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Es crcar5 una comissió mixta per
desenrocar l'urbanismeLa qualitat artística es cada cop

més la característica dominant de
SA RUA felanitxera, un extrem
que corrobora el fet de que dues
comparses felanitxeres aconseguis-
sin puntuacions punteres a Sa Rua
de Ciutat, un segon premi per les
«Papallones» i dos tercers per «S'a-
beurador dels elefants». La partici-
pació tal vegada fou inferior en
nombre d'inscrits que l'any passat,
pet-6 això queda compensat en cer-
ta manera per l'elevat nombre de
persones que integraven les compar-
ses. El temps acompanyà i la desfi-
lada va discôrrer enming de la cu-
riositat d'un públic amb notable
presencia de gent dels pobles veins;
això es fa ben patent cada any i
creim que es un detall afalagador.
Dues notes discordants, el guió de

ay niés
Ia banda de cornetes de Manacor,
que haguera valgut més que deixas-
sin a ca seva i una comparsa de
frares, que caigué de ple dins el mal
gust i la irrever?mcia.

I tomant a la vessant artística,
gairebé totes les carrosses i compar-
ses rivalitzaren en enginy i acurada
presentació. No volem assenyalar-ne
cap perquè, excepció feta de la que
desafina, totes tenien valors de so-
bra per destacar. L'animació dels
participants també restà a bona al-
tura i la presencia de xarangues de
les bandes de Felanitx, Petra i la de
Cornetes de Manacor posaren un
complement musical adequat. El
públic, com sempre, bastant passiu.

El veredicte del jurat pensam que
fou encertat, salvant el dret o dis-
crepar, naturalment. I, com l'any
passat, volem assenyalar un detall a
corregir, una certa lentitud i discon-
tinuïtat en la desfilada. Com també
ens fa notar un entes, hi mancaren
les alusions orgiastiques i la crítica,
política i social...

Tot seguit oferim la relació dels
premis concedits:
Categoria «A»
(una o dues persones)

ir. «Bicicleta loca» de Norbert
Adrover.

2n. «Moro», de Rafel Adrover.
3r. «David i la família» de José_

Hernández.
Categoria «B» (Comparses petites)

ir. «Un enterro», d'Isabel M.a-
Simó.

2n. «Bruixes», de Maria Silves-
tre.

3r. «Bufons», de Serafín Martí-
nez.

4t. «Ses pepes i es padrí», de Mi-
que]. Andreu Roig.

(Passa a la 	 2)

Fotografies Bennásar

Dilluns passat a vespre la sala de
sessions de l'Ajuntament es veie
desbordada • per una multitud, de
persones que —suposam— respon-
gueren a la invitació que féu el
grup de Coloms a la Sala, i a la
qual deien que el Batle explicaria a
la gent del ram i als felanitxers en
general quina es la situació de les
obres.

No podem pensar que hi hagués
cap mena de relació entre l'anunci
de Coloms i les intencions de Mi-
guel Riera i el seu grup, però la ve-
ritat es que aquest darrer va reco-
Bir el repte i la vetllada culminà'eh
un acord que no dubtam de qualifi-
car, en principi, de prometedor i
malgrat que l'auditori no aprofita
l'ocasió que els brindà al final la
presidencia de manifestar les seves
queixes o inquietuds, esdevingué
una escaiença magnífica per conèi-
xer la situació exacta de la qüestió
urbanística, tota vegada que l'expo-
sició exhaustiva que en féu el Batle
fou contrastada al moment per les
puntualitzacions de Bartomeu Obra-
dor.

S'aprova, com dèiem, dins l'apar-
tat corresponent a les mocions d'un
gència —una urgência refrendada

SA RUETA
El temps no fou propici a la festa

de carnaval dels escolars de dia 26 i
va ser una llàstima perquè els mes-
tres feren gala d'un gran enginy i
fantasia i feia goig de veure passar
la comitiva. Una treva devers les tres
i mitja del capvespre permeté que
sortissin, pet-6 ben aviat el plugim
dispersa la corranda.

per unanimitat— una proposta de
Coloms a la Sala, encaminada a ac-
tivar la regularització de la qüestió
urbanística. Aquesta proposta va
merèixer la immediata adhesió del
grup socialista, la de la regidora in-
dependent Consuelo de Santiago i
Ia del regidor del CDS Sebastià Lla-
dó. El grup popular s'abstengué.

La moció esta redactada en els
termes següents:

Amparant-nos en el que disposa
l'article 91.4 del Reglament d'Orga-
nització Funcionament i Regim Ju-
rídic de les Çorporacions Locals, vo-
lem elevar al Ple la present Moció
Urgent.

ue es crei una Comissió Especial
segons regula l'article 124.3) del Re-
glament esmentat, que aquesta Co-
missió estigui integrada pels porta-
veus de tots els grups municipals i
tengui cam Uniques finalitats:

1.—L'acceleració de l'aprovació de-
finitiva del PDSU.

2.—L'aprovació i n i ci a 1 de les
NNSS.

3.—La resolució legítima dels te-
mes pendents i no resolts com són:
Poliesportiu, Residencia, Escola d'Es
Port, Escorxador, Camp de futbol de
S'Horta i Cas Concos, futur Polies-
portiu de Portocolom, Polígon In-
dustrial i/o de Serveis.

Aquesta Comissió es reunira amb
caracter setmanal i com a primera
qüestió fixara el calendari per a la
resolució dels temes propis pel que
fa a l'àmbit municipal.

Davant la greu i imperllongable si-
tuació també es proposa que tots els
tècnics municipals treballin única i

(Passa a la pay. 10)

Demà tindrà Hoc la Trobada de Contraries
En aquest mateix número oferim

el programa d'aquesta VII Trobada
de Confraries de Mallorca que tin-
drà edma com a marc la nostra ciu-
tat.

Es tracta d'una diada en l'organit-
zació de la qual han collaborat to-
tes les confraries de Felanitx i que,
a més dels actes collectius inherents
—ponencia, Eucaristia i àpat de ger-
manor— ofereix dues mostres d'un
interès documental i artistic molt
estimable: l'exposició de passos, ves-
tes, guions i d'altres insígnies de les

confraries de tota Mallorca, munta-
da en el Convent de Sant Agustí i
l'exposició d'art sacre que des de
dissabte passat resta oberta a la Ca-
sa de Cultura.

Aquesta darrera mostra i un con-
cert de la Capella Teatina per avui
dissabte a l'Auditori Municipal, és
l'aportació que ha fet el Centre Cul-
tural a aquest esdeveniment.

Des de fa dies, el cartell anuncia-
dor de la trobada, realitzat pel nos-
tre paisà Sebastià Rigo, es present
a molts indrets de la població.
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Dis. 7 Sta. Perpetua
Diu. 8 St. Joan de Deu
Dill. 9 Sta. Francesca Roma.
Dim. 10 Quaranta Sts. Martirs
Dim. 11 St. Ileracli
Dij. 12 St. Teófanes
Div. 13 St. Roderic

LLUNA

Quart creixent dia 12

COMUNICACIONS
AUTOChltS

Felanitx . Palma: Dies feiners
a les 6,45 (excepte dissabtes). 8,
10, 14 i 18 n Diumenges i íes-
Lus, a les 8, 14 4 19 h

Palma • Felanitx des de l'esta
rió: 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-Portneolom: 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
De nit

Tel. 824743
Tel. 824060

APOTECARIES DE TORN
Dissabte
D iumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

Amparo Trueba
Miquel-Nadal
Francesc Piña
Gayb.•Melis
Miquel-Nadal
Jaume Roter
Amparo Trueba

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

580448-581144
Ambultmcies

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Gulm*dia Civil 	 580090
Servei de Grua, Tel, 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 582885

OBRA GRAFICA

LAMINES I POSTERS

PROPERA OBERTURA
C/. dets Horts, 37 TEL. 58 30 65

CEICLE RECHEATIU
AVIS

Es convoca concurs per a la plaça de conserge i l'explotació
del Bar del Cercle. Es desitja una persona amb experiL:ncia en
Bar-llosteleria. Els interessats poden presentar el «curriculum vi-
tae» al mateix Cercle fins dia 22 d'aquest mes.

LA DIRECTIVA

(.2Lscciii/(es
Taller de marcs y methres

I Diada de Futhel Sala Iniantil
El proper diumenge dia 8 de mar, a partir de les 16 h., a les

pistes del Camp Municipal d'Esports de Sa Mola, tindra lloc
primera Diada de Futbolet Sala Infantil, una jornada organitzada
pel Futbolet Escolar de Felanitx, que comptara amb el suport
pares i dc firmes collaboradores.

Quedau tots convidats.

C.F. Esc. FELANITX

FELANITX

ANITx
unah.a (riot, rossos locals

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral: 	 1.875
Semestral a fora: 2.075

LA CARRETERA DE S'HORTA
A CALA FERRERA

Dia 27 de febrer el Butlletí Oficial
de l'Estat va publicar l'anunci de la
subhasta de les obres de pavimenta-
ciú i millora de la carretera de
S'Horta a Cala Ferrera.

Els interessats podran presentar
les seves ofertes fins el dia 23 clel
present mes de mar; a la Secretaria
de l'Ajuntament.

