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VII Trobada de Confraries de
Mallorca

PROGRAMA
DIUMENGE DIA 8 DE MARC.
A les 9'45.—Recepció dels assistents.
A les 10.—A l'Auditori Municipal ponencia a càrrec del P. Ga-

briel Llompart C.R. sobre el tema «Qui es confrare que prengui
candela, a l'any de l'entrada olímpica».

Mitjançant sorteig es decidirà on s'ha de celebrar la propera
trobada.

A les 11'45.—Arribada de les Autoritats autonòmiques i Locals
al Convent de Sant Agustí. Breu concert per la Banda de Música.

Inauguració de l'exposició de passos, vestes, banderins, etc. de
les confraries de Mallorca.

A les 13.—A l'església parroquial de Sant Miguel, Missa conce-
lebrada presidida pel Sr. Bisbe D. Teodor übeda.

A les 14'30.—Dinar de germanor al Restaurant «Barbacoa La
Ponderosa». Poden adquirir-se els tickets als tels. 580197 i 580269
(horari laboral), i al 581671 (vespres).

A les 16.—Visita a l'exposició d'Art Sacre muntada a la Casa
del Cultura.
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Setmanari d'interessos locals
Dipòsit Legal, P.M. 351-1959

Imprès a l'Editorial «Ramon , Llull» - FELANITX

H poillenci Jaume Cerdà, ha recorre-
gut les Iliancies d'obra major dé

Felanitx
Coloms a la Sala n'han recorregut 20 Tdins so! rústic

Tot esta a punt per començar SA
RUA. Des de mesos enrera, amb la
sigilositat pròpia d'aquests afers,
nombrosos grups han anat prepa-
rant unes comparses o uns habilla-
ments individuals que avui, en un
esclat de fantasia, sortiran al carrer
per convertir per unes hores els car-
rers i places de Felanitx en una
autentica folgança collectiva.

A l'hora d'enllestir aquesta nota
es aventurat fer aproximacions en-
torn al grau de participació que pot
generar la convocatòria d'enguany,
però, de sondejos indirectes i del
belluigueig detectat arreu de la po-
blació, es pot deduir que no sera
menor que els anys anteriors.

Aquesta iniciativa, sortosament,
fins ara ha tengut una acoilida ex-
cellent i creim que són prou justifi-
cats tots els esforços que es realit-
zen per tal de mantenir-la en vigor.

Avui, doncs, a les 4 del capvespre,
començarà la desfilada en el Parc
Municipal i seguira l'itinerari se-
güent: carrer Bellpuig, plaça de Pax,
carrers Miguel Bordoy i Major, pla-
ça de Sa Font de Santa Margalida,

Dissabte 23 de febrer va tenir Mc
al Pavelló de Sant Lluis (Valencia),
el CAMPIONAT D'ESPANYA DE
PISTA COBERTA en el qual els
nostres atletes obtingueren resultats
espectaculars.

Participaren un total de 267 atle-
tes, entre els quals en SEBASTIÁ
ADROVER, en categoria de Vete-
'rans C obtingué un 2n. lloc en la
prova de 800 m. en un temps de
2'23"; i un tercer lloc en la prova
de 3.000 m. emprant 10'16". Unes
marques molt bones per un corre-

Avui
hor tvbaixa,
Sa Rua a
Felanitx

carrer 31 de Març, plaça d'Espanya,
passeig d'Ernest Mestre, carrers
Guillem Timoner, Convent, Antoni
Maura, Mateu Obrador i Anglesola i
Triaça Peralada.

Acabada la desfilada, en el Parc,
hi haurà festa i ball, al llarg dels
quals s'entregaran els premis.

DEMA, RUA A PORTOCOLOM
Demà diumenge, a partir de les 4

del capvespre, se celebrara SA RUA
a Portocolom, la qual seguira el se-
güent itinerari: passeig M. Massuti,
carrers Pescadors i Cristòfor Colom,
ronda Creuer «Baleares» i plaça de
Cas Corso, on se celebrara un ball
de carnaval.

BALL DE DISFRESSES A
CAS CONCOS

I per concluir la jornada cama-
valesca, demà a Cas Concos, a par-
tir de les 8 del vespre, tindrà lloc un
BALL DE DISFRESSES.

Ningú no podrà dir que no hi hagi
un bon repertori programat, ja es
ben segur que QM s'avorresqui sera
perquè voldrà.

dor que sempre esta «en forma».
En FRANCESC PARAMO, en cate-

goria veterans A obtingué el 3r. lloc
en la prova de 800 m. amb 2'18".
Aquest atleta participà també en el
relleu 4x100, en representació de Ba-
lears i quedarem classificats en 3r.
Hoc.

Volem destacar la importancia
que tenen aquestes marques, per
uns atletes poc habituais a la pista
coberta, ja que la manca d'aquestes
installacions no ens permet l'entre-
nament. Per això, ENHORABONA.

A principis de la setmana passada,
entra a l'Ajuntament un escrit signat
pel pollencí Jaume Cerda Vila, en el
qual es recorr les llicencies d'obra
major concedides darrerament dins
zona urbana. Entre aquestes 'been-
cies —cinc en total—, hi ha la de la
construcció del nou edifici del coHe-
gi Joan Capó.

L'Ajuntament, darrerament, a més
de la regularització de concessió de
permissos per a obres menors, ha
procedit a l'atorgament d'algunes
llicencies d'obres majors ubicades
'dins zona urbana consolidada on no
es poden presentar problemes de
delimitació i —òbviament— sempre
que complesquin la normativa vi-
gent. Aquesta mesura s'ha pres des-
prés d'un assessorament técnic i ju-
ridic adient i de consultar la Comis-
sió Insular d'Urbanisme, per tal de
paliar la situació limit que pateix
Felanitx com a conseqüência d'una
política urbanística catastròfica
practicada els darrers 16 anys, la
qual no podrà començar a regularit-
zar-se fins que no quedi aprovat el
Pla de Delimitació del Sol Urbà, ac-
tualment en tramitació. En efecte,
ni el darrer ajuntament franquista
ni els successius, feren a partir de
1975 la preceptiva revisió del Pla
General de 1969, la qual cosa ens
priva a hores d'ara dels instruments

dc planificació • més• indispensable's.

per un normal desenvoluparnent del
sector:

L'Ajuntament actual; des del -mo-
ment immediat a la suspensió,, per
sentencia del T. Superior de Justí-
cia, del Pla de Delimitació del S61
Urbà elaborat pel grup governant
anterior, posà en marxa el nou pro!.
jecte i actualment es troba en espe-
ra de que siguin estudiades les 390
al.legacions que s'hi presentaren.

No cal dir que aquesta ingerencia
del pollencí - Jaume Cerda, ha estat
rebuda amb indignació per ti-iolt
sectors felanitxers i sobre fot p
aquells més afins als cercles esco-
lars j esportius —aquests darrert
temen també per les futures install-
lacions de Sa Mola— j, naturalment,
pels particulars que poden , rebre
uns perjudicis dels quals nor.en sói.
ells la causa, ja que han presenta
una documentació en regla i han
gat lesles taxes estipuladeS: Jauthe Ce li-
da, es membre de l'executiva,
PSM i la seva acció sembla Tie ha
estat assumida pel partit, ja que en
aquest sentit es manifesta el secr9-
tari general Mateu Morro.

Per una altra banda, els regidors
de Coloms a la Sala han presenta
també recurs contra una vinten4t
d'obres que es realitzen dins zonck

(Passa a la pag 10) !

Club d'Atletisme Opel Felanitx

Campionat dispanya de pista coberta
Sebastià Adrover en 2n. Hoc



RESTAURANTE
Esmeralda
Park

CALA DOR
Banquetes, Bodas, Comuniones

y Fiestas
ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PARQUE INFANTIL,

VISTA PANORANIICA SOBRE EL MAR

LOCAL CLIMATIZADO

CAPACIDAD PARA 450 PERSONAS

PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL. 643085 - SR. RAMON
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Vehículos de ocasión

	Concesionario Oficial 	

AUTOS MARTORELL,S.A.
Carrer del Socors,6. Tel. 5813 48. Felanitx.

PM-AX
PM-BB
PM-AG j.
GE-AD
PM-BD
PM-AT
PM-AF

PM-Y
PM-AT

PM-AW
PM-X

PM-AB
PM-AG

B-EX

FIAT UNO TURBO je.
FIAT UNO 45 3/P
RENAULT 11 TURBO
PEUGEOT 205 XLD
OPEL CORSA 1.5 D
FIAT REGATA 100 je A/A
SEAT PANDA 40
SEAT PANDA 40
PANDA MARBELLA
FIAT UNO 70 SX 5/P
TABOT 150
RENAULT 9 GTL
RANGE ROVER
BMW 628 CSI A.D.
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FELANITX

FELANITX
Sctinanari cl'intiressos locals

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral:	 1.875
Semestral a fora: 2.075

SANTOsIAL

Dis. 29 St. Dositeu
Diu. 1 St. Rosend
Dill. 2 St. Simplici
Dim. 3 St. Emeteri
Dim. 4 St. Casimir (Cendra)
Dij.	 5 St. Eusebi
Div. 6 St. Oleguer

LLUNA

Lluna nova dia 4

COMUNICACIONS
AUTOC&RS

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

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

Felanitx-Portocolom: Dies fei-
ners, a les 7, 14,15 1 17 h. Diu-
menges, a les 9, 12,30 j 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'Ilorta-Palma: A les 7,10, 9 i
16,25 h. (només dies feiners).

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

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

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

APOTECARIES DE TORN
Dissabte 	 Jaume Rotger
Diumenge: 	Amparo Trueba
Dilluns: 	 Miquel-Nadal
Dimarts: 	 Francesc Piña
Dimecres: 	 Gaya-Melis
Dijous: 	 Miquel-Nadal
Divendres: 	 Jaume Rotger

TELEFONS WINTERES
Ajuntament: Oficines I Policia
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funerària Felanitx

580448-581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urencies 580254
Guàrdia Civil	 520090
Servei de Grua, Tel. 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja	 532885

L'ESPORT A PORTOCOLOM .
La Regiduria d'Esports de l'Ajun-

tament de Felanitx, per tal de com-
pensar la manca d'actuacions i ins-
tallacions esportives a aquesta loca-
litat del municipi, ha organitzat uns
cursos, que varen començar el pas-
sat dia 15 de gener, que compten
amb una matricula de 175 inscrits
d'edats compreses entre els tres i els
catorze anys.

Els cursos són els següents: Ini-
ciació a la gimnàstica esportiva
(masculina i femenina), Psicomotri-
citat (nins i nines de 3 a 6 anys),
Voleibol, Basquet (iniciació i perfec-
cionament) i Futbolet.

