanitx

Trot felanitxer
UNA ALTRA VICTORIA D'ANTONI

BONET
HIPODROM DE MANACOR:

1. NECTRIA ROYAL, 1'28'1. (F)
2. LORD WILKES, 1'28'2
3. JENIFFER, 1'28'5 (17 )
A la carrera estelar, NACHITO feu

un gran quart hoc.
HIPODROM DE SON PARDO:

Meritori tercer lloc de LANZARI-
NA (1'22'5) conduïda pel seu propie-
tari Fco. Mestre, per darrera LUTI-
NE i MUTINE, als premis Nacio-
nals, on hi prenien part 9 ciels mi-
nors cavalls nacionals del moment.

Joan Mas

El passat divendres dia 31, prop
d'un centenar d'informadors perta-
nyents als mitjans de comunicació
de la part forana, es reuniren a In-
ca amb el Conseller d'Agricultura i
Pesca Pere Morey.

L'objecte de la reunió era donar a
coneixer els darrers projectes de la
Conselleria orientats a vitalitzar el
món rural de les Illes i sobre tot pre-
sentar el Pia 5B (Pla de desenvo-
lupament de les zones Rurals a les
Balears 1991-1993), un programa de
Ia Comunitat Económica Europea
enfocat al desplegament d'unes de-
terminades zones de l'axipelag amb
poca incidencia turística. Aquesta
acció s'ha prevista preferentment
per aquelles zones on es (Iona l'a-
nomena-cla agricultura de muntanya,
amb l'objectiu per una banda d'in-
crementar les rendes de l'activitat
agrária, millorant les estructures de
producció diversificant i augmentant

Ens arriba la trista noticia dc la
mort a Madrid, el passat dia 9, del
P. Bartomen Amengnal, Teatí.

El pare Amengual fou el superior
de la Comunitat teatina de Sant Al-
fons als voltants dels anys 60 i guar-
dam un record molt grat de la seva
estança entre nosaltres. Home d'una
bona formació teológica i d'unes vir-
tuds humanes poc corrents, atent als
canvis que es congriaven en el sí de
l'església, maldà de contagiar les se-
yes inquietuds als qui s'acostaven a
ell amb la sana intenció d'ava•;ar
en el camí d'una conscienciació cris-
tiana a to amb els signes dels temps.
Les nostres planes recolliren en
nombroses ocasions el fruit de les
seves reflexions.

L'any 1962 fou destinat a la casa
teatina de Madrid i fou rector en di-
ferents etapes de la parròquia de
Sant Gaieta. Dedica bona part del
seu temps als malats d'un gran cen-
tre hospitalari veí de la parròquia,
als qui porta a tothora conhort i co-
ratge.

Sentim de bon de veres la mort
del pare Amengual, bon amic i teatí
exemplar. No dubtam que gaudeix
ara mateix dc la plenitud de la be-
naurança eterna.

En el número corresponent del

Ia qualitat per a propiciar l'accés a
un mercat exigent i millorant el pro-
ces de comercialització. Per un altre
cantó amb la intenció de promoure
noves activitats que generin una ren-
cia complementaria (turisme rural,
agroturisme, fabricació de productes
artesanais). També contempla aquest
programa la millora de les condi-
cions d'accés i dotació de serveis als
municipis rurals. I per últim una
formació professional dirigida a la
modernització de les explotacions
agràries o permetre l'esmentada di-
versificació de l'activitat .

Les poblacions de Mallorca inclo-
ses en el programa són: Alan:), An-
dratx, Banyalbufar, Bunyola, Calvià,
Campanet, Deia, Escorca, Esporles,
Estellencs, Fornalutx, Lloseta, Man-
cor de . la Vall, Pollença, Puigpu-
nyent, Santa Maria del Camí, Selva,
Sóller i Valldemossa. A més de set
localitats de Menorca i sis d'Eivissa.

passat 23 d'octubre, el «Denver Ca-
tholic Register)) va publicar una en-
trevista amb el nostre paisà el
P. Jaume Prohens, C.R. El P. Pro-
hens, que just Ilavor havia complit
80 anys, ciels quals n'ha passat riles
dc 30 a l'Estat de Colorado, recorda
en el reportatge el seu últim viatge
a Felanitx en que, per les festes de-
Sant Agustí, a la Casa de Cultura, va
ser presentat el seu llibre de poe-
mes titulat «Santueri».
A preguntes del periodista el

P. Prohens opina que el seu món
poètic es el seu món propi; que es-
criure poesia es una manera de do-
nar forma a un estat d'ànim. a una
emoció, a algun problema. Jo som
un somniador... Poesia es creació,
per això amb ella jo aconseguesc in-
times satisfaccions, com el qui dóna
un missatge que sera acollit. No-
mes' un poema —explica el P. Pro-
hens— pot esser una parabola, un
símbol o una fabula per exposar
quelcom ordinari d'una manera del
tot original.

