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«Ciutat de Felanitx

Cal demanar-s'ho:
Demà diumenge, l'Església celebra la diada del Seminari. Em pregunt

qué ens deuen voler dir amb això. Tal volta recordar una gent que s'ano-
mena capellans?, és més bé, fer-nos caure en la compte de la carrerassa
que és?, inclús, veure els doblers que en podem treure?

Amics, crec que no ens volen dir res de totes aquestes coses. Ens vo-
len mostrar que avui en dia, enguany, hi ha gent cristiana que un dia es
va fer la següent pregunta: Dec servir jo per ajudar a la gent des de l'es-
til de vida de Jesús?

Aquí, a Felanitx, durant anys hi ha hagut persones que s'ho han de-
manat, s'han decidit, s'han volgut preparar, estudiar, formar-se i un dia
optar per posar-se al servei de l'Església de Mallorca des de la condició
de capellà.

Nosaltres, els joves cristians no hauriem, ni hem de tenir por de de-
manar-nos-ho. Caldria veure si servim per esser-ho i si aquesta vocació o
estil de vida ens fara. feliços. Així com ens demanam que és el què ens
agradaria estudiar o en quina feina treballar, preguntem-nos, també, per
la nostra vocació i si ens sentim cridats a ser capellans.

Ës ben segur que ara ja no és una carrerassa ni se'n treuen molts de
doblers, però el que manca a l'Església d'avui és gent feliç, alegre, en-
grescada amb _Jesús i la vegada engrescadora. Entregada al poble quan
fa festa —també, compartint els seus plors—, joiosa de sentir-se estima-
da i vessant estimació allà on més n'hi manqui.

Aquesta diada no pot quedar com una data més a recordar durant
l'any, on es presenta el Seminari. Cal prendre consciència que en aquest
any 1992 —any, que per altra banda en que han de passar tantes coses—
encara hi ha gent que des de la seva manera de ser, des de les limitacions
i valors positius que té, amb humilitat sincera, es vol posar al servei de
vosaltres —Poble de Déu— i de tota la gent d'arreu del món. Aquest fet
ha de ser una empenta, una qüestió viva per tots nosaltres.

Al manco, no tenguem por de demanar-nos-ho!
NADAL BERNAT

La taula rodona sobre urbanisme de
Televisió Felanitxera
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Manacor s'oposa a! projecte de
l'autovia de migjorn

Entre els futurs projectes per a la
xarxa viària illenca que romanen a
la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori, hi ha el
d'una autovia que des de Palma i
seguint una corba gairebé paraliela
a la costa de migjorn enllaci les po-
blacions de Llucmajor, Campos, Fe-
ianitx i Manacor.

Aquest projecte que, com hem dit,
pertany al planejament general que
Obres Públiques té en perspectiva
per anar completant en un futur no
llunya el sistema de comunicacions
viàries de Mallorca, ha despertat les
ires dels nostres veins manacorers,
tota vegada que el consideren poc
menys que atemptatori dels seus in-
teressos econòmics.

Els manacorers reivindiquen, per
damunt de qualsevol plantejament
global, la urgència de la construcció
d'una autovia que seguesqui el ma-
teix itinerari de l'actual carretera
per Algaida, Montuïri i Vilafranca i
per justificar aquesta exigència la
Pimem de la «comarca de Llevant»
no dubte d'assegurar que aquesta
via és de les més transitades d'Es-
panya. Amb aquest sentit s'està
constituint una plataforma que, in-
tegrada pels grups municipals del
PP, UM, Convergència Balear i Con-
vergência de Manacor i amb el su-
port de la patronal, associacions de
veïns, etc., té l'objectiu de pressio-
nar el President CatieIlas perquè fa-
ci canviar els criteris d'Obres Públi-
ques, fins ara favorables a la cons-
trucció de l'autovia pel traçat sud.
Inclús les associacions de veins de
Manacor no han dubtat d'assegurar
que aquesta via per Algaida està en
consonància amb la futura construe-
ció de l'hospital de Manacor.

Als comentaris apareguts a la
premsa ciutadana entorn a l'assump-
te, realitzats per la corresponsalia
de Manacor, s'apunta que el Presi-
dent Cafiellas i a resultes d'unes pro-
meses electorals que féu als mana-
corers, «es troba davant el compro-
mís de definir-se entre els interes-
sos de la comarca de Llevant i els
dels municipis de Llucmajor, Fela-
nitx i Campos, els quals pretenen
que l'autovia seguesqui un traçat
parallel a la costa, alternativa que
té el supor dels tècnics de la Con-
selleria d'Obres Públiques».

Nosaltres dubtam que els muni-
cipis de Llucmajor, Felanitx i Cam-
pos, fins ara, hagin pretès res en-
torn d'aquest assumpte, el qual no
és més que una previssió per anar
solucionant paulatinament les pos-
sibles deficiències délá xarxa viària

illenca, sense cap mena de menys-
cabament per cap zona determina-
da. Ara bé, si els manacorers con-
sideren que el fet de que el Govern
Balear es preocupi de potenciar unes
zones del seu territori .va en contra
dels seus interessos, creim que és
arribada l'hora de que els municipis
de Llucmajor, Campos, Santanyí,
Ses Salines i Felanitx, s'unesquin i
facin arribar als governants el dret
que tenen, com qualsevol altra po-
blació, a veure solucionats els seus
problemes d'una forma •solidaria i
com a justa participació dels bene-
ficis comunitaris.

Club d'Atletisme
Opel Felanitx
Bons resultats:malgrat
la calor

CAMPIONAT DE BALEARS EN
PISTA, CATEGORIA VETERANS

Dissabte se celebrà el Campionat
de Balears de 1.500 m. en pista, en
el qual els atletes de Felanitx obtin-
gueren marques destacables. A cate-
goria Veterans C, Sebastia. Adrover
ocupa el primer Roc en un temps de
4'49", mentre que a la categoria Ve-
terans B, en Francesc Páramo ho va
fer en 4'59".

10.000 METRES EN PISTA
El mateix dia, es va dur a terme

una prova de deu mil metres, a la
qual en Francesc Algaba empra 35'
21" i en Victor Martinez, 39'28".

CURSA DELS BOMBERS
El recorregut d'aquesta cursa fou

des de la plaça de Cort fins al Parc
de Bombers (polígon), la distancia
del qual era de 8 Km. 300 m. Les
classificacions obtingudes foren les
següents:

Sèniors B.—En 4t. lloc Francesc
Algaba.

Veterans A.—En 8. lloc, Victor
Martinez i en 9è. Roc Francesc Para-
mo.

Veterans C.—En primer lloc, Se-
bastia. Adrover.

El número total de participants
fou de 260.