Les classes tenen Hoc, de dilluns
a divendres, a les instal-lacions es-
portives de l'Hotel «Las Palomas» i
al gimnàs Esport Es Port. Els ins-
crits al segon grup acudeixen, en

dissabtcs alterns, a un gimnàs de
de Felanitx a unes classes especials
que també són gratuïtes.

LES OFICINES MUNICIPALS
Les oficines de l'Ajuntament es-

tan obertes al públic a partir de
les 10'30 hores. L'horari dels funcio-
naris es de les 8 hores a les 15, però
cl Registre de documents esta a la
disposició dels ciutadans a partir de
les 8.

Els telèfons de l'Ajuntament són:
el 580051, el 580365 i el 580080. La
policia local atendrà les cridades
que es facin al número 582200.

EL PRESSUPOST PER
A L'ANY 1992

El passat dia 6 va entrar en vigor
el pressupost de l'Ajuntament que
va esser aprovat per la Corporació a
Ia reunió plenaria celebrada el dia

28 de desembre del 1991.
S'han complits tots els tramits

glamentaris i en el període d'exposi-
ció pública no hi ha hagut reclama-
cions.

L'extracte dels acords de la Co-
missió de Govern del dia 17 de fe-
brer.

S'adoptaren per unanimitat els se-
güents acords:

S'aprova l'acta de la sessió ante-
rior. --

S'acorda deixar damunt la taula la
contractació d'assistència tècnica
per a la redacció d'un estudi de se-
guretat per a l'execució de les obres
de construcció d'un complex polies-
portiu a Sa Mola.

S'acorda l'abonament de l'I.P.C. al
contractista d'assistencia tècnica per
a l'explotació de la depuradora mu-
nicipal de Felanitx.

Es reberen definitivament les
obres de reparació i repaVirilent,a-‘
ció del carni de Cala Sanau.

Es reberen definitivament les
obres de pavimentació i drenatge
dels terrenys habilitats com a esco-
les als carrers Cotoner, Burgues i
Anglasola.

Es reberen def in i tivament les
obres de reparació i repavimenta-
ció del Cam]: de Son Nadal.

Es concedi una . prórroga de tres
mesos a Electro Hidráulica, S. A.
per a la installació d'una bomba sub-
mergible en el pou núm. 3 de la Via
Argentina.

Es deixa damunt la taula pendent
d'informe de l'Assistenta Social la
sollicituci d'ajuda per transport es-
colar de la pina Josefa Solis Ren-
dón .

S'acordà ¿-oticedirun nínxol al Sr.
Romualdo Gallardo '.'Almodovar.

dencga la llicencia d'obres sol-
licitada pel Sr. Benito Carrascosa
Gonzalez . d'ampliació de redifici
aïllat del . solar 116 de la Urb. Lafe.
- Es denega la llicencia d'obres sol-

licitada per la Sra. Isabel Zamora
Monscrrat de construcció d'una vi-
venda unifamiliar i piscina al solar
86 de la Urb. Lafe.

Es concedí llicencia a GESA per
realitzar obres al C/. Trafalgar.

S'assessorà el Sr. Batle en afers
(le la seva compet.'2ncia.

Fora de l'Ordre del Dia s'acorda
no concedir la prórroga sollicitada
per Soft Sz MicroS . pel subministra-
ment d'un- brciinador.

S'-worcia l'assist:mcia dc diversos
Peli ,..a•s a cursos de reeiclatge.

Acabit la sessió a les 23 hores.
Felanitx, 25 de „kebrer. del 1992.

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 Llati. Noves tècniques
d'estudi.
Informació: Tel. 824566 o 824414.

EN VENDA MOTO YAMAHA Vira-
go 535 XV. Varis extres. Bon es-
tat. Preu, 550.000 ptes.
Informes, Tel. 580588.

SE VENDE CASA en zona plaza
A rraba I.
Informes, Tel. 657453 cie 8 a 15 y
noches. Tel. 580777.

SA]L AL

INFORMA
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PER A TOTHOM

COLOMA, PILAR Y ASUNCION,

Comunican al público la APERTU-
RA de su nuevo salón, que tendrá lugar
el próximo jueves día 5 de marzo.

HORARIO:

DE 9 A 19 HORAS (NO CERRAMOS AL MEDIODIA).

Plaça d'Espanya, 21 - 1.° 	Tel. 827272

Restaurante Can Manuel
CALLE MAYOR, 7	 CAS CONCOS

MENU DIARIO completo de 600 ptas.
SABADOS NOCIIE Y DOMINGO AL MEDIODÍA,

MENUS ESPECIALES

Menú sábado noche:
Parrillada de pescado fresco con gambas. Pan, vino y postre:
1.500 ptas.

Para domingo mediodía:
Arroz de pescado con verdura y palomos a la mallorquina.
Pan, vino y postre: 800 ptas.

NUESTRA CARTA: Pescado fresco y carnes.

FELANITX

St Eilja-32: (trelisticisme i sufisme»
Elatroducció]

CENTENARI. — El «Felanitx»,
l'any 1967, es feia ressò del cente-
nari del naixement d'En Ruben Da-
rio. El 18 dc gener de 1982, es com-
pliren 125 anys d'aquesta efemericie.
L'insigne poeta, nascut a Nicaragua,
era un gran hispanista. Alguns deis
setts' versos ,eits„eren inolt familiars
pels eseólars de fa un grapat d'anys.

FUTBOt.-.. — Dèieu darLerarnent
que -el fútbol local tolilaya

.gl'acies ;a- la 'atiirlifiebbcia
d'En - Raid &Abr. Mentre --"'Vanava
Contractant al0 quitA ,j-ugador4., eÌ
Setmanari, per bud dels directius,
convidava l'afici0 a inscriure's com
a sods, amb aquets preus tan atrac-
tius: sod de general, 25 pessetes
mcnsuals; de prefencia, 40 pcssetes
mcnsuals.

EN CRISTÕFOL COLOM. — Des
de principi de febrer, el «Felanitx»
reprocluia, setmanalment, uns arti-
cles publicats en cl Diari de Mallor-
ca, fruit d'una conferencia que el
Germa Nectari, de La Salle, havia
donat a Cadis. Aquest Germa, de-
mostrava, documentalment, que en
Cristõfol Colom era nascut a Fela-
nitx. Certament no es el primer his-
toriador que canta amb el mateix
to

Pere) el «Diario de Mallorca», i
signat per ESE, passava s'arada (la-
vant el bou tot nerviós, dient: ¿Para
cuando el monumento de Felanitx a
su hijo Cristóbal Colón? Parecen tan
concluyentes los argumentos aduci-
dos en demostración de la naturale-
za mallorquina y felanigense de
Cristóbal Colón, que ya nos extraña
el silencio de Felanitx respecto al
asunto. ¿Para cuándo la iniciativa
municipal o de quien sea, de erigir
un monumento a Cristóbal Colón,
emplazado en S'Arraval o, mejor to-
davía, en el mismo Porto Colom?...

No sé si plourà d'aquest tro, però
amb aquesta ocasió hi hagué un al-
tre article del periodista Gaspar Sa-
hater que, a la «Hoja del Lunes»,
acabava insistint: En cierta ocasión
v dirigiéndome al pueblo de Fela-
nitx, en presencia de las autorida-
des locales, dije que si Mussolini se
había tornado la libertad de natura-
lizar a Cristóbal Colón, hijo de Ge-
nova, por decreto ministerial, muy
bien podría el alcalde de Felanitx
naturalizar al descubridor, como
hijo de esta Ciudad, por un simple
acuerdo municipal...».

Ala, idõ, Sr. Batle: posau fil a
l'agulla!

EN MIQUEL MARILLA
En Miguel sempre tenha alguna co-

sa que dir i ho justificava dient que
«eren records estimats de gent i cos-
turns passades...».

<Temps de carrers sense asfaltar;
fang davant s'imprenta vella que du-
rava mesos. Rcnou de guitarrons da-
munt ca'n Peretjal i gàbies de ca-
derneres a ca'n Ramis d'es carrer
Major. Fabrica de cierres polleres
abaix de sa quartera i s'escola a da-
munt, en so mestre Alomar. Goteres
com a poalades a s'acera de l'Hos-
pital, de teules rompudes de pedra-
des d'ets atlots, abaix escola i es
mestre D. Andreu Riera. Sortida
d'escola i escandol padre: era sa va-
della d'En Jaume Mamella. Renou

Qué és el Misticisme? Intentarem
donar una definició aproximativa
manllevada d'un autor norclamerica:

«el coneixement experimental de
Ia presencia divina en la qual l'ani-
ma te, corn una gran realitat, un
sentiment de contacte amb Den.»

Lambe una filla de santa Teresa
d'avui en dia, la carmelita descalça. '
O. ''Sohneider_ -intenta expressar-ho
dint: 1 . .••

e'La.Tristie'd l Cor derimisfeti.
seu 'obje.cle ,Dc;txtib•iriiièrtteti

pet'Airk. erYtt'Obsbiritat de la fe
més. • sbntits; ,en la sev'a Ver•-
ladera

0 com diu aquell autor, fent ús
d'un enginyós joc de paraules: «me-
diante ella (fa referencia a la teolo-
gia mística) saben los hombres a
que sabe Dios.»

Dit anc) anem a esbrinar breu-
ment cis origens del sufisme. Primer
(lc tot hem de puntualitzar que el
misticisme àrab no neix a conse-
seqüencia de les doctrines de Maho-
ma. El profeta es un fatalista i, d'al-
guna manera, és aquest esperit el
que amara les pagines de l'Alcora.
Bastara trcure a rotio per demos-
tra-ho, una de tantes sentencies que
els mateixos musulmans atribueixen
a Mahoma: «Res de monjos a l'Is-
lam; la guerra santa es el monaCat
de l'Islam.»

I encara que l'amor d'unió o co-
munió amb Deu no entra en els dog-
Ines de l'Islam, des ciels primers
temps hi hagué gent piadosa dedica-
da a l'ascetisme i que s'emlinsava
pels camins de la mística. Sorgiren,
doncs, ascetes i penitents disposats
a iliurar-se completament a Deu i el
seu signe extern fou una senzilla ro-
ha de llana (= suf en àrab). Per
això la veu sufi comença a emprar-
se en el segle Ville. per indicar els
ascetes que, imitant els cristians,
vestien un grosser sargil de llana.