Des • d'aquestes columnes volem
fer constar al P. Prohens la satis-
facció que ens va produir veure que
la seva obra poètica es valorada a
Denver, car alguns ciels seus poe-
mes hi han estat traduïts i publi-
cats en ang1Z...s i castellà.

VEND() PISO - en Cala d'Or. 3 habi-
taciones. Facilidades de pago.
Informes Tc1.157281 (a las 8 y 14 It)

Se Vende
PISO de 150 m 2 1.a planta.

Calefacción central gasoil. Co-

cina amueblada madera norte

viejo. Terraza y sótano.

Informes: C/. S'Abeurador,

6 - Tel. 582033.

Restaurante Can Manuel
CALLE MAYOR, 7	 CAS CONCOS

MENU DIARIO completo de 600 ptas.
SABADOS NOCHE Y DOMINGO AL MEDIODIA,

MENUS ESPECIALES

Menú sábado noche:
Sopa de pescado y codorniccs a la cazadora. Pan, vino y poste,
800 ptas.

Para domingo mediodía:
Arroz de pescado y faraona con col. Pan, vino y postre, 800 ptas.

NUESTRA CARTA: Pescado fresco y carnes.

Ha mort el P.	 El P. Jaume
Bartomeu Amen-
gual, Cm.	 Prohens, C.R.
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Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• S'ha de reconèixer que patim
una certa crisi... No nomes els tre-
balladors, ni els empresarfs... Sinó
també la classe mes marginada, els
pobres de sempre... Tampoe se n'es-
capen els drogodependents, que
diuen que no troben Ultimament les
«papalinas» tan fàcilment, tat vega-
da degut a les darreres intervencions
policiais, que han detingut a un pa-
reil de petits «eamells», coin sein-
pre. Els robatoris són tema del dia.
A Felanitx hi ha . un munt de gent
enganxada per lo que, ens té comp-
te no donar massa facilitats. Així
que vius 	 ungles.

• El artista fclanitxer JAUME
CANET esta en un período de febril
actividad. Su arte se traduce en el
hierro forjado. Su calidad es mani-
fiesta y como prueba me remito al
escaparate de «CALL VERMELL»
donde nos ofrece una muestra de su
talento. También la disco «ICS»
cuenta con unos originales taburetes
diseñados por este genial creador.

• Sera el próximo día 19 cuando
e ne! «BAR S'ABEURADOR» tenga
lugar la cena de compañerismo y la
correspondiente ENTREGA DE
TROFEOS de las partidas prelimina-
res del «Vè TORNEIG DE TRUC
ILLES BALEARS», en las que parti-
ciparon los equipos «S'Abeurador» y
«Recreativos Felanitx». Un acto que
con toda seguridad será ofrecido por
T.V.F.

• Fui testigo de la emoción y el
ambiente indescriptible que reina
con motivo del «I CAMPIONAT DE
FUTBOLIN INTERBARS». Tr es
equipos comandan en la clasifica-
ción, «ES JARDI», «BAR CRISTAL»
y «S'ENFRONT» y cualquiera de
ellos puede hacerse con el título. Es-
ta semana debían jugarse las parti-
das decisivas. Los premios, mvy va-
liosos, hacen que esta competición
esté al rojo vivo.

• Ah!, me olvidaba, sera el día
21 en PORRERES cuando las dos
«colles» de fclanitxers disputen las
SEMIFINALES del «V& TORNEIG
DE TRUC» en el «BAR LA SIRE-

. NA». Serán cantidad, según rumo-

res, los que se desplazarán a la ve-
cina villa para animarles.

• El «CENTRE CULTURAL» fe-
lanitxer tiene un vasto programa de
actividades. El pasado sábado en el
«AUDITORI MUNICIPAL» pudimos
ver al estupendo grupo teatral «VO-
RAMAR» que puso en escena la fa-
mosa obra d'Oscar Wilde «LA IM-
PORTANCIA D'ANOMENAR-SE ER-
NEST». Yo desgraciadamente no pu-
de asistir, pero según comentarios
se trata de una magnífica adapta-
ción.

En la «CASA MUNICIPAL DE
CULTURA» EXPONE, el pintor
JOAN MAIMO, sus estimulantes y
espl6ndiclos paisajes. Y hoy viernes
esta previsto un «CONCERT» a car-
go de FRANCESCA ARTIGUES FLO-
RIT (piano) y GYORGY BIRO (vio-
lín). Tanto la felanitxera como este
húngaro, cuentan con amplio curri-
culum en el mundo musical y su ca-
lidad es de sobra conocida. El pro-
grama estará compuesto por obras
de Tartini, Mozart, Monti, Paganini
y Sarasate.