El preu tipus de l'obra, millorable
a la baixa, de 56.883.173 pessetes.
L'expedient pot esser consultat, en
hores d'oficina, a la Secretaria de la
Sala.
OBRES AL CARRER BENNASSAR

Fa dues setmanes començaren les
obres de restitució del clavagueram
del carrer Bennassar. L'obra va es-
ser adjudicada, el 30 cle setembre
passat, a la firma «Aglomerados Fe-
lanitx» per un import de 1.840.000
pessetes i compta amb una aporta-
ció del 60 per cent del Conseil In-
sular de Mallorca per haver estat in-
closa en el Pla d'Obres i Serveis de
l'any 1991.
ELS TELLFONS

La Companyia Telef3nica comuni-
ca al públic en general que els pro-
pers dies 11 i 12 d'aquest mes, en
una dependencia de la Sala, seran

INFORMA
ateses totes les persones que vulguin
soIlicitar un telèfon per les cases in-
closes en la zona urbana de Felanitx.
Aquest sistema de contractació im-
rnecliata estarà a la disposició dels
residents o propietaris de cases a
Portocolom els propers dies 5 i 6
del mes d'agost.

LES VIVENDES SOCIALS
L'Ajuntament de Felanitx te en

projecte la construcció d'habitatges
de caracter social, en la mesura en
que hi haura demanda, i que s'oferi-
ran a pi CUS mes assequibles que els
comercials. A fi d'anar rcunint infor-
mació sobre la demanda i les neces-
sitats de la població, s'ha iniciat
una enquesta. Els interessats poden
recollir un impres a Ics oficines mu-
nicipals (Secretaria del Batle) a tra-

del qual hi podran contestar.

ELS TRASPASSOS DE
FINQUES RUSTIQUES

A les oficines dc la Sala, Negociat
d'Urbanisme, se gestionen .els tras-
passos de finques rústiques a partir
de les 10'30 hores.

Els interessats han d'aportar: una
còpia de l'escritura pública, el Do-
cument Nacional d'Identitat i el Nú-
mero crldentificació Fiscal i el clar-
rer taló de la contribució abonat.

(Ve de la pàgina I)

Comparses grosses
Ir. «Això era i no era», de Bar-

tomeu Huguet.
2n. «Es faraó es fa la tomba»,

d'Antoni Huguet.
3r. «Papallones», de Barbara Al-

bons.
4t. «Comparsa de carnaval», d'A-

ponnia Rotger.
5e. «Los astros», de la Casa de

Extremadura.
6e. «Xirifús de colors», d'Antoni

Lúpez.
7e. «Tortades», de Magdalena

Llull.
8e. «Feraguay», de Lorena Ra-

mallo.
9e. «Els monjos de s'olivar», dc

Juan A. Saugar.
Carrosses

Ir. «Pista de fantasia», de Ga-
briel Bennasar.

2n. «S'abeurador dels elefants»,
de Manuel Font.

3r. «Quo vadis II», de Bernat
Pascual.

4t. «Un altre món», dc Francisca
Oliver.

8e, «Una guarda dc peluts», .,d'An-
torn Obrador.

(Foren declarats deserts els pre-
mis 5, 6 i 7).

Sa Rua de Portal:adorn
Diumenge horabaixa SA RUA con-

centra tota l'atenció a Portocolom,
on, amb el concurs de mes d'una
dotzena de comparses, aquella po-
blació celebra el seu carnestoltes,
que concluí en una animada festa a
Ia plaça de Cas Corso.

Els premis foren atorgats de la
manera segficnt:
Categoria «A»
(individuals infant ils)

lr. Inmaculada Pavia.
2n Albert Peque.
3r. «Papallona vermella», Llorenç

Juan.
Categoria «B»
(una o dues persones)

Ir. «Bicicletes voladores», de
Barbara Monserrat.
Catego ria «C» (comparses petites)

Ir. 	Blanca n ieves », Francisca
Cantos.

2n. «Els pallassos van de rua»,
Jose. Tarancón.

3r. «Les bruixes velles van amb
les j„ves», Gl3ria Menditina.
Comparses grosses

«En Wally en - el Collegi de
S–Algar», Annette Martin.

2n. «Comparsa de carnaval»,
Apoll6nia Rotger.

3r. «Això era i no era», Barto-
meu Huguet.
Carrosses

Ir. «Cotxes de xoque», de Ga-
briel Bennasar.

2n. «Port expres», Joan Vicens.
3r. «Guarderia Mafalda», Emilia

Sevilla.
Un ball dc disfresses a Cas Con-

cos diumenge a vespre, ben vitene
i animat —la majoria de la gent
anava disfressada—, fou l'epfleg del
carnestolteš . felanitxer que, ara per
ara, i de cada cop mes, aconsegucix
que la gent surti al carrer i
pi de la festa.



articles d'oferta

¡Qué aburridezi
exclama en un castella no gaire aca
dèmic, aquell infant de vuit anys.
Ês el comentari més acabat sobre
Ia política estatal del que ja hem
consumit del 1990 + 2.

No sorprèn que un telediari o un
informatiu doni com a primera no-
tícia la narració d'un esdeveniment,
des del punt de vista objectiu, tan
extraordinari com, per exemple, el
scgtient: «Alfonso Guerra diu en ro-
da de premsa a Lanzarote que els
del PP són uns banastres».

L'endemà, no falla, té lloc un al-
tre fet històric. També per exem-
plc: «Aznar diu a un acte amb els
simpatitzants del PP a Aranda de
Duero que els del PSOE han perdut
ei nord i que són uns corruptes».

Banastre, corrupte, franquista, tu
ales, anti-democratic, i així fins al
final dels dies. Eleccions anticipa-
des, si, no, tu que saps? Ja ho veu-
reu.

Si el lector mira arreu —molt—
els diaris que a tota plana conten
aquestes collonacles, hi pot trobar a
un reed noticies del tipus, seguim
posant exemples: «Tres mil morts a
unes inundacions al sud-est asiàtic».

La premsa, tot l'any, pareix prem-
sa d'estiu. Hauria d'estar prohibit
que els ministres, els partits poll-

tics, els alts càrrecs i, en general,
l'oligarquia de la imatge —sempre
surten els mateixos!— oferissin més
d'una roda de premsa cada mes. Si
quan comença la roda de premsa
comencen a dir dois, els periodistes
s'haurien d'aixecar i anar-se'n. Punt.

El que succeeix és tot cl contrari.
Els mitjans de comunicació assig-
nen un periodista diari als boca-
molls deb; partils, en l'esperança
que en :diguin qualcuna i que . 1a
competricia no l'engospi. Els líders
d'opinió de cada sector, al vespre,
es deuen telefonar entre si per de-
manar-se «i tu, clema, quina la di-
ras?». Coordinar les estupideses és
important. Segons sembla, també
SC solen trucar des del cotxe.

Ja estava ben assumit que el fil
informatiu de la premsa esportiva
i de les revistes del cor es troba a
declaracions fora de to, frivolitats,
jugades i divorcis polemics, contrac-
tes multimilionaris, etc. Emperò,
ara mateix, els mitjans de comuni-
cació de prestigi són el ressò acrí-
tic del que diuen un centenar escàs
de set ci&lcies consagrats.

Entre que uns ho diuen i els al-
rtrres eqz.ue ho reprodueixen, ¡clue abu-id

Nicolau Barceló

VIDEO - REPORT
JAUME ANDREU

REPORTAJES EN VIDEO
MONTAJES DE SUPER 8 (cine) A VIDEO

C/. Major, 17
	 FELANITX

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 NEUMATICOS

VISITENOS EN:

C. SA TALAYA, 1
	 TEL. 657393 	 CALONGE

erre
LASyliÇAÇIONE -!!

Si celebra su banquete de Bodas, Comunión ó reunión
de amigos en nuestro Hotel.

PIDANOS PRESUPUESTO AL TEL. 65 77 35 / 4
BODAS re- .BANQUETE,S. - COMUNIONES -

FELANITX 	 3

Campanya de subscripcions per
l'autofmagament de l'Església

L'Esglesia soin nosaltres, els creients en Jesús. I en aquesta Església
que es comunitat:

Tots els membres sum necessaris.
Tots hem de ser actius.
Tots som corresponsables.
Encara que hi exercim funcions diverses.

Per això, a tots ens interessa una Esglesia MÊS LLIURE, MÊS ADUL-
TA I M8S ACTIVA.

L'Església de Mallorca no es rica en recursos económics ni ho ha
d'esscr, ni ho vol esser. Vol disposal - deis mitjans necessaris per evange-
litzar i humanitzar la societat.

La diòcesi possecix grans edificis, la majoria dels quals són de valor
histõrico-artistic i no espoden vendre ni Hogan Mantenir-los costa molt
d'esforç i de doblers.

• Gracies a la feina i als donatius de molta gent, l'Església pot
realitzar la scgiient labor evangelitzadora i humanitzadora:

assistir molts de malalts,
— educar i sostenir molts d'infants i joves,

acompanyar molts de yells,
ajudar molts de necessitats,
formar sacerdots, catequistes i animadors cristians,
atendre cl manteniment dels sacerdots i d'altres agents de pas-
toral,
sostenir temples i instaHacions i construir-ne de nous,
oferir a Déu el culte degut,
celebrar els Sagraments i, sobretot, l'Eucaristia,
proclamar la salvació de Jesús.

Dèiem abans: Pagar delmes i primícies a l'Església.

I ara: «Donar-hi 114 dels ingressos nets de cada mes».

Els pobres tenen dret a rebre la seva part d'aquests bens.
Els duns de l'Església, els ha rebuts gratuïtament de Jesucrist i els
ha de dar també de franc.
Perd els catòlics vertaderament conseqüents hem d'enfrontar les des-
peses de l'Església: persones, obres pastorals i socials, temples i edi-
ficis.

Les nostres comunitats seran adultes en esser capaces d'encarar per
complet aquestes despeses. Aix() es l'auto finançament.

I aquest es ara més urgent que mai, quan l'Estat ha congelat les aju-
des, amb tendencia a la desaparició.