L'ascesi mística pròpia del sufis
mc basat en cl penediment i l'aban
dó del món, i que aspira aconseguir
la unió amb Ana per l'anutlació deis
sentits, se manifesta inicialment a la
regió de Basora (s. VIII). Assolí
considerable difussió mitjançant la
crcació de confraries i produí una
literatura ales lírica que filosòfica,
bastant aliena ais criteris ortodoxes
de l'Islam. Influit pel neopiatonisme,
l'hinduisme i el panteisme, s'esten-
gué per Arabia, Síria i Palestina en
els segies IX-XI.

A l'Edat Mitjana, per obra d'im-
portants homes piadosos del món
islàmic, penetra una mística de l'a-
mor. Així, ALHALAJ, que fou tortu-
rat l'any 922 per causa de la seva
doctrina i que morí pregant pels
seus botxins, deixa aquest poema:
«Jo som aquell (Deu) al qual estim,
ell, a n'aquí estim, és jo;
som dues animes que moren en un

[cos;
si em veis a mi, el veis a Ell,

de trompeta p'es carrer d'es frare:
el tece... me-di-ci-nal; un te que cu-
rava qualsevol mal de ventre (lo
que ara li deim mal d'estómago...)».

Transcripció i comentaris
D'ALLAVORS

i Si el veis a Ell, ens veis a tot clos.»
Es conta d'ALIIALAJ que quan

foren amputades les extretnitats, la
sang que queia de les ferides anava
escrivint en terra: «Dal, Déu».

Sabem que l'amor místic fa dir a
l'anima enamorada les més descon-
certants paradoxes, que tradueixen
el su anhel de morir, per trobar en

.1a mort la seva vida que és l'Amat.
ALHAL.4J expressa aquest pensa-
tuent en una.brevissima estrofa:
«Amies meus, matau-me;
que,en la ,rilea mort esta la nieva

[vida!»
Fou executat com heretge a Bag-

dad.
ABENMASARRA (Córdova 883-

931). Filõsof i místic hispanoarab,
conegut per defensar les doctrines
panteistes del pseudo Empeclocles,
va haver d'emigrar a Orient, on co-
negué els místics orientais. En tor-
nar a Espanya va viure com ermita,
retirat a la muntanya i tingué molts
de deixebles. Funda un important
centre esoteric que exercí gran in-
fluencia en el sufisme andalusí.
Creia que Deu names pot ser cone-
gut per fusió de l'anima amb Ell.

ALGATZELL (1058-1111). Decidí

cercar Dai (la Veritat) per la via
mística i començà una vida de so-
!eclat que clura II anys. Ramon Liull

els escrits (Vaguest fil6sof
eis quals traclui i comenta

Ia peninsula juntament amb Ra-
mon Marti i Juan de Sevilla i con-
frontaren la seva doctrina amb la
d'Averrois.

ABENARABI (Múrcia 1164-Da-
masc 1240). Místic hispano-àrab, co-
negut amb els titols de «vivificador
de la religió», «el doctor maxim» i
«el fill de Plató», se declica a la vida
pública fins que la mort del seu pa-
re li ocasiona una crisi espiritual.
Acceptant lzi separació entre Déu
i cls Csscrs (Teals. adinctia ii possi-
hilital (I•tina ascclisió inistica
viatge i considerava indiferent qual-
sevol religió. Influi en Ramon Liull.
Fou acusat de panteista.

G. B.

SE NECESITA DEPENDIENTA pa-
ra tienda de artículos regalo en
Cala d'Or. Conocimientos ingles-
aleman.
Informes, Tel. 580201.

GRAN OPORTUNIDAD, se traspasa
local comercial en C. Nuno Sanç,

Informes, Tel. 827334, Bar Can
Juanito.



Bodas, Banquetes, Comuniones y
fiestas en general

Clbierto todos los días
Para reservas llamar a los

Tels. 837031 y 658033

r'ELANITX

'Mum Mir re56 la medaNa del
Cercle da Belles Arts .

A l'edició passada fèrem breu re-
ferencia a l'exposició que s'havia
d'obrir el passat dia 18 en el Cercle
de Belles Arts de Ciutat de l'escul-
tor felanitxer Jaume Mir.

Amb aquesta mostra, excepcional
per diversos motius —prou cone-
guts pets felanitxers ja que en po-
gueren gaudir no fa gaire—, el Cer-
cle de Belles Arts ha volgut orna-
mentar el seu 50 aniversari, i pen-
sam que ha estat afortunat en l'elec-
ció ja que Jaume Mir, amb el seu di-
latat historial artistic, is una figura
prou representativa de l'època que
precisament ha emmarcat "els pri-
mers cinquanta anys d'aquesta
prestigiosa entitat.

La inauguració esdevingué un acte
multitudinari, on coincidiren perso-
nalitats de tots els estaments cultu-
rals i artístics de la capital, i Jaume
Mir fou objecte de l'homenatge més
preuat del Cercle de Belles-Art, car
li fou imposada la medalla d'or
l'entithe-Al 'final de l'acte pronuncia
uneS paraules la doctora Catalina
,Cantarells, qui feu una valoració
molt encorniastica de robra de Jau-
me Mir.

La mostra —que a Felanitx comp-
tabilitza més de cinc mil visitants—,

objecte també d'una gran afluen-
.,i,cia de públic.t Ens congratulam de la distinció de

que ha estat objecte el nostre paisà,
.així com de l'exit de la seva exposi-
ció a Palma.

- fijada ecològica
Dissabte passat, els joves del Mi-

jac i,els allots de l'esplai «Albada»,
portaren a terme una tasca molt
meritòria i exemplar, la qual vol-
dríem que, d'acord amb la intencio-
nalitat que hi posaren, servís per
conscienciar la gent per tal d'evitar
embrutar la població.

Des de ben demati grups d'allots
i nines, equipats de graneres, pales i

• bosses de plastic, agranarcn molts
de carrers i racons de la nostra po-

blació, deixant de tant en tant sacs
buits i retols que conviclaven a fer-
ne ús. La veritat és que dissabte ho-
rabaixa la vila iltaa corn un cabell
cle nina, pet-6 el senderna devers mig-
dia en els llocs on posaren les pa-
rades els firaires, ja no era lo ma-
teix. Com cada diumenge queda un
saragall de porqueria que feia pena.

Un fort aplaudiment per la inicia-
tiva dels joves del MIJAC i de L'ES-
PLAI, i una xiulada pels firaires i la
seva poca sensibilitat.

Nora Thurm exposa a Ciutat
El proper dimarts dia 3, a la sala

d'exposicions de «la Caixa» de Ciu-
tat (Avda. Alexandre Rosselló, 40-
3r.), sera inaugurada una mostra de
pintura damunt seda de la nostra
conciutadana Nora Thurm.

Aquesta mostra restara muntada
fins dia 13 i podrà ser visitada els
dies feiners d'l 1 a 13 i 16,30 a 20,30

els dissabtes de 10 a 13.

— El dinar de germanor; de
Son Negre

Es ja una arrelada tradició pets
veins de Son Negre, rapat de ger-
manor que, un poc passades les fes-
tes de Sant Antoni, els congrega a
Pentorn (Puna maid xa taula, cn es
crea l'ambient propici per passar
revista, per fer projectes o, si més
no, per fer una rialla sana en bona
companyia.

Diumenge passat a migdia, al res-
taurant Son Colom tingué Hoc
aquesta festeta amb l'assistència de
prop d'un centenar de persones. Hi
era present el batle Miguel Riera,
els col-legues de Televisió Felanitxe-
ra i un grapat de persones que, tot
i no ser nascudes en • aquest indret
del nostre terme, s'hi han fet un lloc
pels seus ocis o hé hi han fixat la
residencia.

Al final, el batle de barri, ramo
En Jaume de Can Sard, dona els
molts anys i el de Felanitx també,
juntament amb l'oferiment des del
seu carrec al front de l'Ajuntament.

En Francesc Riera narlà sobre el
biL!, e Puig

1 Diniecres de la setinima passada,
a la Casa Or Odium, el nostre com-
pany t'l . i.nceY.c Itici .a !iarli: so:we <. Il
Iiisbe l't* ,, de Puci . to 'ili ,..o i n el
Pal-lament de Nladrido.

Fou una exposic it') en t or n a
aquest persona tge tela n it xer, i nte-
ressant per la seva doble condició
d'eclesiastic i de membre en dues
ocasions cie les cambres legislatives
espanyoles a la segona meitat del
segle passat. Don Antoni Puig, fou
diputat de Puerto Rico a les Corts
constituents de 1869, a la caiguda
d'Isabel II i, ja essent bisbe, fou  se-
nador del Regne a finals del regnat
d'Alfons XII. De mentalitat liberal,
la seva actitud contrasta vivament
amb la majoria del bisbai espanyol,
conservador a ultrança, demostrant
sempre una afinitat per'Sagasta.

En Francesc Riera ha dedicat dar-
rerament part del seu' temps .a es-
corcollar aquest personatge i les se-
ves recerques ja han sortit a, Hum
en un llibre editat per la Comissió
de les Hies Balears def -Ve.,Centena-
ri ciel Descobriment i a una comu-
nicació que llegí al Congrés Interna-
cional d'Estudis Histbrics celebrat
'recentment 'a Ciutat: El' seu - parla --
ment fou una exposició força inte-
ressent, d'un tema quasi clesconegut
fins ara

Marxa amb tAmdem per-invidents
Et diumenge dia 8 de . - Ifíaf-ç, pas-

saran per Felanitx els participants
de la «Trobada de ,LIcvant a tub ta n-
de in per invidents i deficients vi-
suals», organitzada p e r PONCE
(Agencia de Manacor), una marxa
que. seguira el . segiient itinerari:
Manacor - Petra - Bonany - Felanitx.

Aquesta mena de marxes es mun-
ten amb la collaboració de persones
vidents aue es brinden a guiar en
el tandem a un invident. S'han rea
litzat unes quatre o cinc proves pet
tal de seleccionar els que participa
ran a Alcoi a la semifinal nacional
el proper Ines de mart:.

A la propera edició ampliarem de-
tails sobre el particular.

El Club d'Esplai <Albada» a
Menorca

Avui dissabte, un grup integrat
per una trentena crallots i set moni-
tors del Club d'Esplai Albada, ha
sortit cap a l'illa de Menorca per
tal de passar-hi quatre dies. Sojorna-
ran a Villacarlos i faran diverses ex-
cursions per tal de conèixer els in-
drets més interessants de l'illa. El
retorn esta previst per dimarts a
vespre.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
BALL DE CARNAVAL.— Dimarts

dia 3, a les 5 del capvespre, a la
Llar, ball de carnaval i berenar.
Preu, 100 ptes. Inscripcions, els dies
28, 29 i I.

ACCIÓ SOCIAL. — Dimecres cija
4, a les 4 del capvespre, reunió dc
Ia comissió d'Acció Social.