Para el día 19 hay una conferen-
cia a cargo de FRANCESC RIERA:
«EL BISBE PUIG EN EL PARLA-
MENT DE MADRID».

• En MANACOR, en la «TORRE
DE SES PUNTES», que tan magní-
ficamente dirige J. C. GOMIS, hay
UNA MUESTRA GRÁFICA INTER-
NACIONAL, con obras de gente tan
prestigiosa como GARCIA SEVILLA,
TAPIES, GUINOVART, SAURA,
CLAVE, CHIA, CASTILLO, ... etc.

• El C. D. FELANITX consiguió
desprenderse de los dos negativos
que arrastraba tras VENCER BRI-
LLANTEMENTE en MURO. Un GO-
LAZO de NICO, que esta como nun-
ca fuera de casa, y otro del chaval
FRANCIS que esta llamado a la ti-
tularidad -clase no le falta-, basta-
ron para traducir en el marcaçlor la
absoluta superioridad felanitxera.

• Por cierto que cl jugador
«JUANAN» (Juan Antonio Saugar),
NO FICHARA por el C. D. FELA-
NITX, según palabras textuales del
chaval. Parece que la Directiva fela-
nitxera no ha demostrado interés al-
guno, ni ha dado paso alguno para
hacerse con sus servicios.

• Me cuentan desde S'Horta que
el colegiado Sr. CUENCA no sabe lo
que es un fuera de juego y dicen
que, mejor antes de dirigir otro par-
tido, se aprenda las reglas del juego
por el bien de iodos los equipos.

Copyright:
MIQUEL ANGEL JUAN GARCIASI
EDITORIAL RAMON LULL

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

RESULTATS
Iniciació Promoció
C.P. SES SALINES, I
APA COL. ST. ALFONS/
PINT. MAR, 10
Benjamins Regional
APA COL. ST. ALFONS, 4
SON FERRER «B», 5
Benjamins Futbol 5
PARROQ. RAMON LLULL «A», 8
C.D. FELANITX, 1
Alevins Regional
APA COL. ST. ALFONS/
B. ETS ARCS, 1
U.D. MARRATXI, 3
Sniors 2.. Regional
CONS. CALDERON, 4
C.D. MARRATXI, 1
Infantils Pronzoció
F.J. BALLESTER «A», 1
APA ST. ALFONS, 3

Setmana fluixeta quant a resul-
tats, que no foren gens favorables
als felanitxers. Els benjamins i ale-
vins tornaren fer uns bons partits,
però perderen davant uns rivais mo-
dests als quais la sort acompanya.

Els d'Iniciació feren un dels seus
millors partits en el que duim de
Riga, i amb aquesta nova victòria es
situen líders dels escolars sense co-
nèixer la derrota. Bona actuació de
tot l'equip que trena jugades de ver-
tader mèrit. Jugaren, Martínez (1),
Illescas (3), Leandro (3), Juanito
(3), Ramallo (3), Ferrero (2), Cercla
(3), Andreu (3), Alex (3) i Lluís (3).
Gols de Cerda (3), Vaca (3), Alex,
Juanito, Leandro i Lluís.

Mala sort tengueren els Benja-
mnis de Xesc Blanco, que perderen
el seu primer partit corresponent al
PLAY-OFF «C» per la minima. Emo-
ció fins a lo darrer i molt de públic
dins Sa Mola que gaudí de debò amb
el seu equip. Els gols foren de Che-
ma, Manresa i Ismael (2). Jugaren
J. Blanco (2), Carias (2), Manresa
(3), Chema (2), Ismael (2), Coro-
nado (2), Bel M.a (2) i Raimundo.

Els Benjamins de Futbol 5 de M.
A. Caldentey disputaren a Ciutat el
partit ajornat davant el P. Ramon
Llull «A», que els endosa un parcial
de 8 a I. Encontre fluix dels felanit-
xers que, poc a poc, van millorant
el seu joc. El gol el marca Jaume
Vidal.

Un gran gol de Paco Muñoz dona-
va l'avantatge als Alevins de Regio-
nal, que no varen saber augmentar
ni aguantar, perquè mancant cinc
minuts pel final els visitants dona-
ren la volta al marcador degut a tres
errades locals. Jugaren, Pedro (3),
Domingo (2), Eva (2), Muñoz (3),
Ramon (3), Vicens (2), Juanjo, Mai-
mó, Tomeu (3), Fontanet (2), Villa-
nueva (2) i Alberto (2).