Perquè volem una Església lliure, la mantenim entre tots.

L'Església de Mallorca vol autofinançar-se, a traves de l'autofinança-
ment de les parrelquies.

Els donatius a l'Església desgraven un 10% de la Quota Integra de
l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) des del ler.
de gener de 1992.

Si volem una Església Inure i dinàmica, hem de preocupar-nos de les
seves necessitats. Si creis, collaborau. Ompliu el full de subscripció per
l'autofinançamcnt de l'Església de Mallorca que trobareu a tots els tem-
ples de Felanitx.



.LANITX

Fou robat un paquet de galerades
de l'edició passada

Dijous de la setmana passada, fou
robat un dels paquets de galerades
clestinacies a la confecció d'aquest
setmanari, tot just d'haver-lo des-
carregat en el magatzem de l'Agèn-
cia Veny del carrer de Costa i Llo-
bera. Aquestes galerades contenien
part de la composició en linotypia
de l'edició passada, així com els ori-
ginals i les proves de la remesa. El
paquet fou sostret en uns moments
de distracciú del personal de l'agen-
cia, sembla, que per uns allots que
jugaven per aquell indret. Els pis-
pes el portaren a un solar vallat no
tancat que hi ha en el matcix carrer

allí, un cop que descobriren el re-
latiu valor del seu contigunt, es de-
dicaren a espargir-lo per tota la par-
cela.

Malgrat les gestions fetes per la
Policia Municipal, no fou possible
d'escatir on parava el material i fins
Ines tard no el localitzarem en el so-
lar esmentat. Notnes en recuprarem
part i no aparegueren tampc els ori-
ginals.

Això fou el motiu pel qual la nos-
tra edició de la setmana passada
hagués de sortir a .Mb evidents defi-
ciencies de paginació i amb una se-
rie d'informacions menys: part de la
crónica de bàsquet, una crónica
campionat de true, la referenda a
la Membria del Centre Cultural i
una informaciú ciel grup (le joves de
Sliorta.

Demanam disculpes als nostres
lectors per aquestes mancances que,
com veuen, !Oren totalment alienes
a la nostra valuntat.

Maria'Adrover Oliver pronunciarà
el Prego de Setmana Santa

La Confraria de Sant Agustí ha en-
comanat et pregó de la propera Set-
mana Santa a la nostra paisana Ma-
ria Adrover Oliver.

Així, clones, un cop més sera una
dona la que faci aquesta crida tra-
dicional el divendres de passió en el
Convent de Sant Agustí.

«El Mirall» publica el semi de
Mn. Xamena de la festa de la
Conquesta

El número corresponent al mes de
gener de la revista «El Mirail» de
l'Obra Cultural Balear, reprociucix el
text complet del serm6 que pronun-
cia a la Seu de Mallorca el nostre
company Mn. Pere Xamena el dia 31
dc clesembre passat, festa de l'estan-
dart.

Es un text planer i concís, en el
que, seguint el Llibre dels Feits, Mn.
Xamena destaca el caracter religiós
de la conquesta de Mallorca i fa una
reflexió entorn al cieure que tenim
de conservar el legat dels nostres
avantpassats, en el qual es concre-
tan els trets específics cie la nostra

cclectiva».

Onofre Vaguer parlà d'En Colom
a Omnium Cultural

Dia 27 del mes passat, a la seu
d'Omnium Cultural de Barcelona, el
nostre paisà el Dr. Onofre Vaguer
Bennasar, dona una conferencia en-
torn a l'origen cie Cristófol Colom.

N'Onofre Vaguer exposa el mateix
tema que el passat 15 de getter ha-
via tractat a la conferencia que ofe-
rí a la Casa de Cultura de Felanitx
i que a al vegada havia donat peu
al seu ubre «¿Dónde nació Cristóbal
Colón?».

S'ha posat un rétol l'Auditori
Municipal —

Aquests dies ha quedat installat
la façana (le l'Auditori Municipal el
rétol inclicatiu, que ompl el buit que
queda quan es va retirar el que  cio-
nava nom a l'antic Cine Felanitx.

Ens alegram d'aquest detail que
completa l'aspecte exterior dei - (o
cal.

Ha mort D. Bartomeu Vaguer
Ramis

Dissabte passat va morir a Ciutat,
a 85 anys, el nostre paisà D. Barto-
n -leu Vaguer Ramis (de Can 11 :.!ls).

El senyor Vaguer, que havia dedi-
cat la seva activitat professional a
Ia comercialització del vi, sector
dins. cl que aconseguí un bloc presti-
giós, l'any passat va patrocinar el
concurs cle piano per a joves inter-
prets que organitza el Centre Cultu-
ral de Felanitx.

Sentim la mort del Sr. Vaguer
amb qui, per motiu de l'esmentat
certamen, haviern encetat una fran-
ca amistat.

Descansi en pau clon Bartomeu i
rebin els seus familiars la nostra
més sentida conclormcia.

Els Alevins de futbol sala a
Menorca

Els propers dies 14 i 15 de marc:,
l'equip aleví de Futbol Sala APA St.
Alfons/Bart ets Arcs, viatjarà a Me-
norca per jugar un partit contra
l'actual campiú d'aquella illa, cl
C.D. Sant Lluís.

Confiam que l'encert guiara els
petits deportistes en aquest despla-
ca me n t

Fogueró del C.D. S'Horta
El passat divendres, en el camp de

futbol, el C.D. S'Horta, va organitzar
un gran fogucró, al qual assistiren
tots els jugadors de totes les cate-
gories, en total mes de 200 persones,
clue donaren bon compte del por-
quim i les llepolies que hi havia. Des
d'aquí el C.D. S'llorta vol agrair la
collaboració de moles persones i
d'una manera especial al Banc de
Credit Balear de S'Horta, Ravanetto
de Manacor, Tintorería Binimclis de
Cala d'Or i al forn de Can Vica de
Felanitx. A tots moles gr:licie:;.

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

sant Josep, es te prevista una excur-
sió amb moto a Andorra. El (lumen-
ge cija 8, a les 12 del mati, hi haura
una reunió en el taller de Cristòfol
Bennàsar, del C/ de. Campos, amb
totes les persones interessacies per
tal de concretar details sobre el par-
ticular.

Tai Chi a Felanitx
Dimarts dia 10, a les 18 h., a la

Llar de la Tercera Edat, es farà una
demostració de Tai Chi Taoista
oberta a tothom, a càrrec de mem-
bres de l'Associació de Tai Chi
Taoista de Mallorca.

Tots hi s u convidats.

Curs Studia
El proper dijous dia 12 de marc„-,

a les 9,30 del vespre, el P. Antoni
CR., explicara, a la sala

d'actes del collegi de St. Alfons, la
Iliçó corresponent del curs: .Quan
la teologia es fa experiencia de Deu:
la mística. El Sufisme com corrent
religiós universal».

Llar de la Tercera Edat - lnserso
TAI-CHI. — Dimarts dia 10, a les

18, a la Llar, clemostració de slim-
nastica Tai-Chi, exercici xinès.

CONFERENCIA. — Dijous dia 12,
a les 17 h., conferència a carrec de
I). Rafel Monjo: «Consells higiènics
per a la Tercera Edat». Patrocina la

Conselleria de Cultura del Govern
Balear.

COMEDIA. — Dissabte dia 14, a
les 21,30, a l'Auditori Municipal, el
grup «Picaciís» cie S'Arenal, posara
en escena l'obra «Sa tia de Carles».
Patrocina la Caixa de Pensions .

EXCURSIÓ. Dimarts - dia 17,
excursiú l Inca i Lloseta (visita al
palau (l'Aiamans). Dinar al Foro de
Mallorca i visita a la fira del fang
a Marratxí i a Santa Eugenia (Lour-
des). Preu 1.400 ptes. Inscripcions
de dia 12 a dia 15, de 10 a 12 hores.

Adoració Nocturna
Divendres dia 13, a les 9 del ves-

pre, en el Convent (le Sant Agustí,
vigília cl'Acloració Nocturna.

Secció Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL

Derna diumenge dia 8, a la 1 del
migclia, Missa solemne, presidida
pel Sr. Bisbe; amb motiu de la VII
Trobacla dc Confraries de Setmana
Santa.

Aquesta setmana, climarts i di-
jous, a les 7,45 del matí, Laudes i
Missa a la Capela cle les Germanes
de la Caritat.

Dimecres i clivendres, a les 8 del
vespre a la Parróquia, Vespres i
Missa.

A la Parròquia, cada dia, Missa
els vespres i els matins queda supri-
micia durant la Quaresma.

a'aada de Confraries de
Mallorca

PROGRAMA
DENIA 1)1UNIEN(;I.: I)IA 8 DE MARC.
A les 9'45.—Recepció dels assistents.
A les 10.—A l'Auditori Municipal ponencia a carrec 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 decidira 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 (le passos, vestes, banderins, etc. de
les confraries de Mallorca.

A les 13.—A resglesia parroquial de Sant Miguel, Missa conce-
lebrada presidida pel Sr. Bisbe D. Teodor Obeda.

A les I4'30.—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 I6.—Visita a l'exposició d'Art Sacre muntada a la Casa
de Cultura.

Restaurante

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

Salan para fiestas
comuniones, buffets, despedidas de solte-

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

TELS. 824182 - 824144
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EM 1 ABRIR Y CERRAR
DE TERRAZA

Nuestros acnstalamientos 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 go de ga-
rantia.