TERTULIA. — Dijous dia 5, a les
5 del capvespre. Tertúlia amb el Di-
rector Provincial d'Inserso Antoni
Contesti i el batle de Felanitx Mi-

quel Riera, sobre la qüestió de la
futura ResidZmcia de Felanitx.

CASSINO. — Dissabte dia 7, so-
par i esocctacle en el Cassino Pa-
lladium de Ciutat. Preu, 3.000 ptes.
Sortida a les 7 del capvespre (es ne-
cessari pc;rtar el D.N.I. original).

Inscripcions, els dies 28, 29, 1, 2
i 3 (obert per a tothom).

EXCURSIÓ. — Al Pirineu arago-
nès i Lourdes. Queden 4 places.

Excursió amb mato a Andorra
Per mitjant març, als voltants de

sant Josep, es té prevista una excur-
sió amb moto a Andorra. El diumen-
ge dia 8, a les 12 del mati, hi haura
una reunió en el taller de Cristòfol
Bennasar, del C/ de Campos, amb
totes les persones interessades per
tal de concretar details sobre el par-
ticular.

Adoració Nocturna Femenina
Avui dissabte a les 9 del vespre,

a la capella de la Caritat hi haura
vigilia d'A(Ioració Nocturna femeni-
na.

Confraria del Sant Crist del
Sepulcre

_ _ _	 Antics Marians)

Es convoca a tot sels confrares a
la reunió que tindrà lloc el proper
dilluns dia 2 de març, a les 8 del
vespre, a la sala d'actes de la Rec-
toria.

Seccid Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL

QUARESMA

Dimecres dia 4, primer dia de qua-
resma, a les 8 del vespre, missa so-
lemne amb imposició de cendra. Es
dia de dejuni i abstinencia.

GERMANES DE LA CARITAT
FEsTA DE LA BEATA

Diumenge dia 1 celebrarem la fes-
ta de la Beata Francinaina (Ads Do-
lors de Maria (Cirer Carbonell)
amb una missa solemne a la Parrò-
quia de S. Miguel, a les 8 d'es ves-
pre.

Hi sou tots convidats.

SE OFRECE MUJER para trabajos
domesticos por horas.
Informes, Tel. 581194.

PORTO-COLOM en C/. del Mar,
APARTAMENTO con vista rústico.
2-3 habitaciones, 2 baños, come-
dor grande, terraza, cocina amue-
blada. Ocasión! Por 9.900.000 pe-
setas.
Informes, Tel. 825368.

IN■111111

SE NECESITA PROFESORA parti-
cular para niñas gemelas de 6
años ( ler. curso).
Llamar al Tel. 824960.

SE NECESITA MUJER para cocina
en Cala d'Or. Horario seguido.
Informes, Tel. 643509.
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Fragments
Malgrat que en el nostre munici-

pi hi ha problemes molt greus i que
podrien ben be reclamar i absor-
bir la nostra atenciú, resulta que, a
la vista de la secció de «Cartes al Di-
rector» d'aquest setmanari, qualse-
vol podria pensar que som una po-
blació tan feliç que no tenim mes
maldecap que cl decidir si els Ca-
vallets han d'anar a l'Exposició de
Sevilla a mostrar la seva habilitat,
o les qüestions trivials plantejades
pel senyor de S'Horta que també
hi escriu la setmana passada.

No es la primera vegada que qual-
cú s'esforça per demostrar que hi ha
una contradicció entre una posiciú
.defensada antany i una altra defen-
sada avui. La meva, respecte del te-
ma dels Cavallets és perfectament
clara: estic completament d'acord i
assumesc tot quant va dir «La Ro-
della» del 17 de juliol de Party 1982
i amb la decisió de l'Ajuntament se-
gons la qual, els Cavallets actuarien
només a Felanitx per les festes de
Santa Margalida i de Sant Agustí,
llevat que es produis una situació
excepcional. I no veig quina contra-
dicció hi haja amb això si ara con-
sideram que l'Exposició es realment
un cas excepcional.

L'Exposició de Sevilla constituirà
un fet que, per trobar-hi un antece-
dent ens hem de remuntar a les de
Barcelona de 1888 i 1929, i molt pro-
bablement, en vida nostra no es tor-
nara produir a l'Estat Espanyol; i no
crec necessari haver-me d'esforçar
més per demostrar que sera un es-
deveniment excepcional, cosa que
sap tothom.

Efectivament, seria anar en con-
tra de la idea exposada a «La Rode-
lla» si els Cavallets anaven a actuar
a Sevilla per prendre part a la Fira

d'Abril, o a Madrid per la Setmana
dc Sant Isidre, o a Barcelona per la
Mercè: però anar a l'Exposició lloc
on concorreran manifestacions folk-
Ièriques dc tot el món, necessària-
ment clesplaçacles del lloc que els es
propi, no suposa trencar el principi
que afirma que els Caval lets actua-
ran a Felanitx per les festes de San-
ta Margalida i Sant Agustí i en Hoc
més.

L'autor de la carta, el senyor A.M.
te tot el dret de pensar el contrari
i de dir-ho; pert') no wig gens clar
que per defensar una opinió hagi de
suposar que el qui pensa d'una al-
tra manera es per qiicstions de pa-
ner. Es bo de veure que ni jo, ni
el partit que em va presentar a les
eleccions, no tenim cap interès en
l'anada a Sevilla dels Cavallets. Jo
Ia vaig defensar perquè creia que el
motiu-era raonable i prou. No hi ha
hagut en cap moment cap consigna
del partit. Jo pensava que, a la pri-
mera ocasió en que el tema se va
debatre, l'Ajuntament hauria pogut
prendre una decisió ja definitiva.
Així i tot, a més de la sessió esmen-
tada, l'assumpte haura anat a dues
comissions informatives i a dues
plenàries; tot plegat desproporcio-
nat a la importancia del cas.

Insistec que, respecte de la idea
bàsica de «La RodeIla», la meva opi-
fie, no ha variat ni crec que canviï.
Però aiximateix m'agradaria preci-
sar que tota persona que pensa ha
de tenir Ilibertat de canvi d'opinió
si un dia troba que la que abans ha
defensat no era encertada.

Miguel Riera i Nadal

ALQUILO PISO en C/. Verónica, 25.
Informes, Tel. 825229.

Algú podrà dir, i amb raó, que no
totes les coses que hem fet arribar
als països pobres sún negatives, pe-
n) es que quasi totes les alteracions
que han sofert han estat per a em-
pitjorar. Alla hem implantat nous
cultius més productius, però que
necessiten fortes inversions en fer-
tilitzants i pesticides; hem introuit
rapidíssims mitjans de comunicació,
molts dels quals són font constant
de contaminació i depenen directa-
ment ciels mercats proveïdors ciels
països rics; hem aplicat nous medi-
caments, sobretot per a curar les
malalties importades pels colonitza-
dors: els hem imposat, moltes vega-
des, les religions »vertaderes» a base
de sang i foc; hem instaurat les ba-
ses d'una nova  cultura, la nostra,
creant un món miserable i totalment
inadaptat, fent tornar depenent, en
quasi tots els aspectes, a una gent
que setava completament adaptada a
les condicions del medi, i en treia
tot el profit sense malmenar més
del necessari a la terra.

«... Cal que ensenyeu als vostres
fills,
tal com nosaltres fern amb els

nostres,
que la terra es la mare de tots
nosaltres.
Tot allò que esdevé a la terra,
esdevindrà també als seus fills.
Quan els homes escupen la terra
s'estan escopint ells mateixos...

Sabem una cosa: la terra no
pertany a l'home,
es l'home qui pertany a la terra,
l'home no ha teixit la xarxa de la -
vida, nomes n'es un fil.
Esta temptant la malaurança si
gosa trcncar la xarxa.
Tot esta enllaçat com la sang d'una
mateixa família...».

P. V.

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

SE VENDE RESTAURANTE MA-
LLORCA sobre playa Cala' Mar-

n formes, Tel. 285112.

Carta del Batle 

CONSTRUCCIONES
11 CABRERA
If SAN GREGORIO

Somos especialistas en:
— ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
— ESTRUCTURAS METALICAS
— ACABADOS DE PRIMERA CALIDAD

Les ofrecernos pisos recién acabados en: CALA BONA, S'ILLOT,
PORTO CRISTO y MANACOR.

Nuestros 20 años de experiencia son toda una garantía 1
C. Amargura, 3	 Tel. 844590 	 MANACOR     

RENAULT
AUTOS DYNAMIC, C. B.

(ANTES RENAULT CALONGE)

NUEVA DIRECCION
VENTA DE VEHICULOS NUEVOS Y USADOS

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL

REPARACION DE CHAPA Y PINTURA

SERVICIO DE NEUMÁTICOS

V/SITENOS EN:  

C. SA TALAYA, 1
	

TEL. 657393 	 CALONGE 

RESTURANTE

EL BOSQUE
Viernes dia 28 febrero,

a partir de las 8 de la noche.

GRAN FINER()
CON MOTIVO DE SU V ANIVERSARIO, INVITA A TODOS

SUS CLIENTES Y SIMPATIZANTES.

HABRA PAN, LONGANIZA, BOTIFARRONES, PANCETA Y
SANGRIA A GO-GO.

Música en vivo
COLABORAN: Productos Cárnicos Blanco, S.A. Felanitx, te-

léfono 580053. Ramaders Agrupats de Felonitx, Tel. 581254. Car-
niceros Nadal-Fons, C.B. (Procan) Manacor, Tel. 551150. Rafael
Alabarce Forn de S'Horta, Tel. 837230. Distribuciones Santanyí,
S.L., Tel. 657331.
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E TERRAZA
Nuestros acristalamientos móviles de
aluminio anodizado le permiten aislarse
de lluvia y viento. Le libran de ruidos mo-
lestos y de suciedad. Actúan como una
cámara térmica que hace más eficaz su
calefacción. Rápida instalación sin
obras. Sencillo manejo. Un alit) de ga-
rantia.