Destacam una vegada més els
bons resultats obtinguts en pista, ja
que són atletes no habituats a ella i,
a més, que la seva preparació va di-
rigida per córrer el Marathó de
Lorca.

Anim i a seguir errtrenant.
M.A.C.

A l'hora de cloure la present edi-
ció, se realitza en directe, a través
de Televisió Felanitxera, l'anuncia-
da taula rodona sobre urbanisme.
Sota la funció moderadora de Mi-
guel Julià hi intervenen el batle Mi-
guel Riera i el regidor d'Urbanisme
Pere Massutí (PSOE), els regidors
Antoni Grimalt (PP) i Bartomeu
Obrador (CALS), els arquitectes
Cristòfol Bennasar, Josep Lluís For-
teza i Pere Bennasar, l'empresari
Antoni Ramon i el graduat social
Bartomeu Fiol.

A través de les distintes interven-
cions, així com de les cridades del

públic, es van suscitant una sèrie de
qüestions que evidencien un cop"
més les deficiències que en matèria
de provisió i previssió urbanística
pateix el nostre poble, també del
malestar dels sectors directement
relacionats amb el ram, de la dife-
rència d'enfocament de la proble-
matica, així com de la divergència
quant a la dinàmica a seguir entre
els distints grups municipals per a
solucionar-la i, en fi, del planteja-
ment quasi exclussivament des del
pur interès personal que molts de
comunicants en fan.



SANTOAAL

Dis. 21 St. Serapió
Diu. 22 St. Deogracies
Dill." 23 St.,Toribi
Dim. 24 Sta. Berta
Dim. 25 Anunc. del Senyor
Dij. 26 St. Brauli
Div. 27 St. Rupert

LLUNA

Quart minvant dia 26
^

COMUNICACIONS
AUTOCaRS

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

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

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

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

Felanitx - Cala d'Or: A les 630
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.

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

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

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

TAXIS FELANITX
Parada Merest Tel. 581922

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

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

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

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

580448-581144
Ambulàncies

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

Peluquería NOVA IMATGE
PARA SEÑORAS Y CABALLEROS

Estamos en plaza España, 21-1.°
NO CERRAMOS AL MEDIODIA.

Con su nuevo método de corte europeo
PIVOT POINT

HORARIO: DE 9 A 19 HORAS

TEL. 827272

9• 	DISSENY,

Miquela Gayet Odrover
Vda. de Monserrat

va morir a Felanitx, el dia 10 de març de 1092, a Pedal de Sfi anvs,
havent rebut els sank Sagraments i la lienedicció Apostólica.

Al eel sia

Els seus fillols Jojo Gaya, Bartomeu Rosselló, Maria Barceló i Catalina Nlassuti; fillastres
Ma rgalida, Francisca i Damiana Monserrat; fills politics thtillem Barceló i Pere Nlassuti; néts,
nebots i els altres parents vos demanen que volgueu encomanar la seva :'inima a D6u.

Casa inortuèri a: liesidência «Verge de Sant Salvador»

FELANITX

FELANITX
Scunanati (lInteressos locals

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral: 	 1.875
Semestral a fora: 2.075

DONACIÓ DE SANG
La Germandat de Donants de Sang

dc Mallorca comunica a aquest Ajun-
tament que la unitat mbvil del Banc
de Sang de Balears, amb l'equip tèc-
nic corresponent, rebrà donacions
de sang a la localitat de Cas Concos
cl proper dia 23.
ELS JARDINS

La setmana passada, els allots del
Collegi «Migjorn» de Cas Concos
d'es Cavalier varen sembrar, amb
l'ajuda del caminer, vuit polls a l'es-
pai situat darrera l'església.

A Felanitx, els jardins de S'Arra-
val varen esser remodelats i s'hi han
sembrat rosers i algunes plantes de
temporada.
MALIFETES

En ocasió de les passades festes
de Carnaval, varen desapari...ixer de
Ia plaça de Sant Isidre de S'Horta
les jardineres que hi havia colloca-
des per millorar l'aspecte de la zo-
na i evitar que la fessin servir d'a-
parcel-neut. Quatre de les jardineres—
varen aparèixer destrossades poste-

INFORMA
ricrment, igual que dues faroles de
la mateixa

Aquesta setmana, han desapare-
gut del carrer del Convent de S'llor-
ta dos discos de prohibició d'apar-
cament per quinzenes, collocats de
feia poc.

El cost dels dos discos és de 14.900
pessetes. Les quatre jardineres va-
ren costar, l'any 1990, 53.200 pesse-
tes. El treball de collocació ciels dis-
cos i les jardineres i la reparació de
les faroles no han estat comptabi-
litzades.
LA REFORMA CIRCULATORIA

A partir d'aquesta setmana els cot-
xes només podran circular en un
sentit als carrers Son Morei, Ses
Eres, Soler, Trinitaries; Soledat, Cal-
deró, Miguel Sureda, Gerreria, Sant
Nicolau, Bartomeu Caldentey, En
Cifre, En Pelat i Sant Miguel.

Carrer de Son Morei: Entrada per
la plaça de Sa Font, sortida pel car-
rer de Ses Eres.

Carrer de Ses Eres: Entrada per
La plaça d'Espauya.- - 	 tV) •41.

Carrer Trinitaries: Entrada per

Son Morei, sortida per Guillem Sa-
grera.

Carrer d'En Soler: Entrada pel
carrer de la Soledat, sortida per Son
Morei.

Carrer de la Soledat: Entrada pel
carrer Eres, sortida per Jaume I.

Carrer Miguel Sureda: Entrada
pel carrer Soledat, sortida per Far-
taritx.

Carrer d'En Calderó: Entrada pel
Fartaritx, sortida pet carrer Soledat.

Carrer de Sa Gerreria: Entrada
pel carrer Santueri.

Carrers de Sant Nicolau, En Cifre
i Sant Miguel: Entrada pel carrer
Santueri.

Carrers de Bartomeu Caldentey i
d'En Pelat: Entrada pel carrer de
Ses Eres.
DELEGACIÓ D'ESPORTS

A partir del ler de febrer aquesta
delegació ha arribat a un acord amb
l'entrenador del primer equip del
Club Deportiu Felanitx, Rafael Ra-
mos, per sup&visar -diverses .activi-
tats relacionades amb el futbol.

S'han iniciat uns cursos pels
equips d'alevins i infantils de Fela-
nitx i S'Horta i per l'equip infantil
de Ca's Concos. Els dilluns hi ha en-
trenament durant ducs hores a
S'Horta i els dimecres entrenament
pels equips de Felanitx i Cas Concos--
al Torrentó.