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

GE ELE
TECHOS Y ACRISTALAMIENTOS MOVILES

TELEF@NO 79 72 27- 79 7179
Cafle Celleteís, Parcela 131. Pol. Ind. de Marratxi. 07141 Marratxi. Mallorca Fax 79 71 88

Electrónica SOLBIN
Distribuidor TELYCO (Grupo Telefónica)

Telefonía y equipos complemettarios.

Vehículos de ocasión
FIAT UNO TURBO je.
RENAULT 11 TURBO
OPEL CORSA 1.5 D
SEAT PANDA 40
PANDA MARBELLA
FIAT UNO 70 SX 5/P
TABOT 150
RANGE ROVER
BMW 628 CSI A.D.

PM-A)
PM-Ad
PM-B4
II-AI)
PM-AT

PM-AW
PM-)i

PM-AG
B-E)

Concesionario Oficial

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

FELANITX
	

5

No embrutai Sa Lima FEKi Resulted@ es3 Itliemtvia
Centre CulturalConta la Ilegcnda que fou en

temps de la guerra civil espanyola,
quail un italia esculpi a una roca
puig &Is canons un cap de lleona.
Aqucsta Ilcona, sigui o no sigui així
com va sorgir, ha anat aguantant el
bon temps i les tempestes fins arri-
bar als nostres dies. Ara nosaltres
Ia tcnini . Copi un veritable lloc on
anar a tirar les escombreries i del-
xalles.

Per altrd bada, hem dc dir que
a S'llorta nbriiiiS hi ha dos elements
arqUiteCtOnics o artístics que merci-
xen ser mencionats, ' .un es l'esgtésia,

l'altra és l'escultura dc la Ileona.
L'esglesia es conserva i es conserva-
ra per molts anys dcgut a la gran
fe que hi lia • en el nostre poblc, pe-
rò la .11cona s'ha anat dcixant
apart... i ha quedat així com ara la

• • .0

Els membres del grup de joves de
Sliorta «Sol naixent», hem decidit

millorar l'aspecte d'aquest indret i
ressaltar la importancia histbrica
que te aquesta escultura pel poble
hortarri. Per aix6 ens varem propo-
sar netejar-la de les escombreries
que hi ha i impedir que hi tornin
tirar ferns. Per a aconseguir-ho hem
posat rctols per indicar on es la
Ilcona i hem repartit octavetes per
totes les cases del poble per tal dc
conscicnciar la gent de Sllorta del
que tenen i com ho tenen .

Nosaltres hem fet un horabaixa
de fcina, per tot el poble ,perquè
qualen ho havia de fer, pet-6 espe-
ram que ens correspongueu i ens
a luden, juntamcnt amb l'Ajunta-
ment, a mantenir ncta l'escultura
monumental de la lleona, aixf com
sempre havia estat:

Mantinguem la Ileona neta.

Grup parroquial «Marina»
Grup de joves «Sol naixent»
de S'Horta

El Passat dia 20 de febrcr, el Bat-
Ic i ci Director del Centre Cultural,
reuniren en un sopar a Sa Farinera,
els representants dels mitjans de
comunicaciú amb cl doble objectiu
d'informar-los sobre Sa Rua i de
presentar la Memòria del Centre
Cultural. Obviament, cls periodistes
aprofitaren l'ocasió per plantcjar al-
guiles qüestions al Batic, relatives a
assumptes divcrsos d'interès local,
Per tal de disposar-ne d'un coneixe-
ment mes directe i actual.

En Toni Viccns exposa, en cl seu
torn, la tasca duita a terme pel
Centre Cultural durant el 1991, la
qual, si dc qualque manera ens pot
sLivir d'indicador, li fet que mes
de 44 mil persones dcsfilassin per
la Casa de Cultura i l'Auditori Mu-
nicipal per assistir al prop de mig
centenar d'activitats. Catorze expo-
sicions, sis funcions de teatre, dotze
concerts, vuit conferencies, dues
projeccions i una taula rodona, són
els actes organitzats pel Centre, al-
guns d'ells amb la collaboració
tres  entitats, i que dins la seva va-
rietat van des cle manifestacions de
caire popular fins a d'altres de ve-
ritable alt nivell artistic.

Enguany ha cditat tres obres el
Centre Cultural, dues d'un conside-
rable volum, el «Felanitx ahir II» de
Mn: Pere Xamena i la «Toponimia
de la;cosia de Felanitx» de Cosine
Aguiló, obra que va mereixer preci-
sament el premi «Miguel dels Sants
Oliver» en els premis «31 de Desem-
'ore» concedits a final d'any per
l'Obra Cultural Balear.

Alhora que s'ha donat continuitat
als cursos de català i d'alfabetitza-
ció castellana, se n'ha impartit un dc
llengua catalana de grau mitja
responent a nombroses peticions,
se'n dona un de català per a caste-
llanoparlants a Portocolom. De ge-
ner a maig es feu un curs de xere:
miens al que assistiren sis alumnes

i s'intenta muntar-ne un de música
moderna (Jazz - Rock - Funk) que
no arriba a bon port per falta d'ins-
cripcions.

Una especial menció mereixen el
II Seminari cle Violeria, cl Concurs
de piano «Bartomeu Vaguer Ramis»,
així coin una retransmissió televisi-
va de la jornada electoral del 26 de
maig, feta per «Felanitx Cultural» i
Televisió Felanitxera amb la subven-
ció del Centre Cultural.

Per altra banda, el Centre CUltu-
ral i d'acord amb el conveni de colia-
boracio subscrit amb t Fundaciú
Mn. Cosme Bauca, ha duit a terme
durant l'any 91 diverses obres de re-
paraciú a la seu d'aquesta fundació
i en la mesura de les seves possibili-
tais te la intenció de racionalitzae
maxim la distribució i aprofitament
d'aquest museu-arxiu. •

Diguem, per últim, que les instal-
lacions que te a cura el Centre •Cul-
tural (Casa de Cultura i Audltodi
Municipal), han donat sopluig la 86
activitats (Mites a terme per rrlts
diverses entitats.

Tota aquesta actuaciú l'ha portada
a terme el Centre..qultural amb' una
dotaciú de 7 milions de pessetes, da-
da que, al costat d'una valoraciú
francament positiva que feint
l'entitat. ens permct considerar d'e-
ficacissima la gestió del seu direc-
tor Antoni Vicens.

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

I •

SE VENDE CASA en zona plaza
Arrabal.
Informes, Tel. 657453 .cle 8 a 15 y
noches. Tel. 580777.
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Alquiler de
motocicletas

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

Informes: Tel. 659007 (de 1:1 a 14'30 h.)

VEHICULOS DE OCASION
Alfa Romeo 164 IS
Alfa Romeo 33-1.3-S
Alfa Romeo 33-1.5 TI
Wolkswagen Pasat 62 Diesel
Seat Malaga GL D
Renault 5 CTL
Furgón Opel GME -Midi

SERVICIO OFICIAL

PM-AZ
PM-AK
BA-L
PM-AD
PM-AG
M-DN
PM-AX

Felanitx Sport Automóviles C.B.
Via Argentina, 57
	

Tel. 581260	 . FELANITX

RESTAURANTE
Esmeralda

,	 . 	, A

	I I-1 	 	 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

*-
t) electrónica—i

1"--- MOREY- 1
VENTA Y REPARAC1ON DE APARATOS ELECTRICOS

EN GENERAL
VIDEOS — TV — RADIO — ETC.

INSTALACION DE ANTENAS TV Y PARABOLICAS

Caritat, 4 - Tels 583459 y 827182 	 07200 FELANITX

Restaurante-Cafetería
BiltISAS

E,SPECIALIDADES:
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

CONSTRUCCIONES
II CABRERA
V SAN GREGORIO

Somos especialistas en:
— ESTRUCTURAS DE HORMIGON,ARMA90
— ESTRUCTURAS METALICAS
— ACABADOS DE PRIMERA CALIDAD

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

Nuestros 20 años de experiencia s.orrtoda una garantía.:
C. Amargura, 3	 Tel. 844590 	 MANACOR

FELANITX

Fragments
No té importancia on

passarem la resta dels ilustres dies,
som pocs. Algunes ilunes, alguns
hiverns, i cap dels infants
de les grans tribus que vivien sobre
Ia terra sortira per lamentar-se
d'una gent que va tenir
l'esperança...

Als homes de pell blanca els
pot passar també,
potser aviat, el mateix. Si continueu
embrutant el vostre jas,
una nit us ofegareu en el vostre
propi desert...

... No podem comprendre què
passarà quan els búfals siguin
exterminats,
els cavalls salvatges amansits, les
raconades secretes de les
boscúries

saturades per Vale de tants homes.
0,1 sera l'arbreda espessa?
Haura desaparegut. On sera
l'àguila? Haura desaparegut.
S'acabarà la vida i començarà la
supervivencia.
Lçossencia de la vida s'haurà
extingit...

Nosaltres podríem comprendre
alguna cosa si sabéssim
que es all() que l'home de pell
blanca anhela.
Què pensa explicar als seus fills en
les llargues nits d'hivern?
Quines visions cremen dins dels
seus pensaments?
Quin futur desitja?...

... Pere) nosaltres som salvatjes.
No podem saber els somnis de
l'home de pell blanca....

P.V.

Campionat de Truc
EMOCIO FINS A LO DARRER

La setmana- passada un gran so-
par clausurava, al BAR INDUS-
TRIAL, el Campionat de Truc, or-
ganitzat pel mateix club, sota la
direcció del seu simpàtic president
ANTONI ASENSI.

Una vegada més l'emocionant i
competitiu campionat de Truc con-
gregava un munt de seguidors. Un
total de 18 parelles que donaven
una importancia notable al campio-
nat. D'entre tots els participants
sortiren les tres primeres parelles:
Antoni Oliver i Miguel Oliver; Juan
Fio! i Pedro Mascará; i Domingo
Aznar i Jose Alcón.