Els Infantils de Promoció gua-
nyaren al darrer minut, quan ja
l'empat semblava cl resultat defini-
tiu. El míster Picornell féu un gran
plantejament i el millor jugador,
Francisco Cañas no juga per lesió.
Els gols foren d'Antoni Carias (2) i
J. A. Illescas. S'alinearen, Marc (3),
Taboada (3), Alcón (3), López (3),
Uguet (3), Garrido (3), Vaca (3) i
A. Carrión (3).

Quatre gols marcats per Guindi
(2) i Petty (2) donaren la victòria

als sènors que els dóna un bon al 72..
cins la classificació.

PROPERA JORNADA.-Avui jor-
nada escolar dins Felanitx: A les 9
al camp de Sa Mola els d'iniciació
Promoció s'enfrontaran al F.J. Ba-
llester 013». A les 10, els Benjamins
de Promoció jugaran contra el Rei
Jaume III «B». I en el collegi públic
de Campos els Alevins de promoció
jugaran amb el F.J. Ballester, men-
tre que els infantils jugaran amb els
Cadets de Llucmajor. Avui horabai-
xa, a Sa Mola, a les 4 l'APA St. Al-
fons s'enfrontarà al Col. P. Povecia
i a les 7 contra el C.D. La Soledat.

LO MILLOR.-L'entrega per part
de tots els jugadors felanitxers.
També cal comentar el liderat del
Infantis que, a falta d'una fornada
ja són a les finals. •

LO PITJOR.-Les pistes. Una ve-
gada triés esta demostrat que una
pista no es suficient per la quanti-
tat d'equips que hi ha.

Escriu: MARINO TALA VANTE

HI Liga de invierno
Nueva breve información sobre

los partidos de futbito, ya que sola-
mente fueron dos los encuentros
disputados. Problemas en las insta-
laciones deportivas por una parte y
que varios equipos no se presenta-
ran, son el motivo de la brevedad
de esta crónica. Sería conveniente
que el Ayuntamiento se decidiera de
una vez a aumentar el número de
instalaciones en «SA MOLA», para
así tener menos problemas los que
quieren practicar algún deporte.
RTE. CA'N GUSTI,

CONS. SURESTE SIMARRO, 3
Partido al que podríamos calificar

de muy interesante ya que se en-
frentaban los dos primeros clasifi-
cados y el ambiente en las gradas
también era de verdadera expecta-
ción. Los de CA'N GUSTI no tuvie-
ron la suerte de cara, en cambio los
de Santanyí supieron imponer su
ritmo, muy fuerte por cierto, y to-
dos estuvieron fenomenales, desde
el portero al Ultimo jugador, desta-
cando sobre todos SANTI SIMA-
RRO, que cortaba balones, entrega-
ba y repartía juego, dando unos
pases aprovechados por sus compa-
ñeros con una total compenetra-
ción. Al final del encuentro, comen-
tarios: una que se dejó oir: «VAYA
TURBO QUE LLEVAN ESTOS
TIOS». Destacamos otra vez a los
seguidores de los de Santanyí, que
se desplazan cada semana para apo-
yar y aplaudir a su; equipo.

(Passa (X la pag. 10)

Agraiment
La família Bennassar-Vadell,

clavant les nombroses mani-
festacions de condol rebudes
amb motiu de la mort de Ma-.
ria Bordoy Monserrat i en la
impossibilitat de correspondre-
les a totes personalment, ho
vol fer per mitja d'aquesta
nota.

A tots, moltes gracies.

Futbol Sala

Pinturas Mar trima golejar ðs Ses S2E4011-101

Electrónica SOLBIN
Distribuidor TELYCO (Grupo Telefónica)

Telefonía y equipos complementarios.

C. Costa Llobera, 6
	

Tel. 827265
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ATCOS. PORTO-COLOM, 5
CONSTANCIA, 1

Otro sensacional encuentro de los
«porteños» que avasallaron a los de
Inca, endosándoles una goleada de
.órdago. Una victoria sonada que les
permite aspirar al ascenso por me-
ritos propios.
CADETS

SHORTA, 2 - BARRACAR, 1
Victbria justa del S'Horta si te-

nim en compte les baixes que l'afec-
laven. El Barracar se n'haguera po-
gut dur un punt de no ser pels pals
i la bona actuació de la defensa lo-

cal. Els gols els aconseguiren Pere
Bonet de penal i Tomeu Roig.
INFANTILS

COLONIA, O - S'HORTA,
El S'Horta veié dissabte passat

augmentat el compte de positius en
el camp de la Colònia, supeditant
les seves inquietudts atacants al
manteniment de l'empat, sense dei-
xar de vetllar els batuts per si es
presentava Vocasió de ,marcar. Pe-
drito tingué varies ocasions, pet-6 els
seus remats sortiren desviats.