POLICIA LOCAL
El Gabinet de Premsa de la Po-

licia Local ha facilitat informació de
les activitats realitzades'en el perlo-
de comprès entre el 17 i el 29 de
febrer.

S'han retirat 4 cotxes de la via
pública; hi ha hagut quatre acci-
dents de transit, dos d'ells amb fe-
rits; s'han practicat sebtanta  •set de-
núncies per infraccions del Codi de
la Circulació; s'han localitzat quinze
desperfectes a la via pública i s'ha
intervengut en l'extinció de dos in-
cendis.

La Policia ha realitzat diversos
serveis extraordinaris amb ocasió
de la celebració de Sa Rueta, Sa
Rua i una Diada ecològica i s'han
efectuat diverses comprovacions. Un
ca ha estat depositat a la canera
municipal i hi ha hagut intervenció
en tres bregues al carrer.

El Gabinet Premsa ha publicat
el segon número del butlieti «Policia
Municipal».

(Passa a la pàg. 5)

Elk SAIL ilk



Llocs prehistòrics amb perduraci6
Jaciments de nova planta
Probable lloc central
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Fragments
L'EPOCA ROMANA

Vull fer referenda en aquest arti-
cle a un canvi molt important i re-
levant dins la história general de
l'Illa. El 123 a.C. es produeix una in-
vasió ja inevitable, degut a la pro-
gressiva expansió dels exercits ro-
mans per tota la Mediterrania. Així,
alguns autors com Estrabe (111,5,2),
Orosi (V,I3,1), i sobre tot Florus
(1,4,3); parlen de com el General
Quint Cecili Mete i conquereix
al comanciament d'una Esquadra. A
partir del clesembarc no pareix que
costas massa apropiar-se de tota
l'Illa, i així es fundaren dues ciutats
(Palma i Pollentia), a mes d'establir
Ires mil colons cluits d'entre els ro-
mans d'IN:nia.

Pere) centrant-nos a la nostra con-
trada, —Felanitx—, es plausible de
fer un repas a les investigacions que
s'han fet d'aquesta epoca. I, es ciar,
per començar es mes que obligat fer
allusie al nostre illustre compatrici
D. Miguel Bordoy. Ell fou el que du-
gué a terme les primeres observa-
cions, si Ines no, arreplegant mate-
rials i indicant de forma sistemàtica
el hoc de les troballes. Podem citar-
ne algunes, com la Venus trobada el
Puig Verd, trenta monedes d'or al
Serra], sarcõfegs amb esquelets a
So N'Oliver, i un Ilarg etc. La majo-
ria d'aquests objectes avui han des-
aparegut, i així el patrimoni de tots
els felanitxers s'ha vist expoliat de-
gut a cicsaprensius, que no tenen
clara consciencia de que som una
collectivitat. Altres estudiosos com
D. Cosme Bauça també fan referen-
cia a troballes, en aquest cas de ce-
ràmica sigilata a Sa Plaça de Santa
Margalida. A més m'han arribat re-
ferencies d'altres troballes, com per
exemple d'àmfores a Porto Colom,
i distints objectes a diferents in-
(frets.

El cert, i diguem-ho ja, es que
l'estudi de l'important fet que es la
romanització; i tots eh canvis que
aquesta suposa, a la nostra contra-
cia, no ha estat ni sols començat.

Fins ara nomes s'ha fet una arqueo-
logia (lets objectes j , perquè no dir-
ho, de continuades expoliacions.
Darrerament el panorama s'intenta
canviar, i si be no s'han aconseguit
importants resultats, si s'ha encetat
el tema, amb totes les possibles con-
seqiiencies a que això pot portar.
Així es pot afirmar que s'han obert
noves expectatives, sobre tot gracies
als resultats que ens donen les dar-
reres prospeccions realitzades en el
ternie, degut en gran mesura a l'ex-
haustivitat d'aquestes. El tema es
Pt intentar tractar des de dos
punts clarament diferenciats:

I )—Els canvis al indu indígena
Ara per ara nomes es poden plan-

tejar nous camps d'estudi, a partir
de les realitats amb les que ens hem
trobat. El més relevant a destacar,
es que tots els jaciments que foren
poblats en el Talaiótic Final, ho se-
gueixen essent a epoca ja plenarnent
romana. Aix6 es pot collegir de les
troballes en superfície de ceràmica
romana, no nomes d'època Republi-
calla, sine també Alt Imperial (la
ceràmica sigilata és comuna). Així
pareix que, al manco eis Hoes indi-
genes, no s'abandonen. Per tant és
lógic amb l'estat actual de les in-
vestigacions, no poder parlar clara-
ment, de que el qui viu a aquests
punts sigui el substrat indígena, i
no colons, encara que la primera es
Ia probabilitat més plaussible.

2)—EI non sistema
Es aquest un punt un poc mes es-

pines ja que, afirmar si un jaci-
ment es o no de nova planta, es
sempre molt relatiu, i nomes una
excavació exhaustiva pot confirmar
això. Així i tot si que pareix esser
un camp molt interessant per l'es-
tudi, al manco a la nostra contrada.
Concretament tenim catorze nous
enclaus, set ciels quals podrien esscr
viles rústiques (això no es més
que una hipòtesi pendent d'excava-
cions). De tots aquests jaciments
nomes un ha estat relativament es-
tudiat, i molt parcialment excavat,

Enguany farà 20 anys que es va
aprovar una resoluciú de l'ONU per
1 a qual tots els països desenvolu-
pats cs comprometien a destinar el
07 del seu Producte Nacional
Brut en projectes d'ajut als països
necessitats, cosa que han incomplit
la gran majoria d'Estats, entre ells
l'espanyol. Sobre aquest tema hi ha
una decisió presa pet nostre Ajun-
lament, de destinar una petita part
(un milk) de pts.) del pressupost
d'aquest any a ajudes ais països po-
bres. Acord, però, que no ha de ser-
vir d'excusa per a oblidar-nos del te-
ilia i pensar que ja hein complit per
enguany. Tumbé tenim redois dins
Casa Nostra on la situació es tan
critica com al mal anomenat «Ter-
cel - Men», i clue el problema exigeix
atenció i mesures constants.

Tornant als països pobres, pens
cert que Faint que necessiten es do-
ble. Per una banda hem de conside-
rar, molt seriosament, que l'opulèn-
cia de bona part de la nostra socie-
tat es fonamenta en la tradicional
explotació ciels recursos ciels països
pobres, cosa que en alguns moments
de la histõria ha estat escandalosa:
()clan en Colón va arribar a America
hi vivien uns 80 milions d'indígenes,
i al cap de 60 anys sols n'hi havia

del qual ja en vaig escriure un arti-
cle en aquest mateix scmanari (8-X-
1988, p 3). També s'ha de destacar
l'aparició d'un jaciment exepcional-
ment extens (87.500 m), i que no
pareix massa ingic plantejar la se-
va funcionalitat com a Hoc central
del territori.