El sopar de clausura fou un èxit
i els qui acudiren disfrutaren d'una
vetllada molt agradable. Ambient no
n'hi falta.

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

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— Honda 750
— Derbi - FDS
-- Yamaha 1.7.11 600
—Yamaha XT 600
— Mobilettes
— Morini Sealibur 501
— Vespinos varios
CICLOMOTORES VARIOS

EXPOSICION Y VENTA

Taller

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

Y MOTOS

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



CENTRE CULTURAL
Ajuntament de Felanitx

AVUI DISSABTE, A LES 21,30,
A L'AUDITORI MUNICIPAL

Concert Sacre
PER LA

CAPELLA HAMA
Directora: SOR CATALINA PUIG SOLER

VIAJES EUROPAIR
— BILLETES DE AVION Y BARCO
— RESERVAS DE HOTELES

VIAJES DE NEGOCIOS, DE PLACER,
ETC.
ORGANIZACION DE BANQUETES

— TRASLADOS EN AUTOCAR

DE LUNA DE MIEL,

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

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:
Zarzuela de pescado fresco con gambasen salsa marinera. Pan,

vino y postre, 1.500 ptas.

Para domingo mediodía:
Arroz brut y redondo de terneraasado con salsa de

champifiones.Pan, vino y postre, 800 ptas.
NUESTRA CARTA: Pescado fresco y carnes.

LA AGENCIA AFECTA
en Felanitx y comarca

SELECCIONAMOS PERSONAL
OFRECEMOS:

Trabajo organizado en equipo.
Ingresos elevados.
Contrato mercantil desde el primer día.
Posibilidad de promoción dentro de la empresa en corto pe-
ríodo de tiempo.

REQUERIMOS:
— Personas de 20 a 35 años de edad.
— Deseo de trabajar y constancia.
INTERESADOS presentarse en Manacor, calle Peral núm. 7,

entlo. 1." puerta, cie 9,30 a 12,30 h. Atenderá Srta. Suau.

FELANITX

Liga da invierno
(Ve de la pàg. 8)

parte de varios jugadores. Los parti-
dos jugados fueron tres en total.
BAR SA XARXA, 1 -
'CONS. SURESTE SIMARRO, 5

En el equipo de SA XARXA les
faltó el portero TOMEU y el susti-
tuto aguantó bien todo el primer
tiempo. Los SURESTE SIMARRO
no conseguían imponer su ritmo, al-
gunas veces por el juego de los de
SA XARXA y otras por temor a Ian-
:zarse al ataque y tener un resultado
similar al jugado en su día con TilE
PAKS. Pero en la segunda parte am-
bos quisieron superar el ritmo y fue
.aquí donde los de Santanyí demos-
traron una vez más su conjunción y
la capacidad goleadora de SANTI
por su mayor velocidad en el regate
y en el disparo. Al final un justo
resultado.

BAR CA'N MOIX/S'OLIERA, 2 -
:SPORT ENERGY, 4

Partido igual al anterior. En el pri-
mer tiempo fue de tanteo y en el
.segundo el equipo que consiguió me-
jores jugadas y que puso toda la car-
ne en el asador fue el SPORT ENER-
GY. Destaeamos al porter() Esteban,

por sus intervenciones efectivas
y a TONI PROHENS por su juego :y
regates muy bien trenzados. Del
-equipo CA'N MOIX/S'OLIERA des-
tacamos a su portero, que con su
actuación evitó una goleada.

RTE. CA'N GUSTI, 11 -
CHAPISTERIA J. ROIG,

Encuentro sin historia a pesar de
la gran diferencia en el resultado.
Los de CA'N GUST1 supieron adap-
tarse mejor al terreno mojado y a
base de jugar el balón sin demasia-
do esfuerzo consiguieron perforar la
portería contraria una y otra vez,
sin poderlo evitar ningún jugador del
‘equipo contrario. En este partido los
del CA'N . . GUST1 estuvieron muy

. .acertados, destacando TONI VACA y
BERNAT FERRA por su gran tec-
nica empleada todo el partido. Los
de CHAP. J. ROIG tuvieron muchas
bajas pero estancio HERRERO y
HENRRY mas difícil lo hubieran
puesto, fue una lástima, pero la
competición es larga y puede ciar
miís sorpresas.

GOLEADORES.—M. Garau (The
Paks 24 g. A. Vaca (C. Gustí) 21 g.
S. Simarro y T. Vidal (C. S. Sima-
r i o) con 20 y 18 g. B. Feria (C. Gus-
11) con 18 g.

El Connie
CLASIFICACION

J G EPGFGC P
C. S. Simarro 15 9 4 1 60 32 22
R. 	 C. 	 Gristí 13 10 1 2 58 27 21
The Paks 12 8 1 3 63 42 17
C. Mifiarro 13 7 1 5 38 34 15
Ch. J. 	 Roig 12 5 3 4 43 41 13
C. Moix/Oliera 13 5 3 5 43 41 13
Sport Energy 14 5 3 6 35 38 13
B. Sa Xarxa 13 5 1 7 36 52 11
B. Es RedOs 12 3 2 7 31 43 8
Clasificados X 13 3 1 9 37 47 7
B. C. Blanco 10 3 0 7 32 42 6
C. Extremeña 11 1 2 8 12 48 4

/))
• Llegim al mitja cle comunica-

ció «Ruedas y Velas», que el Conse-
lier d'esports sempre ajudara al ci-
clisme... I als altres esports, senyor?

• A l'equip de tercera d'Autoca-
res Grimait, li ve feixuga la lligue-
ta d'ascens. A pesar del gran -paper
del júnior RAFEL LLADÓ. Son Wo-
ku!

• RUA 92, Deu ni cio! Una mera-
vellosa esfinx fou portada per una
colla cl'animats egipcis, que va aeon-
seguir deixar bocabadat al nombrós
públic. L'esforç fou premiat amb un
segon premi. 	 •-

•• El nostre amic JULI
torna al món ciel futbol. Aquesta
gran promesa la podem admirar a
l'equip del Club Social Aticos. Porto
Colom.

• La cerveseria ,PORTOMAR te
nou manager... el singular i simpa-
tic Miguel Fidever. Música, jazz,
country. Això promet!

Moixet i Marino

Trot felanitxer
HIPODROM DE MANACOR:

PAMELA va agafant progressiva-
merit la forma, i ho demostra gua-
nyant la seva cursa ( l'25"4) per da-
vant Margall F i Jabot S.F.
SON PARDO:

Als Premis Nacionals el resultat
fou el segiient:

1.0 NUONGO
	

(1'22"9)
2» LEVIATAN
	

(1'22'2)
PERSONALIDAD
	

(1'23"1)
4." LANZARINA
	

(F) (1'22"3)
Corn es veu, bon paper de les dues

egiies de Francisco Mestre.
Per una altra banda hem de dir

que el conductor de l'egiia felanitxe-
ra La Pamela de Retz, Antoni Alco-
ver, es va classificar pel Campionat
d'Europa de conductors (Vaguest
any, situant-se per devant de B. Es-
telrich i en tercer Hoc el felanitxer
G. BARCELÓ.

Joan Mas

vida social
NAIXEMENT

Els esposos Lluc Vicens Vidal i
Maria Oliver Oliver, han vista aug-
mentada la seva llar amb el naixe-
ment ciel seu segon fill, un nin que
en el baptisme rebrà el nom d'An-
toni.

Felicitam als venturosos pares.

Fl DE CAIIIIERA
Acaba d'obtenir el títol d'Engi-

ntler AgnImorn a la Universitat Po-
litècnica (le VaU2ncia, el nostre
paisa el jove Joan Rosselló Vens'.

Rebi la nostra nids cordial enho-
rabona.

SE ALQUILA LOCAL en Felanitx, en
C/. Joan Alcover.
Informes, Tel. 825148.

.1	

\Y 
1 V /10-

Hamhrguesería Miguers

Comunica a sus clientes y público en
general que a partir del próximo sábado
día 14, se halla de nuevo a su servicio.

Tel. 82 51 80	 PORTO-COLOM
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Autocares

0-Frille4ALT,s.a.

Autoce.res lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Festes passades... Ja se sap...
Després de «Su Rua» ye «Sa.Core-
Ma», que precisament consisteix en
no mcnjar carn, no en fer
Ilem d'esperar que oLa Corona» no
duri fins a Nadal, no fos cosa que
es Turisme nias /alias.

• Y por cicrto clue la RITA c. ti-
tu•o bastante bien. Tal vez le talk')
ritmo, música... Colorido  . e imagina-
ción hubo a raudales. Egipcios, ro-
manos, «Fantasia» --¡que bonito!-,
elefantes, mariposas, monjes un tan-
to irreverentes..., etc. El orden no
altera los resultados. Por cierto que
mariposas y elefantes cobraron pre-
mios en Palma, lo que viene a signi-
ficar que aquí estamos a una altura
más que aceptable, incluso me titre-
vo a decir que tanto o mas buena
que en cualquier pueblo de la Isla.
Ahora bien, falla el aspecto musical,
Ia música en directo... Tal'vetjesto
se conseguiría haciendo el recorrido
much() más corto, cerrado en unit
zona como la plaza de Espanya, con
una orquesta/conjunto/banda que
diera caña a todo quisqui al mismo
son... Pero eso son cosas que deben
plantearse los que entienden el
asunto, y yo, la verdad es que no
se... ¡Bona Rua! ¡Fins el proper any,
si Dett vol!