Avui a S'Horta, a les 4,30, partit
de rivalitat contra el FELANITX.
BENJAMINS

S'HORTA, 2 - CAMPOS, 9
L'ARBITRE, PROTAGONISTA!

El Campos fou un- equip superior
al S'Horta però tampoc no es feu
creditor d'una golejada tan volumi-
nosa si tenim el compte la desas-
trosa i trista actuació del collegiat
Sr. Cuenca, qui deixa d'assenyalar
un caramull de fora de joc, dels
quasi se'n beneficià el Campos, ja
que quatre ciels seus gols foren mar-
cats en aquestes circumstancies. Pe-
rò, el Sr. Cuenca no ho volgué veu-
re, ni tampoc un claríssim penal a
favor del S'Horta.' Es molt larrienta-
ble que aquests allots que van a ju-
gar amb tanta d'illusió i s'esforcen
per fer-ho be, hagin de sufrir les in-
justicies d'aquests collegiats.

ALEVINS C.I.M.

FELANITX, 2 - MANACOR, 4
Jugaren: . CoSine.; Sin-16, Joan, -Va:

quer, Jose, Sergi, Nadal, Campos,
Tomeu Vidal, Alcolea i Oliver. Tam-
be sortiren Riera, Pinto, J. Vicente
Francisquito.

Els dos gols foren obra de David
Campos, un dels quals fou lo millor
del partit. Molt bon segon temps
dels locals que tingueren al !icier
Manacor embotellat amb el 2-3 en
el marcador. També cal destacar
una gran ocasió cie Tomeu Viciai,
que rebutj à sortint porter i també
un travesser de David Campos. Nino
Simarro a eertit molt en dos eativis i
d'aquí vingué la reacció local, enca-
ra que tard.

El tot terrenv Pcdrito Alcolea sor-
ti Ileugeratnent lesionat, amb un fort
cep a la cuixa.

El miller ciel partit fou el núm. 9
ciel Manacor, Xisco, que diuen que
té ofertes d'equips importants a ni-
veil nacional.

Joan Mas

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.

BASQUET

RESULTATS
Cadets:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 41
PERLAS B, 	 88
Juven ils:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 59
COSTA CALVIA, 	 67
Júniors:
COLLERENSE, 	 45
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 75
Seniors fem.:
EL DORADO (ARTA), 	 72
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 23
Seniors masc.:
U. E.-LLOSETINA; 	 34
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 37
III Divisió:
ANDRATX, 	 81
AUTOCARES GRIMALT, 	 78

COMENTARI
Els CADETS, que no jugaren gens

be, encaixaren la seva major derro-
ta de la temporada. Donaren una po-

- bra iinpressió - f en "cap moment 'su-
peraren la defensa del Perlas, i a
mes, es veren impotents per frenar
els atacs manacorins.

Tampoc pogueren aturar la marxa
triomfant del Costa cle Calvià els
JUVENILS, però hi varen fer prop.
La clau del partit la trobam en la
gran diferencia aconseguida pels vi-
sitants en els primers minuts (6-21,
minut 11), una avantatge de 15 punts
que se mantenha en el descans (21-
36). A la segona part la inspirada
actuació de Cesar (25 punts en
aquest segon temps i cinc triples),
va estar a punt de capgirar el mar-
cador i en el minut 38 nomes un
punt separava els dos equips (59-
60). El millor encert del C. Calvia
en els instants finals, en els tirs lliu-
res, va fer que la victòria fos foras-
tera.

Ben fàcil ho tingueren els JU-
NIORS en el Coll d'En Rebassa i no
desaprofitaren l'ocasió. En el primer
temps s'avançaren per 10 punts (21-
31) i en el segon obtingueren una
renda encara mes clara, <de 20 (24-
44).

Les SENIORS FEMENINES rebe-
ren una forta derrota que se forja
en el primer temps en que la defen-
sa no existia. Acaba 50-12. En el se-
gon temps quan en el minut 2 les
artanenques havien aconseguit un
10-0, pareixia que el resultat encara
seria mes escandalós. Afortunada-
ment els darrers 18 minuts varen
ser equilibrats (12-11).

Laboriós triomf dels SENIORS
MASCULINS a Lloseta. En contra
del que es pugui pensar, els 71 punts
d'anotació conjunta es una (le les
més grosses que hi ha hagut en
aquella pista. Les causes de les po-
bríssimes anotacions s'han de cercar
en els jugaciors locals (grossos, am-
ples, rustics i durs) i en les escupi -
Llores cistelles que s'ho han de pen-
sar molt a l'hora d'acimetre l'entra-
cia del baló.