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

GE ESIELE
TECHOS Y ACRISTALAMIENTOS MOVILES

TELEFONO 79 72 27- 79 71 79
CePeters, Parcela 131 Pol Ind de Marralxi 07141 Marratxi. Mallorca Fax 79 71 88
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Club de liàsquet [sport
Es Port
Sèniors femenines Il divisió
RENAULT RTE. PLAZA, 52

COSTA DE CALVIA, 39
Bon partit de les nines de PERE

clavant un Costa de Calvià que juga
molt fort (brut). A la primera part
sempre s'ana per davant sense do-
nar opció a les contraries, tàctica
que seguí en el segon temps, en el
que, malgrat la duresa dc les calvia-
neres, les nostres jugadores no bai-
xaren la guardia. Marieta (17 p),
Lena (6 p), Ana Rosa, XiscaB, Cati
(16 p)), Xisca S, Barbara (3 p),
Antònia N, Antònia S, Carmen (4
p), Cati R i Reverte . (6 p).
BONS AIRES PALMA, 60

RENAULT RTE. PLAZA, 58
Molt bon encontre jugat a Palma

on les adversaries guanyaren per la
minima després d'una perllongació.
A la primera part es,perdia de 12 p.
davant una cistella que no es deixa-
va abatre. La segona fou molt dife-
rent i aconseguiren un empat me-
rescut que s'hagué de desfer a la
perllongació. Anim, Pere, que som
un equip revelació. Jugaren Marieta
(11 p.), Lena (5 p.), M.a del Mar,
Xisca B. (4 p.), Cati L. (16 p.), Xis-
ca S. (2 p.), Barbara, Cati R., Car-
men (7 p.) i Isa (12 p.).

Andreu
Juvenil femení
RENAULT PORTOCOLOM, 20

ANDRATX, 34
Bon partit de les nines de TORRI

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— Honda 750

Derbi - FDS
— Yamaha 1.7,11 GOO
—Yamaha XT 600
— Nlobilettes
— Nlorini Scalibur 501
— Vespinos varios
CICLOMOTORES VARIOS

EXPOSICION Y VENTA

Taller

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

Y MOTOS

MUEBLES SAMU, S. L.
Comunicamos a nuestros clientes y

público en general, que apartir del mes
de marzo tendremos el gusto de

atenderles en C. Pelat, 81

Ofertas y descuentos
especiales

Nuestra fábrica a su servicio, en
muebles de cocina, bailo y

muebles especiales

¡Visite nuestros 1000 m 2 .
de exposición!!

;

electrónica

MOREY--I
VENTA Y REPARACION DE APARATOS ELECTRICOS

EN GENERAL
VIDEOS — TV — RADIO — ETC.

INSTALACION DE ANTENAS TV Y PARABOLICAS

Caritat, 4 - Tels 583459 y 827189 	07200 FELANITX

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

CONST. SURESTE SIMARRO, 4 -
THE PAKS, 6

Este era el plato fuerte de la jor-
nada y tanto uno como otro equipo
lucharon para hacerse con los pun-
tos. El primer tiempo igualado, con
muy buen juego, donde se sucedían
avances bien trenzados por parte de
SANT!, TOMEU y AURELIO del
Santanyí y no menos peligrosos los
ataques por parte de SANTI, VIVES
y GARAU del equipo THE PAKS.
Los aficionados de uno y otro equi-
po vibraban con este espectáculo.
En el segundo tiempo siguieron la
misma tónica, pero el fuerte ritmo
impuesto por TIIE PAKS inclinó la
balanza a su favor, y con justicia,
hasta el final del partido.
CLASIFICADOS X, 2 -

CONST. MMARRO, 1
Partido que no parecía dificil para

el equipo de los MI&ARRO, que úl-
timamente iban subiendo en la cla-
sificación, pero que se vieron supe-
rados por un equipo que quiere
jar las últimas posiciones y que el
sábado consiguió sorprender al 4»
clasificado. Todo el partido fue de
un resultado incierto pero CLASI-
FICADOS X marcaron un gol desha-
ciendo el empate y consigiuenclo la
victoria.

GOLEADORES.—M. Garau (The
Paks, 24 g.), T. Vidal y S. Simarro
(C. S. Simarro, con 18 y 17 g), T.
Vaca (C. Gusti, con 17 g.).

El Comité

Portocolom, on la mala sort juga
un paper clecissiu. Primera part for-
ça igualada on es perde de 4 p. A
la segona la diferencia s'accentua.
Jugaren, Cati S., M.a del Mar (2 p.),
Tun, Anti.mia (2 p.), Conxi (5 p.),
Ana Rosa (9 p.), M.a Sebastiana (2
p.) i Cati R.
RENAULT PORTOCOLOM, 36

LLUCMAJOR, 78

Mal encontre, que no acabam d'en-
tendre ja que hi ha equip per salar,
en altura, rebots, bases i tirs, però
les falta experiència, que es fona-
mental. Es comença be però a partir
del m. 8 la cosa se'n ana per avail.
Jugaren, M.  del Mar, Tun, Trinitat,
Antònia, Conxi (16 p.), Ana Rosa (16
p.), i M." Sbastiana .(4 p.).

Guillem

SE NECESITA MUJER para cocina
en Cala d'Or. Horario seguido.
Informes, Tel. 643509.



CENTRE CULTURAL
Ajuntament de Felanitx

Consell General de Collegis Oficials de Farmacèutics
DIES 2, 4 I 6 DE MARÇ

A LES 21 II. A LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA

Pia diducació Nutricional
(Per mestreses de ('osa)

A CARREC DELS FARMACEUTICS

Amparo Trueba i D. Gabriel Adrover

El Pavelid Balear de l'Expo 92
El pavelló balear de l'EXPO 92 de Sevilla (el del centre de la fotogra-

fia) es troba en rase ben avançada. El nostre bon amic el fotègraf Biel Ben-
nasar, que era present quan la setmana passada s'hi, declara un incendi
que, per fortuna, no assoli gaire gravetat i fou reduit en pocs moments, ens
porta aquesta placa que reproduïm, on es veu l'edifici sense el velam i el
Ilaiit que l'han de completar. L'avinentesa ens dóna pen a comentar la par-
ticipació que hi tenen uns quants felanitxers en la seva construcció. Ja es-
mental-cm fa un grapat de mesos que l'interiorisme era a càrrec del deco-
rador Miguel Sagrera. El mateix Biel Bennásar té cura dels plafons fotogra-
fics que integren els sòtils i baixants i que reprodueixen els celatges i cos-
tes de les illes. I, per últim, tot el repertori audioviSual es a cura de «Vi-
(leo u», l'empresa que regeixen En Miguel Oliver Manzanares i En Jaume
Mir Obrador.

ja que estarn en el tema, podem dir que sembla que els Cavallets
aniran a Sevilla per actuar a l'EXPO el dia dedicat a les Illes Balears —3
de juliol—. A la comissió informativa de dilluns passat es va desenrocar
la qüestió i molt possiblement a la plenaria de dilluns que ve es donara
el vist i plau a l'assumpte.

Per P. Xamena
1912

Setembre, 25.—Es publicaren les condicions de la subhasta de les
ubres de l'Estació Enològica.

Setembre, 29.—Carreres de bicicletes en el yelõdrom de Palma. Es
disputava el campionat de Balears. Hi prengué part el felanitxer Simó
Febrer. Guanya Jaume Maio!.

Octubre, 17.—Mori el capella D. Rafel Grimait Escalas (Simó) als
33 anys.

Octubre, 18.—Proves de la illuminació elL.ctrica pels carrers per part
de la companyia Perell&Monserrat.

Octubre, 20.—Novillada a la nova plaça de toros.
Octubre.—Els pores grassos van a 11 i 12 pessetes l'arrova.
Octubre, 25.—Comença a sortir el setmanari «La Tradición), imprés

de Felanitx i publicat a Palma.
Octubre, 27.—Carreres en el velòdrom de Palma entre el campió de

Balears Jaunie Maiol i el felanitxer Simó Febrer. Guanya En Maio! per
27 segons. Sortiren trens extraordinaris de Felanitx per facilitar l'assis-
tencia a aquestes carreres.

Novembre, 5.—Subhasta de les obres de l'Estació Enològica.
Novembre, 10-17.—Exercicis espirituals a la parròquia predicats per

D. Francesc Sitjar per als congregants marians.

C!".revio Recreativo - Felanitx
AVISO

Se ruega a todos los socios con cuotas pendientes de pago,
se sirvan pasar poi. CONSERJERIA o bien efectúen ingreso en la
cuenta núm. 60-05162-44 del Banco de Crédito Balear de Felanitx,
con el fin de regularizarlas.

Se advierte que de no ser normalizada la situación antes del
15 de marzo del presente afio, serán dados de baja.

La Directiva

FELANITX 	 7

Júniors.
JOAN CAPO/AUTOC, GRIMALT 69
J. LLUCMAJOR 75
Seniors fern.
BASQUET INCA	 75
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 36
Seniors masc.
SANTANYI 	 53

81 JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 47
31	 III Divisió

MODA JOGGING 	 85
53 JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 72
37

l' r BASQUET
1

Els czdgis guanyen6e 50
Resultais
Cadets.
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT
P.M. CAMPOS
Juvenils.
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT
SYP ESPORLES

vida social
NAIXEMENTS

Na Catalina Cabrera Jimenez, es-
posa d'En Jose -Manuel Mendez Pla-
za, ha donat a hum  el seu segon 1111,
un nin, que rebrà el nom . de Jose
Manuel. .•

Enviam la nostra felicitació als
venturosos pares.

La llar dels esposos Bartomeu Pi-
za Prohens i Francisca Nicolau Pro-
hens s'ha vista augmentada amb la
feliç naixença del seu segon fill, una
pina. preciosa que rebrà el nom, de
Maria Angels. •

Enhorabona als venturosos pares„

Els esposos Antoni Mestre Boyer
i Apolibnia Soler Ginard, han vist
alegrada la seva llar amb el naixe-
ment del seu primer .fill, un nin,
que en el baptisme rebrà el nom
d'Antoni.

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

	

•

BODA
Diumenge dia 23 a migdia, a la Ca-

pella de les GG. de la Caritat de Ma-
nacor, s'uniren en matrimoni els jo-
ves Gregori Vicens Febrer i M. Mag-
dalena Matemalas Vives. Bend l'en-
llaç i celebra l'Eucaristia Mn. Jaume
Santandreu.

Apadrinaren els contraents els
seus pares respectius D. Maties Vi-
cens Gomila i D.  Anita Febrer Bor-
ras; D. Andreu Matemalas Estelrich
i D.. Catalina Vives Pascual.

Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi ,e1 seu germa Simó, la seva
cosina Apollônia Estelrich, Miguel
Pomar i Joan Bibiloni. Per la nuvia
ho feren, Francisca Grimait, Joana
M.a Mestre Damiana Febrer i Antò-
nia Artigues.

Despres de la cerimônia els convi-
dats es reuniren en un dinar en el
Molí d'En Sopa.

Enviam al novel] matrimoni la
nostra més cordial felicitació.

Comentari
La primera victòria a Felanitx

dels CADETS, i tercera de la tem-
porada, fou la principal noticia de
la jornada, sobretot per la gran di-
ferencia obtinguda . Tots els juga-
dors anotaren i hi hagué moltes re-
cuperacions de pilotes, assistencies,
bones jugades i taps a balquena;
Antoni .Barceló en colloca 11. Un
bon espectacle fou el que donaren
els coMponents de l'equip ales jove
del Club Joan Capó, amb coHabora-
ció del feble equip campaner.