Si cercam uns denominadors co-
muns a tots aquests hoes tenim:

a) Establiment a les millors ter-
res del Terme.

b) Situació molt propera ais
llocs talaietics.

Així, i com a conclusions, podem
entreveure un sistema d'explotació
agrícola, cl qual intenta treure un
maxim de rendiment al nou territo-
ri. Administrat aqueix per una se-
rie de viles, aquestes funcionarien
com a punts de producció directa,
i a la vegada dependrien d'un lloc
central ales relevant a tots els ni-
yells. Tot aquest sistema es cornu-
nicaria amb la mar, ja que també
tenim nous jaciments situats als ca-
mins que duen a la costa, a més de
Ia freqüent troballa d'àmfores en el
Port (a la qual ja hein al.lu(iit).YAixi
tant el iliuranient d'excedents com
moites de les importacions, proba-
blement es farien per aquest indret.

A la vegada no podem oblidar-nos
dels poblats indigenes, segurament
totalment pacificats i romanitzats
(al manco en el terreny material, ja
que no sabem fins a quin punt amb
els aspectes socio-cconómics). Això
es pot deduir degut a que les viles
es situen amb més d'una ocasió
aferrades els poblats talaiètics. La
funció dels indigenes en aquest nou
món esta encara per definir, perà
es que sols no coneixem el seu ni-
yell d'integració dins la nova esfera
económica, tot això si es que la po-
blació no es veié més mermada del
que podem suposar com efecte de
Ia conquesta.

TOMEU SALVA SIMONET

10 milions de vins, i no es que mo-
ríssin en les guerres, sine a conse-
qüència dels maltractaments, de les
maialties europees i dels treball
que estaven obligats a realitzar a les
mines. Un altre cas es el del trafic
d'esclaus, que fins al segle passat es
calculen entre 80 i 90 els milions de
persones africanes que foren captu-
rades i venudes pets espanyols, por-
tuguesos, francesos, britanics o ho-
landesos, amb la barbaritat de que
sots 1 de cada 5 arribava viu a Ame-
rica!!

Per altra banda, els països neces-
sitais no ho sen gens dels proble-
mes que comporten certs «avantat-
ges» occidentals, i si hem d'ajudar
dc veritat a tota aquesta humanitat
ho hem de fer començant des de ca-
nostra, amb coses tan senzilies corn
tudar menys paper, estalviar ener-
gia elèctrica o no adquirir articles
fets de fustes tropicals. Una altra
cesa fonamental es saber on anira
i que es farà amb el nostre ajut, en
el cas de contribuir en efectiu.
Aquest no hauria d'enriquir a certs
estaments i institucions que depe-
nen directament ciels canals del Po-
der Econòmic, sine destinar-lo a tot
un grapat de gent que treballa, amb
molts pocs mitjans i moita voluntat,
per a retornar la dignitat perduda
als pobles colonitzats, retrobant
l'experiència d'una medicina no
agressiva i la tradició de l'agricul-
tura adaptada al medi, fomentant cl
cooperativisme i la comercialització
ciels productes fora del monopoli
les multinacionals, treballant en l'ús
de les energies naturals no contami-
nants...

Hem de pensar, i despertar d'una
vegacia, que els problemes que avui
patim com a humanitat en general,
depenen en bona mesura de les so-
lucions que es cionin a nivell particu-
lar, i que els problemes seran molt.
més grossos pels nostres fills si no
ho aturam ara. No podem seguir
ignorant que la terra és rodona, i
que accidents com el de Txernobil o
catàstrofes com la Guerra del Golf
ens afecten a tots, a curt o llarg ter-
mini clestruint la vida de grans w-
nes del planeta. Això no es futur ni
progrés, i totes aquestes desgracies
es fonamenten sobre l'ús irracional
i especulatiu de les riqueses de la
terra, acompanyades de la sang i
les llàgrimes de milions de persones
que el dia del «Quinto Centenario»
es scntiran encara Ines explotades.

Fa algunes setmanes en Colau Bar-
celó ho deia clar: Mig men necessita
solidaritat, i alguns no ho entengue-
ren. Cal veurer-hi més alluny del
nostre redo!.

Agraiment
La família Adrover-Artigues,

davant les numeroses manifes-
tacions de condol rebudes amb
motiu de la mort de Sebastià
Adrover Artigues i en la im-
possibilitat de correspondre-
les a totes personalment, ho
vol fer per mitjà d'aquesta
nota.

A tots, moltes gràcies.

Arqueologia felanitxera

Miguel Bordoy (1-in



N'o 2a a lots els membres de la Con-
fraria cle la Creuada de l'Amor Diví,
a una assemblea general.

Volem fer notar que no es tracta
d'una reunió més sense importancia,
ans al coatrari s'intcnia que aquesta
assemblea sia el punt d'arrencacla
cap a la reestructuració de la con-
fraria en els seus aspectes organitza-
tius, de financiació i per ventura
també de programació d'activitats
corporatives i socials, fora de les da-
tes estrictes de la Setmana Santa.
Per tant es prega la puntual assis-
tència a aquesta reunió. El pròxim
dia 25 de març, a les 9 del vespre al
saló d'actes del Collegi de Sant Al-
fons.

Pluviometria de S'Horta
Les quantitats de pluja registra-

des a S'Horta durant el passat mes
de febrer, foren les següents:

Dia 17,
dia 	 19,
dia 	 20,
dia 	 24,
dia 	 25,
dia 	 26,
dia 	 27,
dia 	 29,

0,1 	 litres
3,6
0,6
6,6
0,4
1,5
1
0,3

El que dóna un total de 14,1 litres
d'aigua de pluja per metre quadrat.

vida social
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Exposició de maquetes
Avui dissabte, a les 8 del vespre,

tindrá Hoc a la Casa de Cultura, la
inauguració d'una exposició de ma-
quetes realitzades pels alumnes de
2n. i 3r. de BUP de l'Institut «Mn.
Alcover» de Manacor, a l'assignatu-
ra de disseny i sota la direcció del
seu professor, el nostre company i
collaburador, Miguel V. Sebastian
Llambias.

En aquesta mostra, que restara
muntada fins dia 5, s'hi podran veu-
re una sèrie de maquetes, dedicades
a Fr. Juníper Serra, reproducció de
les missions californianes fundades
pel francisca mallorquí. També s'hi
exhibiran les maquetes de les esglé-
sies de Fetanitx, Manacor i Petra, el
Nou Camp de Barcelona i una
collecció molt interessant de cases
americanes de l'arquitecte Frank
Lloyd Wright.