A punt d'acabar exitosament varen
estar els jugadors de l'Autocares
Grimalt de TERCERA en el segon

partit de la lligueta final. Fou un
partit molt emocionant, amb alter-
natives sempre seguit, i amb la de-
cissió de l'encontre en els darrers
instants, ja que en el començament
del darrer minut el marcador asse-
nyalava 77-76. Una de les claus del
resultat va ser la gran eficacia de
l'Andratx en els tirs lliures, amb una
sola errada en tot l'encontre (17 de
18), superant el també bon encert
del sfelanitxers (16 de 23). Desta-
quem ,,e1 gran partit de Guillern
AmenOial (30 punts) qui, per una
lesió-aAa columna, no havia pogut
entrenar en tota la setmana.

ANOTADORS
Cadets.—Hugo Diaz (9), A. Barce-

ló (9), Florian (8).
Juvenils.—César (33), R. Boyer

(8), M. Nadal (7).
Júniors.—R. Lladó (23), P. J. Fu-

liana (22), Jordi (8), B. Vidal (8).
Seniors 	 Garcias (11), M.

Estelrich (6).
Seniors masc.—Cesar (16), Salva

(6), Villalonga (6).
III Divisió.—G. Amengual (30),

M. S. Perelló (14), S. Rigo (9), R.
Lladó (9).

Aquesta • jornada
El dissabte, els tres partits dels

equips fries joves se jugaran fora.
Els rival's seran Bàsquet Inca A (ca-
dets), ,5.?antanyi (juvenils) i Joan Ca-
TM Palma (júniors).

El diumenge, els tres equips se-
niors han de jugar a Felanitx. Les
fernines tendran com a rival cl San-
ta Mònica. Els senors de provincia/
rebran el colista Binissalem i l'equip
de III jugarà contra l'imprenta Ba-
hia.

LARRY CISTELLES

Club de Bàsquet Esport
Es Port
JUVENIL FEMENI
RENAULT P. COLOM, 36

COLONYA POLLENÇA, 55
Bon Partit de les nines de TORRI,

ja que aquest equip sempre les su-
pera le molt. Es va jugar be; la pri-
mera part acaba 21-28, la qual cosa
demostra que l'equp millora. Juga-
ren, Cati S., Maria del Mar (6 p),
Tuni (2 p), Trinitat, Antònia S. (1
p), Conchi (13 p), Ana Rosa (14,p)
i Cati R.—Guillem.

SENIOR'S FEMENI
RENAULT R. PLAZA, 50

CIDE PALMA, 55
Molt bon partit disputat al port,

en el que els afeccionats disfrutaren
de debò. Es juga amb ganes de
guanyar i de no ser que en uns
moments determinats no s'aconse-
guiren punts (del m. 9 al 14), s'ha-
guera pogut veneer perfectament.
S'alinearen, Marieta (13 p), Lena,
Tun, Antònia M., Cati L., Xisca S.
(5 p),Barbara (4 p), Xisca B. An-
túnia S., Cati. R., Maria del Mar i
Isa (15 p).—Andreu.

Floja entrada en el campo Muni-
cipal de Muro. El árbitro Molina
Campuzano estuvo bien, si bien to-
leró a los locales más de la cuenta,
la verdad sea dicha, «no ser casero
en Muro no es consecuente».

FELANITX: M. Roig, Gelabert,
Borrás, J. Roig (Francis), (Gori),
Oliver, Veny, Leandro, Nico, Alon-
so, Aznar, Almodovar.

ARBITRO: Molina Campuzano,
que estuvo bien en su cometido. En-
sefió tarjetas amarillas 'a *Gbri, Geni-
cio, Jaime Perelló, Carmelo y Marto-
rell.

GOLES: 1-0, min. 12 Carmelo. 1-1,
min. 55 Francis. 1-2, min. 72 Nico.

COMENTARIO: En la primera
parte el Murense jugó con acierto y
estuvo bien alineado territorialmen-
te; pero después, especialmente en,_
el transcurso del segundo período,
el Felanitx se superó, siendo más rá-
pido y eficaz en sus evoluciones so-
bre el rectángulo de juego, ganándo-
le justamente la partida al Murense.

A destacár el juvenil Francia, que
ha demostrado en los minutos ju-
gados en los dos últimos partidos
que está sobrado de cualidades para
jugar con garantías en esta catego-
ría. También a Nico, que marcó un
soberbio gol con un esplc'ndido dis-
paro desde lejos y que conjuntamen-
te con Colau dieron seguridad abso-
luta en el centro del campo.