El negatiu arbitratge de Bonnin
fou el fet més destacat dels dos par-
tits segilents, juvenils i júniors. Fou
el causant del durissim joc i no fou
capaç d'aplicar el reglament com
pertocava.

En el primer- temps (24-22), els
JUVENILS no pogueren desferrar-se
del pegador Esporles, però en*I
gon període, amb un 10-0 en.ets pri-
mers 9 minuts, es va fer jiisOctja
el triomf quecia a Felanitx.

Molt interessant va resultar l'en-
contre de JUNIORS entre dos
equips similars. Després de diverses
alternatives el partit el guanya final-
ment et Llucmajor, gracies a un
parcial de 4-16, lograt entre els mi-
nuts 31 • i 36. Actuació excepcional,
en atac, de P. J. Fullana, autor de
31 punts. Els tirs 'Hums funciona-
ren molt be amb 12 convertits de
13 llançats.

El partit de rivalitat comarcal de
SENIORS MASCULINS no defraudà
i no se va decidir fins en els darrers
minuts a favor dels santanyiners
que, aim!) si, durant els 40 minuts
tingueren el marcador favorable. EIS I

7-0 dels primers 7 minuts, resultà
decissiu, ja que sempre s'arrastra la
diferencia (entre 12 de maxima i 4
de minima, a falta d'un minut).
L'arbitratge, sempre imprevisible,
d'Orón i Gambia, motiva moltes
queixes i am!) motiu; a la primera
pa ri a ssenya la ren «n o és» 10 fa Iles.
Cal niencionar la reinada ben logra-
da del juvenil Cesar, la figura de
l'encontre, maxim anotador anti) 21
punts, :1 taps, 7 rehots i 5 halons re-

u pera Is.



I MOTO
Cala D'Or

 JPRINT
659007

Alquiler de
motocicletas

SE NECESITA CHICA PARA OFICINA
importante nociones inglés, alemán, secretaría y contabilidad

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

FELANITX

- Autocares
GRNALT.	 -,11/

sa.

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,

.Tels. 580296 • 581135 - FELANITX.
Servicio permanente 24 horas

.0 CARNAVAL, temps de join' i
disbauxa, festes lit'començaren'h
l'azitiga Roma, les «saturnalies»... ,La
gent es disfresse, es posen Mascares,
caretes, carotes, per gaudir tizillor de
la bulla d'aquets breus dies... Però

ha uns altres persona- tges que-rti)
necesiten cap tipus de disfressa, són
els politics, duen la careta posada
sempre, forma part de la seva pro-
fessió...

• Sigue la buena marcha del C.D.
FELANITX. Desde que RAFEL RA-
MOS gasta banquillo en el cuadro
local el equipo no conoce la derrota,
sigue sumando puntos, que es lo
bueno. El pasado domingo en AL-
CODIA arafiú UN POSITIVO, que lu-
ce en el casillero, y It da moral para
intentar meterse en el Ultimo tramo
Igiucro, en el grupo de privilegiados
que disputaran la LIGUILLA DE AS-
CENSO a 3.a DIVISION.

• Lo positivo se lo hemos conta-
do, pero también hay que contar el
lado negativo del club felanitxcr. Su-
ceden cosas extrañas, por ejemplo,
que el pasado domingo se desplaza-
ra a Alcúdia con los once justos, sin
un mísero reserva, cuando en esta
categoría se permiten hasta cinco
cambios. Yo creo que la Directiva
dede tomar cartas en cl asunto, si
algunos están descontentos y no
quieren jugar en terrenos tan leja-
nos, se les da la baja y en paz. Se
echa mano a la cantera, sin ningún
tipo de pudor, el primer equipo es
el primer equipo y en caso de emer-
gencia debe nutrirse de los equipos
filiales, que para eso están.

• Hoy viernes en «ES NIU» de
VILAFRANCA hay fiesta por todo lo
alto. UN CONCURS DE DISFRES-
SES, con la actuación de los «CALA-
VERAS».

• Poca fortuna tuvieron los re-
presentantes felanitxers en las SE-
MIFINALES del «Ve TORNEIG DE
TRUC ILLES BALEARS» disputa-
das en el «BAR LA SIRENA» de
PORRERES. La cosa se decide por

via de aprcmio, partida que pierdes
te vas 7.1'1 -espirar fresco y san-
se-acabó. PEDRO LLOMPART/MA-
TIAS VAQUER, pareja vencedora
del grupo «S'ABEURADOR», recibió
un «cuadro» del pintor TONI LU-
CAS (en plan- de homenaje con to-
que de humor), TONI ADROVER/
RAFEL RIGO, segundos y los gana-
dores de «RECREATIVOS • FELA-
NITX» SEBAST IA ADROVER/
JOAN BARCELÓ (no .7se presentaron
por enfermedad del primero dei que
'esperamos un pronto y 'Wiz .reSta-
blecimiento) y el tandem clasifiadO
en 2» lugar BARTOMEU •OIG/
FRANCESC ADROVER poco•pudie-
ron hacer'. ya que, sus . Adversarios
disfrutaron'' dé"Melores bazas. ¡Otra
vez sera!

• Podría ser que a finales del-
Próximo mes se empezara a rodar el
primer EPISODIO TELEVISIVO de
esa SÉRIE que'protagoniza TOMEU
PENYN,bajo la etiqueta de «PRO-
DUCCIONS RAMON». Lo bueno de
la noticia es que el escenario podría
ser PORTO-COLOM a sugerencia del
guionista GASPAR SABATER.

• Por cierto que algunos de los
integrantes del equipo de grabación
de esta serie podrían reunirse uno
de estos días en «SA St NIA», que se-
gún noticias ha vuelto a abrir sus
puertas, se nota que entre sus miem-
bros hay gente con buen gusto.

• Totalmente recuperado está mi
amigo RAFEL «SIMONET» de un
maldito constipado que lo mantuvo
atrapado por unos días en la cama;
vuelve a disfrutar del humor de
siempre y a dar marcha los fines de
semana a los «bailongos» como ba-
teria que es de «ELS NOSTROS».
Por cierto que se le nota más joven,
tal vez porque no hace mucho que
ha sitio abuelo, y eso da mucha fe-
licidad. ¿A que sí?

• Me pasan una nota aclaratoria
acerca de la «DISCO» FELANITXE-
RA «UNIC», no pretende ser una dis-
co, sino que «UNIC», va a ser un
centro destinado a llenar un vacío
cultural y de ocio en FELANITX,
formado únicamente por SOCIOS.

«UNIC» es una experiencia van-
guardista, que deja atrás los concep-
tos de DISCOS, PUBS, etc... y por
ello ha creado un centro lúdico en
el que se combinará la creatividad
con el ocio más sano, presentando
Ias mejores producciones artísticas
en el campo de la música, pintura,
recitales, literatura, etc...: ¡TODO
UN ADVENIMIENTO!

Pues está claro.

Copyright:
MIQUEL A. JUAN GARCIASy
EDITORIAL RAMON LLULL

RESULTATS

Iniciació Regional
Al'A COL. ST. ALFONS/MAR, 3
F.S. ALARO,

Pronweici
APA CL.O ST. ALFONS/Y:. MAR., 7
COL. S'ARENAL -cilia, 0

Ben jamins Regional' .

C.D. MOLINAR, 6
APA COL. ST. ALFONS,..5

Ben janzins Futbol 5
C.D. FELANITX, 7
PLAYAS DE CALVIA «A», 2

Alevins Regional
APA COL. BELLAVISTA ARENAL/
S. VERI, 2
APA COL. ST. ALFONS/
B. ETS BARCS, 4
Alevins Promoció
COL. P. LLORET, 6
APA COL. ST. ALFONS/P. KISKA, 1

Setmana plena d'emoció i inteK:s
per la gran importancia dels partits
dins les reves respectives classifica-
cions. La nota més destacada fou la
victõria dels Alevins de Regional da-
vant cl C. Bellavista de S'Arenal que
només demostra males compostures
i educació, en gran part propiciada
pel seu entrenador i delegat.

Un encontre importantíssim era
el dels d'Iniciació PINT. MAR de
Joan Mas amb un dels millors de
Ia Iliga, cl P.S. Alaró, rival difícil
que caigue derrotat dins Sa Mola,
amb gols de Lluís (2) i de M. A.
Illescas. L'equip local encara no co-
neix la derrota clins Felanitx. Agues-
ta setmana, entre el públic verem el
corresponsal dc D.M. Miguel Adro-
ver. Jugaren, Martinez (3), Lluís
(3), 1-layo (3), Illescas (2), Monser-
rat (1), Vidal (1), Ramallo (1),
Alex (2), P. Uguet (2) i Juanito (2).

També emocionant i d'interès fou
l'encontre d'aquest mateix equip
(primer classificat) dins la Iliga
d'Iniciació Promoció enfront del 2n.
classicat l'Arenal «B» i que acaba
amb golejada a favor (ids felanit-
xers. Marcaren J. Hernandez (2),
Illescas (2), A. Leandro, T. Vidal i
cl porter Martinez. Jugaren, Marti-
nez (3), Leandro (3), L. Obrador
(3), Alex (3), P. Uguet (2), Juanito
(3), Illescas (3), Ferrero (2), Sure-
da (2), Ramallo (3), Monserrat (2)
i Vidal (3).

Mala sort dels Benjamins dins el
Molinar. Un altre cop una derrota
per la minima que deixa els felanit-
xers en el 3r. Hoc de la classifica-
ció. EI pixixi Alvarez marca quatre
gols i el defensor J.M. Cañas marca
de falta directa dins 40 m. Jugaren,
J. Blanco (2), Cañas (2), Cherna
(1), Carolina (2), Bel M.°, Uguet,
Raimundo, X. Blanco, Coronado (2),
Alvarez (3) i Manresa (2).

Intensa lluita dels Benjamins de
Futbol 5, entrcnats per M.A. Calden-
tcy, que guanyarcn de bell nou dins
Sa Mola, aquest cop davant el Pla-
yas dc Calvià A. Cols de S. Sie-
rra.

La campanada aquesta setmana la
donaren cis Alevins de Regional

dins el Col. Son Veri de l'Arenal, a
qui 1.4ianyaren per 2 -4 iltritant do
cich6 tot cl partit i rent gaudir cl
pnblic de H SC \ es jugades. Nota
trista ciel Delegat rival clue and.) les
:•L'Ves • 1-10111 ., dill-

pitjor■ la sittiaLHO. Un go! de VW:l-
imey:1;i, tres- de propi-
ciaren .tousta. Jugaren.
Martine'z (.3L . Monserrat (2) . , Villa-
nueva (3), 'runlet,' (3), Domingo'
(3), Mufioz. (3)), Maimú (a), Gar-
cies (3), Eva, Vicens i Fontanet.