Concert de guitarra de Miguel
Angel Aguil6
El proper diniecres (lia 2.5, a les 9'30

del vespre, a la Casa de Cultura, el
Centre Cultural de Felanitx ens pre-
senta al jove professor Miguel An-
gel Aguiló, en un recital de guitarra
on interpretarà peces de Tàrrega,
Bach, Villalobos, Sor, Barrios i Tu-
rina.

M. A. Aguiló, que es de Campos,
cresqué dins un ambient familiar
força sensibilitzat per les arts i des
de molt nin es va iniciar en la prac-
tica musical, on les seves preferèn-
cies s'inclinaren tot d'una per la gui-
tarra. Sota cl mestratge de Guiilem
Noguera seguí aquests estudis fins
obtenir el títol professional de Gui-
tarra. També rebé durant dos anys
classes de Gabriel Estarella's.

Passa a Alacant per estudiar el
Grau Superior al Conservatori «Os-
car Esplà» sota la direcció de José
Tomas i als 19 anys l'aconseguia
amb les maximes qualificacions i
amb premi extraordinari de fi de
carrera.

També ha estat guardonat amb els
premis d'Interpretació de la Socie-
tat de Concerts d'Alacant i de l'Ate-
neu de Maó. Fa sis anys que es pro-
fessor titular de guitarra al Conser-
vatori de Música de Palma.

El pont del canif de Son Prohens
El Servei d'Obres Hidràuliques de

la Conselleria d'Obres Públiques fi-
nalitzava aquests dies el pont del
camí de Son Prohens a l'indret del
pou de Sa Font d'aquest nom, el
qual aconduira les algues del tor-
rent de Son Cifre que en la intersec-
ció amb aquesta via, quan esdevé
una torrcntada, solia fer gran des-
trossa. D'aquesta manera esperam
que no es repeteixin aquests incon-
venients. Per aquesta reforma ha ce-
dit desinteressadament els terrenys
nccessaris el propietari de la finca
D. Julia Munar.

Ara l'Ajuntament té la intenció
d'arreglar el camí i restaurar el pou,
així com d'altres pous públics de la

contrada, com féu fa uns mesos amb
l'ajub d'En Mel a Ca's Concos.

El Taller de Teatre cPicadis»
Dissabte passat el Taller de Tea-

tre «Picadís» de S'Arenal, estrena a
l'Auditori Municipal la divertida
obra de l'autor anglès Brandson
Thomas «La tia d'En Caries».

L'event, que ens arriba de la ma
del Centre Cultural i la Llar de la
Tercera Edat, sota el patrocini de
«la Caixa», ens permeté comprovar
un cop més la bona tasca d'aquest
grup que gairebé en totes les seves
empreses en surt airós. Un gran
sentit per escollir les obres i un
equip d'actors i tècnics quotio des-
mereixen dels professionals, són la
clau de l'exit de les seves represen-
tacions, entre les quals, la que co-
mentam en fou una prova més.

Sopar de comiat
Divendres passat a vespre, en el

restaurant- Can Pedro .de Portoco-
lom, l'Associació de Pares d'Alum-
nes del CoHegi «I. Joan Capó» dedi-
ca un sopar de comiat a la que fou
mestra del centre Francisco Mesqui-
da Rotger i a la que fou professora
de música Catalina Ramon Ramis.

La Junta Directiva i un bon gra-
pat de pares d'alumnes, donaren
així testimoni de gratitud a aques-
tes ducs persones que han dedicat
una bona part del seu quefer pro-
fessional al centre esmentat.

El Dr. Miguel Vidal, membre de
Ia Junta, en breus paraules agraí
aquests serveis i féu ofrena de sen-
gles plaques de plata a les homenat-
jades, les quais regraciaren amb
evident emoció.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
DESCOMPTES DE TRANS-

PORTS. — Es comunica a tots els
jubilats, encara que no tenguin els
65 anys però que sien pensionistes,
que poden sollicitar el talonari per
a gaudir de descomptes en el trans-
port.

EXPO 92 DE SEVILLA.— Els so-
cis que així ho desitgin podran fer
Ia pre-inscripció a la Llar, abans
dia 23 d'aquest mes. Les places s'ad-
judicaran per sorteig.

TALLER DE CUINA.— Divendres
dia 27, a les 5 del capvespre, a la
Llar, a carrec de Margalida Mulet.

Curs Studia
Dijous dia 26, a les 9,30 del ves-

pre, al saló d'actes de Sant Alfons,
TAULA RODONA sobre el tema
«Noves formes d'espiritualitat i d'a-
postolat pels seglars dins l'Esglé-
sia», amb la participació d'alguns
membres de moviments de seglars
cristians.

NAIXEMENT
Els esposos Miguel Mestre Mestre

i Maria Puig Bennassar, han vista
alegrada la seva llar amb el naixe-
ment del seu primer fill, una nina
preciosa, que en el baptisme rebrà
el nom de Maria.

Enviam la nostra mes cordial-feli-
citació als novells pares.

NECROLOGIQUES
Dimarts de la setmana passada,

entrega l'anima a Deu a Felanitx, a
l'edat de 86 anys, després de veure's
confortada amb els- sagraments, D.°
Miquela Gaya Adrover, Vda. de Mon-
Serrat. A.c.s.

Reiteram cl nostre condol a la se-
va família i d'una manera especial
cils seus fillols Jojo Gayà, Bartomeu
Rosselló, Maria Barceló i Catalina
Massutí i fillastres D.a Margalida,
D.a Francisca i D.a Damiana.

Diumenge dia 15, descansa en la
pau de Deu a Felanitx, a l'edat de 79
anys, havent rebut els sagraments,
D.  Maria Burguera Maimó. Q.c.s.

Enviam la nostra més sentida con-

dolimcia al seu espòs D. Joan Mas,
fills D.a Antònia, D. Miguel i D.a Ca-
tanna, fills politics, nets —d'una
manera especial al nostre collabo-
rador Joan Mas— i d'altres fami-
liars.

Secció Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL

Dernz't diumenge, se celebra el
«Dia del Seminari».

Dimarts 24 i dijous 26, a les 7,45
del mati, a la Capella de les Trini-
taries reso de Laudes i Missa.

Dilluns 23 i dimarts 24 a les 5 de
Ia tarda, a la Parròquia, Catequesi
per nins i nines de 1.a Comunió.

Dimecres 25, a les 5 de la tarda a
la Parròquia, Catequesi i celebració
penitencial pels nins i nines de 6, 7
i 8 anys.

Divendres 27 i dissabte 28, a les
9 del vespre a Son Negre, Conferen-
cies quaresmals.