• El C.D. FELANITX consiguió
Una inesperada VICTORIA frente a
SES SALINES cuando nadie ya es-
peraba que ésta pudiera consumar-
se, sino al revés. La suerte en loss-
juegos de pelota tiene su importan-
cia, muchas veces vital. Como el-en-
trenador RAMOS no estaba en cl
banquillo, negocios lo habían despla-
zado a Cadiz, los responsables'. fela-
nitxers sacaron la máquina de hacer
fotocopias y le hicieron una foto
conjunto de las marismas, repetida,
igualico que al CONSTANCIA. Dis-
paro de COLAU y remate de -¿Te-
ruel? ;no! de ;ALFONSO! Con las
prisas se movió el enfoque y salió
en la foto Alfonso. Pero vamos, ju-

gada ya oensayada». Como dicen los
del copón: «Iloy Ia suerte puede ver-
te». Y el domingo al Felanitx le tocó
cl botin de los (Ls puntos con la ley
del mínimo esfuerzo.

• Llama la atención el magnifico
bronceado quo It icen algunos felanit-
xers tras pasar unas VACACIONES
en la NIEVE, esquiando.

• Por cierto que FELIPE y SA-
GRERA se van recuperando de sus
respectivas lesiones. TERUEL que
anda algo tocado pero que, como
vieron algunos, sabe estar en los
motnentos decisivos a la altura de
un maestro, como es, ARREGLO sus
problemas con la DIRECTIVA del
C.D. FELANITX y continuará en cl
equipo. Por otra parte, COLAU, que
recibió un golpe, podría ser baja el
próximo domingo en LA VICTORIA.
El pasado domingo tuvo q Lie pasar
por «Urgencias» ante la inflamacián
de una rodilla... Pero, con todo, pin-
tan bastos para el Club merengue,
que quiere, co este «sprint» final de
Liga, ocopar plaza de Promoción.

• Terminó el «I CAMPIONAT
DE FUTBOLIN INTER-BARS» con
Una emoción indescriptible. Hasta
Ia última partida hubo opción de
ganar cl campeonato para cua-
tro «equipos». CAMPEON: «S'EN-
FRONT», SUB-CAMPEONES: «BAR
CR 1ST AL », TERCEROS: «TA-
MARELL'S» y CUARTOS: «ES JAR-
DI». Había premios importantes en
liza. En metálico, viaje para todos
los clasificados en segundo lugar a
Andorra :y cena multitudinaria para
los terceros. En liii, tui tome() limy
disputado que ha despertado Una
gran expect:lc- lc:mt. ;Hasta el próxi-
mo!

• Me cuentan que existe WI gran
ambiente en «SA XARXA», alla
PORTO-COLOM. Ademas de equipo
de {titbit°. Las noches, especialmen-
te los fines (le semana, son de lo
mas movidito. iVamos que habrzi
que darse un garbeo por ahí!

• A mí particularmente nie han
gustado los dos carteles rcalizados,
JAUME PROHENS con motivo de
«SA RUA» y el de SEBASTIN RICO
anunciando la «VII TROBADA DE
CONTRARIES DE MALLORCA» que
se celebra en nuestra Ciutat. No se
trata de dos desconocidos, sino de
pintores que cuentan con una larga
trayectoria y que cada día tratan de
sorprendernos con su arte.

• El antigo JOAN PLA vuelve a
publicar sus «ANGELOTS». Ahora
en la revista «BRISAS» que apare-
cc los fines de semana con «BALEA-
RES» y «U.H.».

Copyright:
MIQUEL A. JUAN GARC1ASy

rtIthol Sala

RESULTATS

Benjamins Finhol 5
C.D. FELANITX, 6 -
PLAYAS DE CALVIA «B», 1

Seniors (2.a Regional)
CONST. CALDERON, 8 -
AF10EONATS DE CONSELL, 2

Aquest cap de setmana la majoria
dels equips del Futbol Sala felanit-
xer han descansat, per la RUA. Tan
sols s'han jugat clo:; partits, dos im-
portantíssims partits. Estant ja als
darrers sprints de les lligues, els
equips Iluiten de debb pet - quedar lo
millor possible, dins les seves res-
pectives categories.

Els bcnjamins de Futbol 5, dirigits
pel mister M.A. Caldentey (Moi -etc)
guanvaren fàcilment al P. de Calvià
«B». Un encontre força important
amb el que els felzmitxers es collo-
quen en 3.. posició dins una dispu-
tadíssima lliga. Marcaren pels locals,
cl gclejador Santi Sierra (2), J.C.
Valvcrde (2), Rtibri i Adrian.

L'equip Senior cle 2." Regional go-
lcja un feble rival per 8-2 dins «Sa
Mela». Aquesta victòria els colloca
en segon Hoc a !a classificació, con-
firmant així el seu bon moment. Els
gols forcn obra de, Colau Veny (5),
Petty (2) i

Resumint Oit poc ractuació de tots
els equips felanitxers de Futbol Sala
fins ara, es rotund. Quasi tots
figuren al capdavant de les seves
classificacions. Comen;ant pels r•a:Js
petitets, els d'iniciació, A.P.A. Col.
Sant Alfons - Pintoras Mar, juguen
dos tornejos; un d'ells, el Campio-
nat Balear, on la seva participació
esta força be. Acabada la primera
volta figuren en tercera posició amb
opcions al títol. L'altre torncig, C5 cl
comarcal, on juguen els que menys
temps juguen a l'altre, en el qual es-
tan arrasint, ja que eis seus pam-
[its es compten per victLnies i les go-
Ictjades n() Ili fallen. Encapçalant
aquest equip tenim el vetera capita
Andres Leandro (Ha:yo) i la bona
ma del seu entrenador Joan Mas,
que fins ara ha sabot treure profit
dels joves jugadors.
Galejadors:

Ir.--M. A. Illescas, 40 gols. 2n.-
Juanito Ilernandcz, 14 g. 3r.-Andrés
Leandro, 9 g. 4i.-Lluis Obrador, 4 g.
Regularitat:

Ir.-Andres Leandro, 43 punts. 2n.
M. A. Illescas, 41 p. 3r.-Lluís Obra-
dor, 38 p. 4t.-Juanito Hdez., 33 p.

Els benjamins han millorat mol-
tíssim en tots els aspectes. Essent
on dels equips mes jovcs quant a

compten amb dues femi-
nes, Carolina i Bel M.a. El seu ren-
dimem ha pujat notablement i ac-
tualment disputen dos tornejos; un
el de Balears, on van en tercer lloc
del PLAY OFF «C», i l'altre, el co-
marcal, on amb tan sols clos encon-
tres disputats figuren en quart lloc
del grup. El seu entrenador Fran-
cese Blanco, ha aconseguit clue-los
enclavant i que l'equip millori dia a
cl ia.
Gole jailors:

Ir.--Ismael Alvarez, 34 gols. 2n.-
José M.  Cañas, 12 g. 3r.-José M."
Cira, 8 g. 4t.-Tomeu Manresa, 8 g.
K.-Carolina Garcia, 5 g.

Regularitat:
Ir.-Bat - U.)111(1.i Manre3a, 53 punts.

2n.-Joan Blanco, 51 p. 3r.-Jose M."
Cañas, 51 p. 4t.-Antoni Barceló, 43
p. K.-J. M.a Cira, 43 p.

Els benjamins de Futbol 5, duien
LI Mt MO It bona campanya. Dissabie
passat guan■ ,iren dins «Sa Mola» a
un adversari difícil pet - (6-1) Colo-
cant-se els tercers a la classificaciõ.
Glejadors:

Ir.-Santiago Sierra, 20 gols. 2n.-
José C. Valverde, 8 g. 3r.-Rubc5n Mu-
ñez, 8 g. 4t.-Jaume Vidal, 4 g.

A les finals de Mallorca han arri-
bat els Alevins de Regional, derro-
tant en el darrer partit de la lliga al
C. B. Arena! Son Verí. Un premi al
seu esfor,; i a la continifitai i, per
descomptat, al seu mister Marino
Tztlavante. Unes anhelades finals que
són cl premi al sell treball.
Cole jadors:

Ir.-Domingo Barceló, 41 gols. 2n.
J. R. Villanueva, 8 g. 3r.-Paco Mu-
ñoz, 4 g. 4t.-Alberto Pantoja, 3 g.
5e.-M. A. Maim& 2 g.

Ir.-Domingo Barceló, 40 punts.
2n.-Torneu Adrover, 36 p. 3r.-J. R.
Villanueva, 34 p. 4t.-Eva Sierra, 32
p. K.-Ramón Garcics, 32 p.

L'altre equip Alcví, entrenat per
ANTON' PROIIENS, disputa actual-
ment el campionat Comarcal, on la
seva participació no pot ser millor.
De qual me encontres joga Is n'han
guanvat tres i perdut un. El sett ren-
diluent es molt posi ti LI j CalciFia
nir-los en compte (lc cara a les li-
nals.
(•:/ejactors:

lr.-Ismael Alvarez, 5 gols. 2mì.-
Esteban Suarez, 3 g. 3r.-David Gon-
zalez, 1 g. 4t.-Sergio Ruiz, 1 g.
Regularitat:

Ir.-Paco Muñoz, 10 punts. 2n.-
Ismael Alvarez, 9 p. 3r.-David Gon-
zalez, 8 p. 4t.-Pedro Martin, 8 p.

1, arribant als mes grans, els In-
fantils de promoció, tcnen les finals
ja quasi conquistades, matemàtica-
ment hi passen directament, clausu-
rant així una molt bona campana.
Molt be, Pico!
Golejadors:

Ir.-Francisco Cañas, 17 gols. 2n.-
Antoni Cañas, 14 g. 3r.-Miquel Hu-
guet, 4 gols.
Regularitat:

Ir.-Marc Rigo, 24 punts. 2n.-J.A.
Illescas, 21 p. 3r.-Antoni Cañas, 20
P unts.