Res poguercn cis alevins de Toni
Prohens, a qui malgrat la seva

acabaren imposant-se els de Liu-
ret. El gol de l'honor el marca
I. Alvarez. Jugaren, Paco (2), Loren
(2), Esteban (I), Jose (1), Ismael
(2), Martin (1), Millán (I), Sergio
(1), Sierra (1) i David (1).

PROPERA JORNADA. - Aquesta
setmana tots cis equips descansa-
ran. La RUA 92 dona una pausa
molt positiva pels equips de futbol
sala felanitxers que emmarcaran cis
play-off respectius d'aquí a poc
temps.
- LO MILLOR. - Les victòries i
bon joc ofert pels representants lo-
cals. També el viatge a MENORCA
dels alevins per enfrontar-se al
campió Ferreries i que promet es-
ser un exit de bon-de-veres.

LO PITJOR. - La mala sort que
no ens deixa. I el mal comporta-
ment del delegat i entrenador del
Col. Bellavista Arenal, que novamcnt
féu gala de la seva mala educació
davant tothom. S'hauria de recordar
de que són allots i no professionals.

Escriu: MARINO TALA VANTE

III Liga de Invierno
Esta semana ha destacado por

los muchos goles conseguidos por
varios equipos y que cada jornada
avanza en interés, como lo demues-
tran esta vez los partidos disputa-
dos por CLASIFICADOS X - CHAP.
ROIG con empate a 4 goles y una
victoria frente a los equipos mejor
clasificados en la labia. Las victo-
rias conseguidas por el SPORT
ENERGY, CAN MOIX/S'OLIERA y
THE PAKS, este Ultimo frente al
primer clasificado.
BAR ES REDÓS, O -

CA'N MOIX/S'OLIERA,
Partido que BAR ES REDOS tuvo

que jugar con inferioridad de juga-
dares al no haberse presentado va-
rios de ellos. Ca'n Moix/S'Oliera
aprovechó la ocasión para ganar fa-
cilmente a partir de la segunda par-
te, con un resultado muy considera-
ble.

SPORT ENERGY, 7 -
BAR SA XARXA, 1

Otro resultado abultado que de-
muestra la superioridad  del equipo
local SPORT ENERGY, que cuando
tiene todos los peones disponibles
es difícil de batir y más si contamos
con las buenas intervenciones de su
portero. El equipo de SA XARXA no
tuvo mas remedio que sucumbir
frente a un rival tan lanzado.

(Passa a la pag.

Futbol Sala

Victúria históricapeis a/ evins reg. daunt
el C. B. Arenal



ELS DARRERS DIES A FELANITX
DISSABTE, DIA 29, A LES 16 HORES

SA RUA 92
En acabar la desfilada, festa i ball al Parc

DIUMENGE, DIA 1 DE MARÇ, A LES 16 HORES •

SA RUA A PORTOCOLOM
En acabar la desfilada, ball a Cas Corso
DIUMENGE, DIA 1, A PARTIR DE LES 20 HORES

Ball de disfresses a CAS CONCOS

Electrónica SOLBIN
Distribuidor TELYCO ((imp() Telefónica)

Telefonía y equipos complementarios. N

C. Costa Llobera, 	 Tel. 827265

FELAN1TX

Buena entrada.
FELANITX: Matías, Leandro, Bo-

irás, Roig,Roig, Sebastian, Colau, Francis,
Nico, Alfonso, Gori y Tomas.

ARBITRO: Gonsalbez Gonzalez,
que tuvo una buena actuación. Mos-
tró la cartulina amarilla dc amones-
tación al local Rafa.

COMENTARIO: Más público que
en anteriores ocasiones en el Muni-
cipal de Deportes de Alcúdia, donde
el conjunto local gozó de buen nú-
mero de ocasiones para batir al guar-
dameta visitante, pero el Felanitx
amontonó muchas utlida'cres'en zona
defensiva.

Pese a todo, los jugadores de Al-
cúdia lucharon lo indecible para con-
seguir los dos puntos en litigio, si
bien sus artilleros demostraron es-
casa calidad técnica y esto siempre
se nota de cara el marco rival.

Y eso que el Felanitx viajá con los
once justos, ni un sólo cambio.
¿Dónde estaban los demás? La direc-
tiva debe tomar nota de esta situa-
ción que se me antoja grave, ya que
algunos jugadores felanitxers termi-
naron asfixiados y pedían el cambio

gritos. ¿Qué hubiera pasado si el
Felanitx se hubiera desplazado con
los reservas oportunos? Yo creo que
hoy comentaríamos una victoria dc
los pupilos dc Ramos.

SKORPIO
PROXIMA JORNADA

PREFERENTE: «Es Torrentó».—
FELANITX - SES SALINES.

2. a REGIONAL: «Es Cavalier.—
CAS CONCOS - FERRIOLENSE.

STA. MARIA - S'HORTA.
3 • a REGIONAL: «Es Torrentó».—

ATCOS. PORTO-COLOM - ANDRATX.

2. REGIONAL

S'IlORTA, 2 - LA SALLE, 1

Molt mes públic que l'habitual en
el camp de Sa Lleona diumenge pas-
sat, per veure el conj'unt de La Sa-
lle, que era un dels «gallets». Els
primers 15 minuts dominaren els
palmessans, pert) quan mes atacava
el conjunt visitant, arriba el primer
gol local per mediació de Joli, i poc
després es marca el segon per medi
tie Ian, en jugada personal. Així s'ar-
riba al descans, i al començar la se-
gona part, hi va haver canvis defen-
silts a l'equip local al lesionar-se el
porter. En el minut 70 Juli prota-
gonitza un gran xct, que va anar a
l'escuadra i poc despres l'equip visi-
tant aconseguí el seu gol. Volem des-
tacar que La Salle ha estat un dels
equips Ines bons de tots els que han
passat per S'Horta. Esperam que
aquesta lleugera recuperació  seguei -
:'u clema diumenge a les 17'30 h. a
Santa Maria.

Alineació: J. Acirover, Antich, Ca-
rrasco, Adrover (Torrens m. 46),
Barceló, G. Muñoz, J. Piña (Manza-
n) m. 70), Julian, Juli, Ian, Pons
(Augusto m. 80).

PLA DE NA TESA, 0
CA'S CONCOS, 3

El golejador del Ca's Concos Mi-
guel Bennasar ja du 15 gols, men-
tre hi ha equips de categories su-
periors que cerquen golejaciors i no
en troben. Cal destacar un especta-
cular remat de planxa de Tauter, a
«pase» de Juanele, que sorti fora
per ben poc. Reaparegué, després
d'una lesió, a l'equip titular, el Inu-
re Uguet.

Aleix, Miguel, Bici, Juanan, Uguet,
Juanele, Mateu, Rive, Bennasar, Co-
lau, Mayoral. Tambe jugaren Tattler,
Rosselló, Jaume i Guillem.

Gols: Bennasar (1) i Mayoral (2).
JUVENILS
S'HORTA, 1 - VERGE DE LLUC,

MERESCUDA VICTORIA
Gran partit dels juvenils, que tin-

gueern la sort de cara, ja que mar-
caren el seu únic gol just cinc mi-
nuts abans d'acabar. L'equip visitant
va tenir nombroses ocasions de gol,
pert, foren defensades pels locals;
per tot això volem felicitar-los.

CADETS

S'HORTA, O - VILAFRANCA, 2
El Sliorta juga un dels seus pit-

jors partits d'aquesta temporada, tal
volta per mor de l'absència per ma-
laltia del seu organitzador Josep
Lluís. Domina el Vilafranca, davant
un equip local completament des-
concertat. Volem destacar la bona
actuació dc l'arbitre Vicente More-
llo.

C.D. MANACOR, 6 -
C.D. FELANITX,

INDIGNACION EN 	•
<,NA CAPELLERA»

Malísimo fue el partido jugado por
los cadetes del C.D. Felanitx en Ma-
nacor. El equipo anfitrión se impu-
so con claridad al adversario tanto
en goles como en juego. Dos jugado-
res volvieron a ser expulsados ciel
equipo que dirige Fernando, sin mo-
tivo alguno. Con esta derrota los ca-
detes pierden el tren de la liga y
empiezan a surgir las complicacio-
nes dentro del equipo.

Jugaron: Lupa, Juanpe, Javi, Este-
ban, Mut, Santi, Juanjo, Guiem, Tia,
Roque y Páramo.

Salvatore Totó
INFANTILS

C.D. FELANITX, 2 - AVANCE, 2

DUELO ENTRE TITANES
Tablas en «Es Torrentó» entre clos

equipos del mismo nivel :y con mo-
cha ambición. El partido fue cie un
been nivel futbolístico pero al final
de los noventa minutos el marcador
quedaba a empate.

M.T.F.
PETRA, 2 - S'IIORTA, 2

Meritori empat del S'Horta a Pe-
tra, però la mala actuació de l'arbi-
tre impedí que guanyassim. La pri-
mera part fou bastant avorrida, per?)

Trot felanitxer
INCOMMENSURABLE LANZARINA

AMB FRANCISCO MESTRE
Una altra victòria de LANZARI-

NA (1'24'9) al premi Nacional, se-
guida per IIIVERN (1'25) i MON
CHAMBON (1'26'1).

a la segona els cios equips jugaren
be, i es marcaren els 4 gols. Gols de
Barceló i Pedrito.

ALEVINS C.I.M.
FELANITX, 2 - BADIA C.M. S.S., I

Dos punts aconseguits pels nins
de NINO que els hi permeten seguir
aspirant als tres primers Hoes de la
taula classificatória.

Volem destacar Pedro Alcolea,
que malgrat no jugar al seu lloc ha-
bitual fou el millor del partit.

Cosme, Jase, Pinto, Simó, Vaguer,
Alcolea, Nadal, Sergio, Campos Vi-
dal, Miguel Angel.. També jugaren
J. Vicente i Oliver.

Gols: de Tomeu Vidal i Campos.

VENDO AMARRE en Cala d'Or, 8 x
2,5 m. buen sitio. 3 millones de
ptas. y CHALET UNIFAMILIAR
en Cala d'Or, seminucvo cerca del
puerto, 4 dormit., 3 baños, pisci-
na, 15 millones.
Informes, Tel. 657831.