Trot felanitxer
TRES FELANITXERS ENTRE ELS

MILLORS NACIONALS

HIPODROM DE SON PARDO:
1.0 PARVALLON 	 1'24'0
2.° MUTINE 	 1'24'2
3.° LANZARINA (F) 	 1'24'0

HIPÒDROM DE MANACOR:
1.° NACHITO (F) 	 1'24'0
2.° LUTINE 	 1'22'3
3 •0 MARAVILLA MARE	 1'25'0
4.° HITO S.F. (F) 	 1'26'0
Desprès de molt de temps Hito

S.F., torna estar entre els millors.
Joan Mas

SE NECESITA PERSONAL para
trabajos de jardinería y manteni-
miento de piscinas.
Informes, Tel. 658062. Cala Fe-
rrera.

SE VENDE PISO en construcción
y dos LOCALES en c/. Rocabertí.
Informes, Tel. 275548 (a partir de
Ias 21,30 h.).

VENDO MOTOR fuera borda Yama-
ha 8 HP a estrenar. 200.000 pese-
tas con !bat de 20 palmos made-
ra enfibrada por el mismo precio.
Informes, Tel. 581026.

PORTO-COLOM, SE ALQUILA
CASA amueblada, para todo el
año. 35.000 ptas. mensuales.
Informes, Tel. 462317.

Confraria de la Creuada de
l'Amor Divi

ASSEMBLEA GENERAL

Per al pròxim dia 25 de març, a
a les 930 del vespre, al saló d'actes
del Collegi dc Sant Alfons, es con-

MARMOLES

esgramar
Granitos, mármoles, piedra arenisca,
piedra Santanyí.

Pida presupuestos sin compromiso

Cl. S. Mique!, s/n. Tel. 554302 (FAX) MANACOR



Felanitx Sport C. B.
SERVICIO OFICIAL

Alfa Romeo

LE BRINDA LA OCASION DE REALIZAR SU SUEÑO, SI PENSA-
BA QUE ERA CARO, OBSERVE;

Gama 33 desde sólo 1.380.000 pts. llaves en mano
Gama 75 desde sólo 1.800.000 pts. llaves en mano
NO DEJE PASAR LA OCASION DE POSEER UN ALFA ROMEO,
VISITENOS, LE ESPERAMOS

Financiación hasta 4 años
SABADOS Y DOMINGOS ABIERTO DE 9 A 13 HORAS

VIA'AIZGENTTNA, 50 	 TELS. 827300 - 581260

VIDEO - REPORT
JAUME ANDREU

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

MONTAJES PARA AFICIONADOS

C/. Major, 17 	 FELANITX

electrón ¿ca

I iJ

VENTA Y REPARAC1ON DE APARATOS ELECTRICOS
EN GENERAL

VIDEOS — TV — RADIO — ETC.

INSTALACION DE ANTENAS TV Y PARABOLICAS
Caritat, 4 - Tels 583459 y 827182
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El MI proposa que la conducció eléctrica prevista
entre Horta i Es Carritxd sigui  subterrània

LA  SIXI_Alk
INFORMA

(Ve de la !Mg. 2)

DELEGACIÓ D'INFORMACIÓ

A propòsit d'unes informacions,
facilitades als mitjans cle- comunica-
ció pel grup «Coloms a la Sala», en
que cs denunciaven presumptcs
irregularitats en Parea d'ilisencla dc
l'Ajuntament de Felanitx, la Delega-
ció d'Informació de la Sala vol fer
públiques • les següents puntualit-
zacions:

1.a Totes les installacions d el
complex poliesportiu de «Sa Mola»
podien esscr utilitzades gratuita-
ment pels ciutadans, exceptuant les
tres pistes de tenis.

L'equip de govern va decidir que
aquestes serien també d'utilització
gratuita, però l'ordenança correspo-
nent haura d'esser modificada.

Durant eis mesos de desembre,
gener i febrer no s'han fet mana-
¡items d'ingressos per aquest con-
cepte, perqu no s'ha cobrat cap
cèntim per l'utilitzaciú de les pis-
tes.

2.a L'Ajuntamcnt va acordar en
sessiú plenaria que, a partir del pri-
mer dia de l'any 1992, en lloc de les
16 pessetes per metre quadrat que
abonaven els venedors que acudei-
xen al mercat dels diumenges en
pagarien 100. La proposta, aprovada
cl dia 4 dc novembre per unanimi-
tat, actualitzava d'alguna manera
uns preus desfassats per compensar
les despeses que ocasiona la neteja
ciels carrers en quê s'installa el mer-
cat dominical.

La publicació de 1 'a cord al
BOCAIB es va retardar fins al  cija
11 de febrer. En conseqüència, els
venedors 'seran degudament com-
pensais per lei quantitats satisfetes
durant aquest període, que en total

Mitjançant una moció presentada
clavant el Consell Insular de Mallor-
ca perquè sigui tractacla a la prope-
ra sessió plenaria, el PSM-NACIO-
NALISTES DE MALLORCA s'han

poden sumar cin-centes mil pesse-
tes. Tant aquesta quantitat com la
cobrada degudament han estat in-
gressades a la tresoreria municipal.

3 •a L'equip de govern, integrat
pels regidors del 'Partit Socialista i
la regidora inclepenclent, esta ins-
taurant un nou sistema d'organitza-
ciú que exigira als venedors que
sullicitin l'oportuna Ilicência, cosa
que no s'havia fet mai. A partir de
primer d'any, ha obligat als vene-
dors a exhibir un cartell amb les
dades personals, amb indicació del
que venen i del període pel qual
han abonat els prcus estipulats, ha-
vent d'acreditar la possessió de la
!licencia fiscal i estar al dia pel que
fa referência a les quotes de la Se-
guretat Social.

4.a L'exercici econòmic del 1991
ba...estat degudament liquidat. A
partir de l'any 1992 hi ha hagut un
canvi radical, que afecta a l'àrea
econòmica de tots els ajuntaments
de l'Estat Espanyol per l'aplicació
d'una nova legislació. -

L'Ajuntament de Felanitx ha acon-
segUit un grau . d'adaPtaciú a la nova
normativa certament estimable, pe-
t-6 per qüestions de tipus tècnic i
huma no han pogut esscr compta-
bilitzats uns ingressos que no obs-
tant estan perfectament controlats.

interessat pel projecte de Gesa
crinstallar una conducció elèctrica
d'alta tensió que preveu que passi
per la zona protegida existent entre
S'HORTA i ES CARRITXO.

El PSM es manifesta favorable,a
que aquesta conducció es faci per
via subterrania. L'art. 20 de la Llei
d'Espais Naturals i de règim urba-
nístic de les arces d'Especial Pro-
tecció de les Illes Balears disposa
que a les Arecs d'Assentament - clins
Paisalge d'Interès, les esteses hauran
de ser subterranies, llevat, en casos
excepcionals, que la Comissió Insu-
lar d'Urbanisme informi favorable-
ment.