LO MILLOR.-EI bon rendiment
de tots els equips una veLyacizt mCJs.
Lo qual confirma la bona feina
tots els que hi correm clarrera.

LO PITJOR.-Els horaris, als que
hem d'adaptar-nos, ja que nomes te-
nim una petita pistona.

Escriu: MARINO TALA VANTE

III Liga de Invierno
Semana algo anómala comparada

COO las anteriores, por clos razones,
una la lluvia, que impidió jugar va-
rios encuentros programados para el
miercolcs, otra la celebración de SA
RUA, por lo que cl sábado no hobo
competición, sino participación en
dicho desfile de CARNAVAL, por

(Pass(' it la pag.

-49921999-
Cliniea de Ortodoncia

(Prevención y corrección de malposiciones dentarias en
niños y adultos)

Dr. Bassam A Shuhaibar
DOCTOR EN ODONTOLOGIA

POSTGRADUADO EN ORTODONCIA - COL. N.° 318

llorario: Lunes a viernes, de 1030 a 2030. 	 Previa cita.

C/. Miguel Bordoy, 22
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1. a Pi iFFERENTE

sa'az le liama ii suer;:e
Felanitx, 1 - Ses Salines, 0

BASQUET

0118S aervoies MRCS dot
equips Sèniors

Un «derby» algo dcvaluado por
mor de la «Rua». En el banquillo lo-
cal se sent() el vice-presidente del
C.D. Felanitx por ausencia justifica-
da del «mister» Ramos.

FELANITX: A. Roig, Suñer, Bo-
rrás, J. Roig, Oliver, Colau, Lean-
dro (Gelabert), Nico, Alfonso, Gori
y Tomas (Teruel).

ARBITRO: Hach:). Bien. Mostró
tarjetas amarillas a Oliver, Sufier,

Allonso, Nico, Gelabert y
Martin.

GOL: 1-0, min. 85: disparo de Co-
lau, rechaza el nieta .y Alfonso mar-
ca.

COMENTARIO: Mejor situado
Ses Salines, que dominó durante las
ochenta y cinco minutos primeros.
Selo en los últimos cinco minutos el
Felanitx, con la salida de Teruel, se
biz° eon mas fortuna que otra cosa,
con la victoria. Tal vez hubo penal-
ty en el area del Felanitx, pero lo
cierto es que cl partido siempre es-
luvo a falta de calidad, envuelto por
cl mantd de la emoción.

El gol «un calco» del dia del Cons-
tancia. En los últimos minutos el
Felanitx pudo incluso golear al Ses
Salines. Cosas del fútbol.

MAIKEL

PROXIA1A JORNADA:
PREFERENTE.— LA VICTORIA-

C.D. FELANITX.
REGIONAL. — «Sa Lleona»:

S'HORTA - BARRACAR. S'ARRACO-
CAS CONCOS.

3.a REGIONAL. — CAMPANET -
ATCOS. PORTO-COLOM.

REGIONAL
CAS CONCOS, 1 - FERR1OLENSE, 4

Aleix, Miguel, Adi over, Juanan,
Uguet, Alcaraz, Mateo, Sastre, Ben-
nOsar, Colau i Mayoral. També juga-
ren Tauler i

El gol fou marcat pel pixixi Ben-
nOsar.

Mayoral es despedi del Cas Con-
cos per pujar de categoria fixant pel
SalliallV1. Sort Paco.

Joan Mas
SANTA MARIA, 3 - S'HORTA, 3

BON ESPECTACLE
Merescut empat l'aconseguit per

l'equip cie SI loitì, sobre tot tenint
en compte la desagradable actuació
de l'Orbitre, que va perjudicar els
hortarrins al llarg de lot el partit,
inclús va aim ullar un gol a Juli cinc
minuts abatis d'acabar. El primer
temps fou dc domini local, per:, ja
a la segona part es marcaren eis tres
gals; el primer ton obra de Torrens
al ilan:;ar un \tit a l'escuadra, Ian
fou l'artifex del segon i el tercer el
marca Dino en jugada personal.
'Hem de lamentar el gran cop que va
retire el jugacior Ian en un genoll.

Alineaciá: Josep, Antich, Torrens,
Carrasco, Julian, Juli, Dino, Gaspar,
Ian, Pifia i Barceló.

Demà diumenge, .a les 16 h. re-
bicln la isita del líder Barracar.

3." REGIONAL
ATCOS. PORTO-COLOM, 2

ANDRATX, 2

POCA FORTUNA
Las bajas y la poca fortuna hicie-

von clue el equip() «porteño» no pu-
diera anotarse cl total del botin, en
un partido muy dispo tado.

JUVE.A1ILS

CORMORAN, 3 - S'HORTA, 3
GRAN POSITIU!

El S'Horta va aconseguir un im-
portant punt en el camp del líder
Cormoran, quan molts creien quasi
impossible puntuar. Volem destacar
el gran joc de Joan Binimelis que
marcit 2 gols i tambá de Pedro Juan.

C.D. ESCOLAR (Capdepera), 2
C.D. FELANITX,

«DE MAL EN PEOR»
Jugaron: • Pere Galmes; Matos, - Pet- -

ty, Mut, Acosta, Evaristo, Santi,
Frias Jose, Guiem y Calderón.

Nueva derrota dei combinado ju-
venil, esta vez Irente a on modesto
adversario. Esta derrota empuja
aun más el equipo al fondo de la
clasificación. Un equipo repleto de
cadetes 	 dos infantiles se present6
en Capdcpera, donde los chavales
de Fernando durmicron toda la pri-
mera parte sin crearle nitiguna
plicaciún al rival.

M. Talavante

INFANTILS

AVANCE, 13 - S'IlORTA,

Res pogueren fer els de S'Ilorta,
clavant l'equip de l'Avance, que de-
mostrà unes qualitats que el poden
portar a ser cl campió. Per altre part
la sort tambe va estar de part d'ells
i tot els va sortir rodó. Avoi a les
16 h. S'llorta - Porto Cristo.

TORNEO DE EMPRESAS

CENTRE CULTURAL DE
SON MACIA,

CASA EXTREMEÑA
(FELANITX), 2

;UN PARTIDAZO!

El equip() de la Casa Extremeña
venció con facilidad en un gran en-
cuentro frente a LI 11 fuerte rival. El
delantero Tomás marcó dos precio-
ses goles que dieron la victoria al
equipo visitante. Interesante en-
cuentro en clan& briilaron las juga-
das por ambas partes.

M.T.F.
	11•1■111It

SE VENDE PISO Y LOCAL de pró-
xima construccián, en la C/. Juan
Alcover.
Inforrnes, Tel. 582484.

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL
en C/. Major, 18.
Informes, Tel. 583056.

ESTIMADA BASCA: A partir d'avui
CALA BARBACANA a Portocolum.

Resultats

Juvenils
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 56
SON RAPINYA	 35
Seniors masc.
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 45
LA SALLE 	 47
111 Divisió
AUTOCARES GRIMALT 	 65
ANDRATX 	 71

Comentari
La jornada queda reduïda a tres

partits dels equips felanitxers. Un
clar triomf, acts juvenils, i dues
ajustades derrotes dels equips se-
niors masculins als qui no acompa-
nya la sort.

En horari poc habitual, el dissab-
te dernati , cl JUVENILS varen re-
soldre amb facilitat el seu compro-
mis. La resistencia visitant names
dura 5 minuts (1-4). En els deu mi-
nuts de joc el marcador ja era ex-
pressiu (12-4) i s'havia ampliat más
sis minuts más tard (21-9): Cesar ja
havia anotat, en aquests moments,
tres &Is quatre triples que aconse-
guí. A la resta del partit el Son Ra-
pinya no inquieta gens i foren 21
els punts de renda final aconsegui-
da.

El segon classificat SENIR MAS-
CULL La Salle, guanyador dels fe-
lanitxers, a la La xolta, per 55 punts
de diferencia, se presenta amb úni-
camel': 6 jugadors que li foren sufi-
cients per aconseguir el triomf, ajus-
tadíssim en aquesta ocasió. Durant
el primer temps quasi be no hi va
haver diferència important, però a
la scgona part el 2-11 enregistrat en-
Ire els minuts 5 i 12 posa 9 punts
dc desavantatge que tingueren una
influCncia decissiva. El pressing per
tota la pista dels minuts finals pro-
porciona cm 7-0 molt positiu, pera
ihsulicient. En el darrer minut no
varen voter entrar alguns Ilança-
nients. Haurien duit al Joan Capó a
la prúrroga o a la victòria. Destaca
l'aportació otensiva de Salva (19) i
l'encert en cis tirs Mures de F.
Adrovcr (7 de 8).

Tampoc arriba la primera victbria
en aquesta fase per l'equip de TER-
CERA. pon encert, a la part U-
na% en els tirs lliures de l'Andratx
decanta cap a la seva part el partit.
Un encontre molt disputat i
pets dos conjunts. La major estatu-
ra del., locals era contrarrestada pel
magnílic Ilançament dels andritxols,

cl descans l'equilibri era total
(34-33). En el segon temps l'equip
visitant aconseguf, durant uns rui-
nuts poc encertats dc l'Autocares
Grimalt, una difeincia que sembla-
va que sentenciaria l'encontre (40-
51, minut 9). No fou així però; la
relcci(*) arriba amb Sebastià Rigo
(.-oin a figura i till parcial dc 20-8
(amb 12 punts i un gran esperit
lluitador de Rigo) que clona tina
volta al marcador (60-59) a falta de
it -es minuts. En aquest tram final,
eis llançamcnts des de la linea de
tir lliure dels andritxols, amb 10 de

12, tornaren capgirar el resultat, ja
del initivament.
L'encontre de les SENIORS FENIE-

N I N ES, a petició del Santa Maria,
s'ajorna per una data próxima.
illi sotadors

.luvenils. — Cesar (27), M. Nadal
(8), R. Boyer (6).