Y para terminar pienso que se ha
de dar absoluta confianza al entre-
nador que ha dirigido los últimos
cinco partidos sin conocer la derro-
ta. Tres victorias y dos empates es
su balance. Estupendo ¡que duda
cabe!

SK0111)10

PROXIMA JORNADA:
PREFERENTE.— .Es Torrentó»:

FELANITX-CONSTANCIA.
2.a REGIONAL. — «Es Cavaller»:

CAS CONCOS-PUIGPUNYENT.
En el «Velódromo»: VILAFRAN-

CA-S'HORTA.
3.. REGIONAL. — RTVO. P. DE

CALVIA-ATCOS. PORTO-COLOM.

Un magnifico Felanitx consiguió
vencer en Muro

Murense, 1 - Felanitx, 2

Resuitats ajustats i resultats abultats,
a parts iguals



Se necesita mecánico para mante-
nimiento- industria

(maquinaria en general, instalación agua, refrigeración, etc.).

Trabajo todo el ario
Contactar al teléfono 58 04 13.

Viva con FIAT el año mágico
Participe con FIAT de la MAGIA del 92

Sensacionales regalos le esperan

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
del 16 al 29 de febrero 1992

Los domingos 16 y 23 de febrero abierto de 10'30 a 13'00 h.
y de 16'00 a 2000 h.
Los sabados 22-v 29 abierto de 10'00 a 1300 h.
y de 16'00 a 200) h.

-AUTOS MARTORELL, S.A.
CABRER DEL SOCOK 6 - TEL. 58 13 48 FELANITX 

MOTO SPRINT I Alquiler de
motocicletas    

SE NECESITA CHICO (17 a 25 años)
para mecánico de motos

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

Peluqueria GUARDIOLA
(UNISEX)

Comunica que se halla abierta al
público en C. Anglesola, 24
PIDA HORA AL TELEFONO 58 17 11

10	 FELANITX

Colon's a la Sala

PORTO COLOM, PLAZA CAS COR-
SO. Alquilo locales nuevos.
Precio a convenir.
Informes: Tel. 234278 (de 10 a 16
h.).

*
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• El nou clan J.P.J. fa estralls les
nits dels caps de setmana. Ja esta
be, no?

• El Felanitx de RAMOS comen-
ça a anar be. Guanya dins l'històric
camp "del Murense, marcant el gol
de la victòria el capita NICO.

• Actuaran els CAVALLETS a
l'EXPO'92? El Consistori té la pa-
raula.

• Els juvenils FRANCIS i TO-
MAS s'han fet amb un lloc dins les
convocatòries de «TAB RAMOS».
Molt 136 joves!!

• L'equip d'inicaci6 «PINTURAS
MAR» la setmana passada fou con-
vidat per alguns pares i els entre-
nadors a un «buffet» al BAR «CA'N
JUANITO» per celebrar les dues dar-
reres victòries (15-0 i 1,10). Som-hi
nois!

• S'acaba d'inaugurar a la Casa
de Cultura l'Exposició de pintura
d'En JOAN MAIMO, on el públic as-
sistent disfruta de veure els paisat-
ges mallorquins.

• Esperem que el simpàtic «mos-
latxut Joan Tattler pugui aju-
dar a l'Espanya de Llucmajor a
conservar l'apreciada categoria na-
cional. Sort, Joan.

M2

SE VENDE SOLAR en Portocolom,
zona La Fe, 1.377 rn 2. Vallado,
agua y luz.
Informes: Tel. 825123.

JOVEN DE 25 AÑOS, con carnet de
La busca trabajo.

Informes: Tel. 581321 (de 9 a 13
y de 15 a 16,30).

EXPLICACIÓ
Sr. Director:
Llegit I.espai publicat per Coloms

a la Sala al número darrer del set-
manari, crec que requereix unes in-
formacions 'addicionals.

El passat dia 13 de . gener, l'Ajun-
tament em va concedir el permis ne-
cessari per ter una obra menor a un
solar de la meva propietat de Por-
tocolom. Se tracta de construir una
paret de pedra seca per separar-la
del solar a veïnat. La taxa i l'impost
costaren 9.900 pessetes.

A partir de dia 1 de gener, tal i
coin ha publicat el setmanari, les
obres menors se concedeixen en
qiiestiá de dies, en virtud d'un de-
cret firmat pel Batle, el qual no fa
sinó refrendar la proposta del Ser-
vei Tècnic Municipal, que és l'orga-
nisme que decideix si la*petició me-
reix esser atesa. En el cas que ens
ocupa, no hi ha hagut tracte de fa-
vor, sinó que s'ha seguit el procedi-
ment general.