ALQUILO LOCAL en plaza Sta. Mar-
garita. VENDO CASA y MOLINO
en Puig d'Es Molins. 3 CUARTE-
RADAS buena tierra y casita
grande en carretera Petra. DOS
CUARTE.RADAS con casa carrete-
ra Campos a 5 Km. APARTAMEN-
TO cerca Las Palomas, j . a línea,
planta baja.
Informes, Tel. 580902.

•
• oar.
))

• L'artista alemanya afincada a
Felanitx, NORA, exposarà de dia 3
al 13 de març a Ciutat, concreta-
ment a la sala d'exposicions de «La
Caixa». Novament tornarem admi-
rar la seva pintura damunt seda i
els seus vius, alegres i dominants
colors.

• Admirats quedarem de veure
al C.D. Felanitx clins Alcúdia amb.
tan sols 11 jugadors, i encara més
sorpresos quedarem quan al cin-
quet titular no hi havia la seva es-
trella, Isidre Teruel. Les remors
apunteni que ha fuit per proble-
mes... ¿Per que?

• Seguint amb el carismàtic i di-
vekit môn del futbol local, el capi-
ta del C.D. Felanitx, NICO MAIM°,
tregué el llibre dins Muro i torna
ser cl millor a Alcúdia. Els legenda-
ris roquers mai es perden.

• Gran exit del Campionat de
Truc del Club Taurino, que un any
me ha tornat organitzar-se. La bc+-
na organització ha estat paten t i el
seu capdavanter ANTONI ASENSIO
(el «presi») ho ha fet possible.

• Queixes i més queixes per part
dels estudiants i usuaris dels auto-
cars Felanitx - Palma i viceversa.
falta un millorament d'horaris i una
renovació d'autocars.

• Els concarrins ja estan con-
tents, al camp de futbol cis focus
ja comenearen a instalar-se. Les tor-
res ja estan en obres i la gent està
satisfeta.'

Moixet i Marino

FUTBOL
PREFERENTE

Ei Fdanitx ya aspira al ascenso
Alcúdia, O - Felanitx,
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Estas son nuestras
ofertas de la semana
en Vehículos de Ocasión.

OPEL CORSA TR 1.3
	

PM-AJ
OPEL CORSA 1.0 (varios)

	
PM-AT

OPEL CORSA 5 p. 1.2
	

PM-AG
FORD FIESTA (varios)

	
PM-AT

PANDA MARBELLA
	

PM-AM
AUSTIN ROVER Metro 1.3

	
PM-AT

OPEL VECTRA GT 2.0
	

PM-AX
LAND-ROVER Santana 	 PM-AU
FIAT UNO 16 NI 	 PM-AZ
FORD FIESTA
	

PM-AB
SEAT PANDA
	

PM-AF
VOLSWAGEN Polo y otros 	 PM-AF

FINANCIACION HASTA 4 AÑOS

 	 Compruébelo.

Julia

  ■
 AUTOMOVILES

Passeig Ramon Llull, 12 - Tel. 582368	 Felanitx
OPEL €30-r:k',„„         

Carrer de Campos, 51 - Tel. 581521
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	 FELANITX

VETIANS ERGONWiQUESCoons a la Sala
DILLUNS HI HA PLE I EL BAILE
EXPLICARA ALS MESTRES
D'OBRA EN PARTICULAR I ALS
FELANITXERS EN GENERAL
QUINA ES LA SITUACIÓ
'REAL DE LES . , OBRES.

La setmana passada a una roda
premsa convocada pel Batle per ex-
plicar Sa Rua i la inem'aria de 1991

• ciel Centre Cultural, «per casualitat»
els quatre cl inris de Ciutat clissabtc
passat no tregueren res de Sa Rua
.ni del Centre Cultural, tregueren una
. informació en la qual el Bal le feia
tines consideracions subie el nustre
grup, entre altres coses.	 de su-

. posar que, corn sempre ha- explicat
cl Bade despres de sortir les Seves
paraules als diaris, les seves . mani-
festacions no tenien res . sine veure

. amb el - que clespres ya S-oriir publi-
cat als quatre cliari i e:per
'que convidam als'mestres -'d'obres i
ais felanitxers'en ,general al Plc dc
dilluns a les vuit i 'rriitja del vespre
perquè eis Regidors'clel nostre grup
faran un parell de consideracions al
Batle sobre la situació real urbanís-
tica del nostre terme que, tot sigui
.dit, no te res que . veure amb les

no te res que veure amb les ma-
nifestacions del Batte aparegudes als
quatre diaris. Creim que aquesta es
Ja única manera qtie.els. felanitxers

. sàpiguen que passa i per citi passa
- en 'relació amb el tan anomenat des-
'gavel! urbanístic.

Esperam que els ciutadans que vo-
len saber la veritat de la situació ur-
banística acudesquin• al Ple de cli-
lluns.

En es pubi c tots seriem capaços
de trobar-hi un grapat de coses poc
.edificants i si hagués de servir per
fer-ne recoil i cura hauríem dc cer-
car-lio. Perà avui crec que, malme-
nats per correos ascetics, terratre-
Mols de moral tridentina i quares-
mes galvaniques, ens sera un xic
mes cscaient i saludable fer mernO-
ria d'allò que ens fa superiors a ses
besties i diferents en es milionaris.
Per exemple, aquesta predisposició
innata a anar a dar un cop de ma
al veinat aclaparat de [cilia per ses
messes.

Es qui sou tan joves corn jo, re-
cordareu sense massa esforços yes-
pres plens de rialles i crits clue pas-
sarem amb sos dits plens de goma,
asseguts a una caixa, amb ses cui-
xes sota sa canyissacla. Llevàvem sa
pell, suara a sa gent suara a ses
ametlles des veinat. I rèiem molt.
I amb es «cuento» que ho passàvem
«pipa» ni cobravem res ni estàvem
assegurats. També es ver que no hi
havia massa accidents. Aquell home-
net,•solia ser l'amo En Tomeu, que
tenia es jag sis o set cases més
avail estava apurat i era bo dar-li
una ma perquè sinó es marxando
no li compraria ses ametlles a bon
preu. Tots sabíem que era més ric
que noltros però, que hi farem!,
ens feia llàstima. I ell que, a més
de ric, era més viu que sa filla del
rei, ja sc'n cuidava ferm de que ri-
guéssim tota sa nit.

Darreramcnt s'han fet dos serio-
SOS intents de tornar reflorir
aquests caires afalagadors. C a s
apart mitja dotzena de malso-

frits que ho denunciaren perqufl!,
—dcien—, que es renouer no els
deixava dormir, i sa guardia civil
que fou qui rebé sa denúncia, sem-
bla que no ho sap ningú. Ja fa més
d'un mes. Set persones anaven,
nit, amb un martell cada un, a
passar vetlada a ca un planxista
acubat dc feina. Lambe xerraven
.pes colzes i seien pe .ses butxa-
ques. D'aix3 se'n dedueix que tam-
poc no foren assegurats baldament
es planxista no fos mes He que ells.

Es darrer intent, que encara no
ha tombat es coll, el duen a port
mitja dotzena de families que,
abans des «telediario», agafen sa
cadira baixa i es inns petits i se'n
van dc pressa pes carrer drets
Horts. No tenen gaire regularitat en
acabar sa feina. Qualque pic se'n
van a jeure devers les onze i qual-
que vespre s6n les tres. Ajuden a
pelar papers a una gestoria. Riuen
tant que fins i tot n'hi ha hagut a
qui els ha vessat es ogrif6». Aix6 no
vol dir que no estiguin assegurats.

P. A rtigues

Se necessita
Jove o al.lota
PER DEPENDENTS

Informes, Tel.- 581710

VENDO PUERTAS arrollables metá-
licas. Varias medidas.
Informes, carrer Jaume Veny, 15,
Felanitx.

ALBAÑIL Oficial cle 2.3 busca tra-
bajo.
Informes, Tel. 582452.

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

El pelt-mi.
(Ve de la pagina I)

rústica, que, tot i que algunes po-
drien infringir l'actual Hei d'Espais
Naturals, sembla que gaudien de la

corresponent.

S'eil t:11 perfectament la crispació
existent dins el sector de la cons-
trucci6 i podem pensar que les acti-
tuck d'obstruccionisme

no siguin aconsellables. Es x•er
que durant molt de temps hi ha
hagut clins el sector persones que
han fet iota casta de maniobres es-
peculatives al marge de la 'lei, amb
l'anuCncia, si més no, d'uns gover-
nants que al Ilarg de quasi tres lus-
tres hati tractat amb lleugeresa evi-
dent una qiiesti6 tan capital com
J 'urbanisme, per3 no es pot adme-
tre que les conseqiiencies d'aquesta
situaci6 caiguin ara damunt tins
pocs ciutadans i unes obres que, a
diferencia dels afavorits d'abans,
cornpleixen arnb cis requisits legals
i només es poden impugnar en grit-
cia a una situació no imputable als
governats, sinó als governants.

Les heis s6n fetes per sdrvir la
persona i no a l'inrevés. I aix3 ho
hauria de saber el PSM, cl Sr. Jau-
me Cerdà o cl qui sigui. Accelerar
l'asfixia d'una comunitat que es tro-
ba en uns limits gairebé insosteni-
bles, només pot . incluir a delinquir
i, el que és més lamentable, a fer-ho
amb la convicció del qui sap que
furtar l'aliment indispensable per
sobreviure no es pas un delicte.

Valgui aquesta consideració que
no pretén trastocar minimament els
pressuposts legals que regulen les
diferents activitats que es desp le -
guen dins l'espai comunitari, però
que són massa sovint manipulats
per uns governants i uns grups po-
litics en favor d'uns interessos par-
ticulars o de grup en detriment dels
legitims interesoss de TOTA la co-

o..munitat. 

Restaurante-Cafetería
BhtIss  

ESPECIALIDADES:
PAELLA
ARROS BRUT
FIEDUA
SOPES MALLORQUINES
CARACOLES

CALLOS
PINCHOS
POLLOS AL AST
PARRILLADAS DE MARISCO
PULPO A LA GALLEGA  

TAPAS VARIADAS
Pza. Cas Corso
	 Tel. 825175	 Porto-Colom          

VIAJES EUROPAIR
— BILLETES DE AVION Y BARCO

RESERVAS DE HOTELES
VIAJES DE NEGOCIOS, DE PLACER, DE LUNA DE MIEL,
ETC.

— ORGANIZACION DE BANQUETES
— TRASLADOS EN AUTOCAR

Se lo resolvemos todo a su entera satisfacción  

En CALA D'OR: Tel. 657803/04
En CALA RATJADA: Tel. 564212

	
ABIERTO TODO EL AÑO

En PALMA: Tel. 724943 