No oblidem tampoc Ic campanya
de sensibilització popular clavant
aquest greu atemptat ecològic a una
area especialment protegida, que
s'està desenvolupant a aquests nu-
clis de població.

La proposta d'acord que el PSM
dura el ple del Conseil Insular de
Mallorca determina que la Institu-
ció s'adreci a GESA exigint-li que
aquesta instaFiació s'efectuï per via
subterrània en hoc de l'aèria actual-
ment prevista.

Ciutat de Mallorca, 10 març 1992.

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

Maria Burguera Malmo
va mori a Felanitx, el dia 15 de març de 1992, a l'edat de 79 anys,

havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.

Al cel sis
El seu espòs Joan Mas; fills Antònia, Miguel i Catalina; fills politics Mateu Nadal, Joana M.

Fons i Bernat Adrover; néts Joan i M.  Antônia Mas i Bartomeu i Joan Adrover; Germanes
i Francisca; fillol Miguel Mas; nebots, cosins i els altres familiars vos demanen que el volgueu

tenir presanten tes VastreS.peegiAries.

SE NECESITA 2.0 Jefe de Bar, Re-
cepcionista de día, Recepcionista
de noche y Relaciones públicas.
In f.: Tel. 643085

VENDO MUEBLES USADOS, buen
precio.
Informes, Tel. 825302.

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

TENGO CASA PARA ALQUILAR en
Felanitx, en C/. Zavellá.
Informes, Tel. 825302.

Casa mortuòria: C. Pelat, 70 LLOGUER D'OFICINES i despatxos
a Felanitx.
Informació, Tel. 581520.



RESTAURANTE
--Esmeralda

Park
CALA DO`R

Banquetes, Bodas: Comuniones
y Fiestas

ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PARQUE INFANTIL.
VISTA PANOItAMICA SOBRE EL MAR

LOCAL CLIMATIZADO

CAPACIDAD PARA 450 PERSONAS

PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL. 643085 - SR. RAMON

Restaurante

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

;I..
	 Salón para fiestas

comuniones, buffets, despedidas de solte-
ros, comidas de empresa, etc.

CAPACIDAD PARA 70 PERSONAS

TELS. 824182 - 824144

Electrónica SOLBIN
Distribuidor TELYCO (Grupo Telefónica)

Telefonia y equipos complementarios.

C. 'Costa Llobera, 6 	 Tel. 8272(5

errera
. 	 . • .

tE;REGALAMOS LAS VACACIONES!!

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

PIDANOS PRESUPUESTO AL TEL. 65 77 35 / 4
BODAS ,-- -BANQUEFES.--igOMUNIONES,

FELANITX

PORCADES
D. Paco Adrover, forense, i D. Bal-

tasar Nigorra, auxiliar, es miraren
per sobre es cadaver livid. Un Ilu-
mot ple de bombetes de mercuri re-
gava aquella panxa fent-hi ressaltar
ses rues. Eren les tres. Un siulo  es-
fereïdor trenca aquell silenci quan
es bisturí llisca per segona vegada
deixant sense miraments tres grapa-
des de budells baix es nas des met-
ge.

Ni una gota de sang. Sa earn, fres-
ca encara, ja n'era un testimoni del
que havia passat. Sa justícia espera-
va un informe exhaustiu i complet.
De tot all, horn n'havia de treure
conseqiiimcies que podien ser greus
per l'acusat. No es podien fer bro-
mes. Per això ses mans cobertes per

guants de goma desaparegueren dos
ser,ons3 vora es lleu de sa víctima i
ternaren sortir sota el Ilampee des
llumot tot mostrant un fetge que no
havia tastat mai ni es vi ni cap al-
tra beguda alcohòlica. Nomes un
Ileuger moviment de cap feu enten-
dre a D. Baltasar que ja podia co-
mençar per s'altrc cap. Una serra,
un martell i un instrument sem-
blant a una escarpera foren bons
per fer vessar un cervell. Certes
marques i sobretot un color mal de
definir feren comprendre en es dos
metges una veritat condemnatòria.
Havia estat una mort no volguda i
feta amb males arts.

Ja era el segons cas aquella setma-
na. Pesaren trossos de mort i els fe-

1■■
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ren passar per davall l'objectiu des
microscopi nou, sense escatimar pro-
vature.; químiques. Prest no hi va
haver cap dubte. Creuaren resultats

mentre aquelles vísceres fumants i
pudentes cornençaven a pudrir-se,
una lletrota ferèstega i nerviosa ana-
va omplint s'informe pels tribunals.

«Es primer cadaver, estudiat ahir,
no deixa dubte. Tant s'examen de sa
fel corn ets estudis des cor i des pan-
crees ens permeten diagnosticar que
es subjecte va morir ofegat pes fum
d'un tub d'escape, probablement
d'un tractor Ebro.

Es segon presenta unes marques
característiques inconfussibles tant
en es cervell com en es lleu. Mori as-
fixiat també però no pes monòxid de
carboni produit.per un vehicle me-
cànic. Unes taques blavosses en es
bronquis i certes escoriacions a ses
()relies fan pensar amb un altre gas
que, creiem, te molt a veure amb
ets alls.»

Un mes mes tard es tribunal con-
demna dos pagesos. No havien obeït
ses directrius des Mercat Comú. No
havien mort es porc amb gavineta
però tampoc ho havien fet segons
sa normativa. Un d'ells l'havia deixat
tota sa nit per dins sa portassa amb
es tractor en marxa. S'altre, que na-
turalment tengué més c,ondemna, va
sopar d'alls i a la matinada agafa
es porc per ses orelles i li entima
un alè fètid, fenèmen que li talla
s'aire. Es segon cas, a més, succeí
enmig d'una dotzena de testimonis
que no saberen o no pogueren ne-
gar ses evidencies.

Europa es Europa. Que hi farem!
Un no ha de voler nomes ses calen-
tes. Tampoc es pot dir que Europa
ens mira amb mals ulls i ens vol fo-
tre. També a pics va a favor nostre.
Per exemple, a partir del noranta-
no-sé-quants no farà falta que ens

baixem més es calçons, sera sufi-
cient que ens pugem una mica ses
anques. Es ver que també estaran
obligats es forners a fer ses enssai-
mades crues. Era una crueltat fer
patir sa pasta dins un forn infernal
fins que quasi es cremes. Ses betco-
Hades les haurem de pegar, si ho
feim en públic, amb polítges. Tam-
be es ver que haurem de menjar ets
ous cruus perquè amb ets -otrs dins
sa pella sa gent perd ses rialles i es
kirieleison.