Un error, ocasionat per la modifi-
cació establerta a principi d'any
respecte a la manera d'atorgar les
Ilicêncies d'obra menor, va motivar
que jo mateix firmas un decret pel
qual se m'autoritza a fer l'obra a
quê he fet referência.

Aquest error, ha estat degudament
esmcnat.

Miguel Riera i Nadal

COMPAÑIA MULTINACIONAL
AMERICANA, con productos úni-
cos en el campo de la nutrición y
estética, busca personas que des-
pues de un período de formación
puedan responsabilizarse de equi-
pos de distribuidores. Inicialmen-
te compatible con otra actividad.
Sus primeros ingresos pueden os-
cilar alrededor dc 200.000 ptas.
mensuales. No informamos telefó-
nicamente. Interesados concertar
entrevista.
Informes: Tel. 582430.

III Liga de Invierno
(Ve de la pag. 8)

CONST. MIÑARRO, 7
SPORT ENERGY, 1

Un encuentro a priori muy nive-
lado, también con mucha igualdad
en la tabla clasificadora, pero que
en el terreno fue diferente por la
ilusión 'y entrega de los CONST. MI-
ÑARRò, ya que cl SPORT ENERGY
presentaba varias bajas, cosa positi-
va para los primeros, que pudieron
hacerse con la victoria con un resul-
tado de una diferencia bastante con-
siderable.

GOLEADORES. — M. Garau (T.
Packs) 21 g. S. Simarro y T. Vidal
(Cons. Sur. Simarro) con 15 g. J.M.
Alzamora (T. Packs) 14 g. A. Vaca
(Rte. C. Gustí) 14 g. J. Vidal (S.
Xarxa) 13 g. F. Garcia y M.A. He-
rrero (Ch. Roig) con 12 g. B. Ferra
(Rte. C. Gustí) y J.A. Martin (C. Si-
marro) con 11 g.

Comité

Agraïment
La familia Gil-Carrillo, da-

vant les nombroses manifesta-
. cions de condol rebudes amb
motiu de la mort recent a Pal-
ma del seu pare D. Antoni Gil
Llabrés i en la impossibilitat
de correspondre-les a totes
personalment ho vol fer per
mitja d'aquesta nota.

A tots, moltes gracies.

,FELANITX APARTAMENTO DE
LUJO. 3 dorm. Cocina equipada
con despensa, horno y placa vitro-
cerámica Teka. 2 barios comple-
tos. Amplio lavadero. Salón 30 m 2

c o n chimenea empotrada co n
puertas. Inmejorables vistas. To-
tal m 2 130. Precio 13.000.000.
Informes: Tel. 657267 A. Roig.

SE NECESITA CAMARERA come-
dor restaurante. Con experiencia.
Llamar al Tel. 824636 (de 20 a 21
hores)

SE OFRECE CHICA con título para
trabajo en peluquería.
Informes: Tel. 583366.

ELS CAVALLS EGUINEN I
ELS CAVALLETS NO MOTEN

Estam molt contents. Tres doctors
universals, especialitzats en moral,
história i telepatia, ens han dedicat
sengles articles de propaganda gra-
tuïta, a tots tres: 1) Sr. Antonio Ale-
'marl, 2) Antonio Piza i 3) :Paginas
San . Martin, á tots tres Moltís.simes
gracies. El fet que tres Cossets amb
un historial tant i tan exemplar es
dediquin a tretire arguments inquisi-

t -
*dors i allucinants ens. afalaga de bon
de veres i ens confirma que anam
pel bon camí. •

'Tots els que han motat amb grans
' discrtacions, resulta que ,no tenen
cap informació dels fets

sobre fets inexistents*. Q iyiexac-
tes i és que Són especialiste,s_en tot,

'fins i tot de la' fusió nucfc'E'en sa-
ben mes que ningú. Són d.'admirar.

Com tambe s d'admirar-- que el
Bade trobi que han d'actuar a Se-
yilla els Cavallets i dia 26 de novem-
bre de 1984 al ple que es discuti si

•havien d'anar a ballar 	 S'Avall va
dir (sic): I). Miguel Iliera argumenta
argumenta que no se pueden mane-
jar las tradiciones y, anunciando su
•voto en contra, ya que, a. su enten-
der, «Els Cavallets» sólo deben ac-
tuar el día de Santa Margarita y el
día de Sant Agustí, y siempre dentro

, del Mu,nicip,io, salvo 'casos de excep-
•ción» (això es tret de l'acta). O si-
gui que el Batle quan no,..ho • era tro-
bava que nomes podien actuar dins
el Municipi, ara Per—aiX6 que es del

. • PSOE (secció independents) resulta
.que Sevilla es municipi" de Felanitx

«anxa 'es Castilla». - '