Seniórs masc. — B. Sakti (19), F.
Adrover ( 11), B. Monscrrat (8 ).

III Divisió. — G. Amengual (17),
S. Rigo (16), R, Lladó (19).
Aquesta jornada

Es tornaran 	 posar en marxa
tots els equips i jugaran tots a fora
de Felanitx. El dissabte hi haura
sortides força complicades dels ca-
dets (Llucrnajor), juvenils (Sant
Agustí) i júniors (Juv. Mariana de
Sailer).

El diumenge, l'Autocares Grimait
de III jugara un intrascendent par-
tit a S'Arenal contra l'Imprenta Ba-
hia, mentre que a la darrera jorna-
da dc Iliga els seniors masculins
guen a la pista del Pla de Na Tesa
13 un important encontre anib el
4rt. Hoc en joc. Per la retirada de
l'Escolar correspondra descans a
les Lniiincs que, dimarts a vespre
(dia 10), han de jupr l'ajornat en-
contre en front. del Santa Maria.

AN. OTADORS TEMPORADA (Fins a
la formula de	 - 3 - 92)

Aprofitam aquesta setmana d'es-
cassa activitat per pegar una ullada
als millors anotadors.
Cadets (15 parti(s)

Antoni Barceló (176), J. Bisquerra
(I11), P. M. Obrador (83), Florian
(68).
Juvenils (19 partits)

Cásar (503), C. Guerrero (202),
M. Nadal (125), R. Boyer (95).
hiniors (16 anus)

R. Lladó (250), P. J. Fullana
(224), Jordi Sanchez (139), D.
Amengual (123).

Seniors masc. (19 parti(s)
B. Salvà (197), Bernardi (166), F.

Adroyer (123), Cesar (juv., 110), G.
Noguera (102).
III Divishí ( 19 part its )

G. Amcngual (339), M. S. Perelló
(186), A. Oliver (132), S. Roig
(115).
Sèniors fern. (18 partits)

C. Garcias (152), A. Camarero
(116). M. Estelrich (74), Fanny
(66).

LARRY CISTELLES

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

SE OFRECE CHICO que estudia pc-
luquería para trabajar por las
tardes en una peluquería.
Informes, Tel. 582969.
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FELANITX

Co!onis a la Sala
EL PLE DE DILLUNS VA SERVIR
PER ACABAR AMB LES
VERITATS A MITGES

Fa dues setmanes cl «Diario de
Mallorca» tregue en portada una no-
tícia falsa conseqüência d'una roda
de premsa on el Batte havia expli-
cat les veritats a mitges inculpant al
nostre grup cle tots els mals de l'ur-
banisme de Felanitx. La Televisió Fe-
lanitxera se'n va fer ressò la setma-
na passada i el mateix va fer aquest
sctmanari. A la nostra secció de la
setmana passada convidàvem el fe-
lanitxers que volguessin saber tota
Ja veritat al Pie de l'Ajuntament de
dilluns. De la nostra crida se'n va-
ren fer 1-esse tres diaris cle Ciutat
llevat del «Diario de Mallorca» i la
resposta va ser massiva i la sala de
sessions es va emplir de gom a gom.

El nostre grup va presentar una
mode urgent que trobareu referen-
ciada a les planes d'aquest setmana-
ri. La in oció vzt se r perla creaci d'Etna
Comissió Especial integrada pels
portaveus de tots els grups polítics
presents a l'Ajuntament, per accele-
rar la rcsolució dels temes urbanís-
tics embarrancats i va ser aprovada
amb els vots de tots els grups menys
els del PP i pot ser que doni sortida
a l'absurcia i inajornable situació ur-
banística.

Dilluns va quedar clar que els in-
teressos legítims de TOTA la Cornu-
nitat passen per tenir uns instru-
ments legítims reguladors de l'acti-
vitat urbanística i que la responsa-
bilitat de no tenir-los, ús culpa ciels

governants que hem tengut fins
avui, incluent-hi cl PSOE que amb
vuit meses no ha fet avançar les
Normes Subsidiaries una passa, i
tres mesos clesprés d'acabar el pe-
node cl'exposicie pública del Projec-
te de Delimitació de S)1 Urbà no
s'ha informat una sola allegaciú de
les 374 presentacies. Essent ambdes
documents imprescindibles per po-
der donar una passa enclavant.

Dilluns tambe va quedar clar que
no era exacta la informació que de-
lla el Batte a la premsa, malgrat que
negas havez- donat la informació pu-
blicada pels diaris i repetida a la
TVF i aquest setmanari i que incul-
pava el nostre grup en la responsa-
bilitat del caos urbanístic existent.
El fet de negar aquestes manifesta-
cions va fer que uns informadors re-
cordassin les paraulcs que el Batle
ja havia oblidat i que massa sovint
diu que cil no ha dit, per) que mai
ha fet rectificar i que com cl cas
de dissabte passat, una «mala inter-
pretació» va fer que inculpas al nos-
tre grup d'unes responsabilitats que
sen exclussives ciel Batte. Ës jugar
molt brut el manipular la informa-
cie per clistreure els ciutadans acu-
sant al nostre grup ciels mals que
són conseqüência d'una incapacitat
manifesta per resoldre els greus pro-
blemes que pateix la nostra comuni-
tat i que es de responsabilitat exclus-
siva ciels governants i mai per mai
pot tenir res a veure el nostre grup,
perquè es evident per tots els que
ho volen entendre, que els que no
governen mai no poden decidir ni
resoldre.

Mirau per on «els dolents de la

Es crearZi
(Ve de la pag. 1)

exclussivament en aquests temes i si
es precis que se'n contractin de nous
amb dedicació exclussiva als temes
d'aquesta Comissió , .

Voldríem que les bones inten-
cions expressacies per tots els grups
que donaren suport a aquest projec-
te no es desfessin a les primeres di-
ficultats, --que de segur sorgiran—
com ha succeit en altres ocasions,
ans al contrari, que quatilassin i fes-
sin possible de resoldre la greu pro-
blematica que arrossega cl nostre
poble des de molts anys enrera.

Quant ais punts que contemplava
l'ordre del clia, eis referenciarem
d'una manera succinta. Per majoria
s'aprova l'actuació ciels Cavallets a
l'EXPO 92. Per unanimitat s'aprova
reiterar una peticiú per aconseguir
ilicència d'emissió en el dial de FM
de cai-a a una possible emisora
radio municipal, Ia convalidació del
decret de la batlia sobre la gestió
de l'Auditori Municipal pel Centre
Cultural i la designació de Miquel
Riera, Bartomeu Obrador i Cosme
Oliver com a representants de l'A-
juntament a la Comissió Mixta a l'a-
cord marc de collaboracie amb la
Universitat. iambe per unanimitat

pellíc:ula», com ens han intentar
mostrar tantes vegades, hem hagut
de ser els que s'han posats al capda-
vant per donar sortides dignes i le-
gítimes a aquest desgavell. Esperem
que així sia.

s'ap•ova la concessió de prèrroga
per les installacions temporals de
Cala Mitjana, Cala Serena, Cala Fer-
rera i Cala Marçal, així com els
plecs de condicions per a l'adjudi-
cació dels de Cala Sanau i S'Armai
i l'adaptació de l'escorxador a les
normes de la CEE. Per majoria s'a-
provaren algunes qüestions relatives
a creació de places de policia i d'o-
ferla d'ocupació pública, l'ordenan-

ça de subministrament d'aigua po-
table i cl plec de condicions del ser-
vei de transports de cadavers als ce-
mentiris del terme. I queda a sobre
la taula el plec de condicions per
l'explotació crinstallacions i serveis
en el Parc.

Agraïment
La família Forteza-García, cla-

vant les nombroses manifesta-
cions de condol rebudes amb
motiu dc la mort de Miguel
Forteza Pomar i en la impos-

sibilitat de correspondre-les a
totes personalment, ho vol fer
per mitja d'aquesta nota.

A tots, moites gracies.

VENDO PISO Y APARCAMIENTO
en Cl. Onofre Ferrandell. 3 dor-
mitorios, baño y aseo.
Informes, Tel. 581948 (noches).

NUEVO OPEL ASTRA

POTENCIA INTELIGENTE
ffia gioir Ofd /421'a

Nueva serie de motores Astra

de I nyección. Multipunto.

con mis potencia por cm'

Imagina las posibilidades de los nuevos motores Astra.
Imagínate, de 82 a 150 CV de potencia inteligente.
Imagínate, es potencia que piensa en tu economía,
y es ejemplo de eficacia, con Inyección Secuencial
Multipunto de última generación. Es potencia con
una clara vocación ecológica, con Catalizador de
3 vías integrado.
Imagínate, es potencia aliada a la inteligencia.
Es potencia Opel.
Porque, ya, el placer de conducir no es cuestión
de cilindrada, es cuestión de inteligencia.
Compruébalo en tu Concesionario Oficial Opel.
Estás invitado.

OPEL S
HAY UN OPEL ASTRA POR 1.547.000 PTAS.*
OPEL ASIRÁ. INGENIERIA ALEMANA DE FUTURO.
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