P. Artigues

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

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 Scalibur 501
— Vespinos varios
— BMW K 75
CICLOMOTORES VARIOS

EXPOSICION Y VENTA

Taller

Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33-Tel. 580258
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS

9. DiSSENY

Restaurante-Cafetería
111111SAS

ESPECIALIDADES:
PAELLA 	 CALLOS
ARROS BRUT
	

PINCHOS
FIEDUA 	 POLLOS AL AST
SOPES MALLORQUINES 	 PARRILLADAS DE MARISCO
CARACOLES 	 PULPO A LA GALLEGA

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



GARANTIA NACIONALrRenault Ocasión le ofrece:,

RENAULT 11 TSE 	 PM-AC

RENAULT TSE 	 PM-Z

RENAULT Super 5 GIS 	 PM-BL

RENAULT Super 5 Oasis	 PM-BC

RENAUL Clio RN 1400 	 PM-BC

RENAUL Exprés Diesel 	 PM-AK

FORD Fiesta 	 PM-AH

CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACION

FRANCISCO MANRESA, S.A.
Concesionario RENAULT

FELANITX •
TeIS. 581984-85 h

Reparació de sabates
Punts de recollida i entrega:

Esparteria Nadal, C. Santueri, 72

- Alimentación Can Ribot, C/. Pere, d'A. Penya, 11

Xa•ig, drogneria i perfumeria, C. Convent, :17

Esparteria Margarita. C. Janine I. 21

— Alimentación Can Mel, Cas Concos

Restaurante Can Manuel
CALLE MAYOR, 7
	

CAS CONCOS
DE LUNES A SABADO MEDIODIA, Paella mixta, pan, vino
postre, 800 ptas.

SABADOS NOCHE Y DOMINGO AL MEDIODIA,
MENUS ESPECIALES

Menú sábado mediodía y noche:
Parrillada de pescado y mariscos o zarzuela de pescado y maris-
cos. Pan, vino y postre, 1.500 Ptas.

Para domingo mediodía:
Crema de pescado v marisco y suprernits de ave a la Imperial.
Pan, N'ill0 y postre, 800 pesetas.

NUESTRA CARTA: Pescado fresco y carnes.

FELANITX 	 7

Tenis taula
El passat dia 8 de febrer es va ce-

lebrar a Inca el Campionat de Ba-
lea•s a categories infantil i juvenil
cle tenis taula, on hi assistí una re-
presentació de l'equip felanitxer del
Bar Cristal, els quals aconseguiren
una bona actuació per esser aquesta
la primera vegada que participaven
en un campionat d'aquestes caracte-
rístiques.

A categoria INFANTIL, els reprc-
sentants fclanitxers varen esser en
Miguel Lauclat i en Miguel Angel
Garcia, ja que Jaume Tomas es va
lesionar dos dies abans del campio-
nat. Per equips, la parella Lauclat-
Garcia guanyaren una eliminatòria
per 3-0, però a la següent ronda s'en-
frontaren a l'equip Tramuntana que
al final seria el guanyador. El resul-
tat Bar Cristal-Tramuntana va ser de
0-3. Aquest resultat es iògic ja que
amb l'equip dc Pollença hi juga un
allot que queda classificat al nove
lloc als darrers campionats d'Espa-
nya de Tenis Taula. També, cal es-
mentar que es el primer any que els
jugadors felanitxers juguen clins
aquesta categoria, mentre que els
components d'altres equips ja fa un
parell d'anys. A individuals, tan En
Laudat com En Garcia quedaren

. ercers del seu grup on es classifica-
va el primer. A dobles, no guanyaren
cap partida però, va esscr on millor
varen jugar, se suposa que es per-
que a Felanitx només hi ha una tau-
la i no els hi queda rites remei que
jugar molts de dobles. Varen esser

climinats pel resultat 22-20 i 21-19.
A categoria JUVENIL, fou practi-

cament el mateix, a individuals Joan
Tauler quecla al 3.T Hoc i a dobles,
formant parella amb M. Laudat,
aconseguiren passar la primera eli-
minatòria, però a la segona varen
caure clavant una de les parches fa-
vorites amb un resultat molt ajus-
tat.

Els dies 7 i 8 d'aquest mes de
març també acudiren al Campionat
absolut de segona categoria els juga-
dors locals Miguel Ginard i Joan
Tauler. Aquest darrer va aconseguir
guanyar una partida, mentre que M.
Ginard, que sortia com a segon cap
de serie, va perdre a les semifinals
amb el mateix que havia climinat a
J. Tauler pel resultat 23-21 i 21-19.

Gori Vicens

SE NECESITA CAMARERA/O para
restaurante en Porto-Colom. Con
experiencia.
Informes, Tel. 824243.

SE NECESITAN MUJERES para
ensartar perlas durante todo el
año.
Informes, Tel. 580379 (del  a 10
noche).

SE ALQUILA PISO en Via Ernest
Mestre.
Informes, Tel. 580269.

IV Competició de
Tècniques Sala
Judo Felanitx

Dissabte dia 14 cle març, la Sala
de Judo Felanitx fou escenari de la
IV Competició dc Tècniques per a
Judokas de 5 a 14 anys, a la qual hi
participaren 130 nins, dc Felanitx,
Palma i Cala d'Or.

Durant la competició cada percha
cle judokas desplega un programa
lliurement elaborat de tècniques, i
un jurat format per professors dc
l'A.B.E.A.M., puntua la pulcritud en
l'execució de les tècniques així com
també l'originalitat i varietat. El Ju-
rat ho tingué difícil perquè els nins
i les nines demostraren un gran in-
terés i cada un, segons el seu nivell
se Hui en el seu repertori.

Al final hi va have trofeus per a
tots, gracies a la collaboració de:
Proyectos y Obras Sureste, Edifica-
ciones d'Or, Carbónicas Felanitx,
Perfecto Pascual, Cafeteria Felanitx,
Eléctrica Sierra, Sa Nostra, Winter-
turs Seguros, Previassa Seguros,
Gestoría M. Pou.

Els primers i segons classificats
de cada grup foren els següents:
Primers:

Leandro Muñoz, Carlos Tribaldos,
Adrián Ramon, Juan Antonio Mar-
quez, Jaime Antich, Javier Jimenez,
Hugo Prio, Ana Isabel Marti, Sara
Vaguer, Apolonia Garcia, Vanesa
Perez, David Perez, Miguel Coll, Kim
de Moy, Miguel Puig, Carlos Flores,
Federico Zarcos, Francisco Monta-
fies i Antoni Obrador Mas
Scgons:

Maria Jose Gutierrez, Cristopher
Sirtl, Samanta Bush, Raquel Saba-
ter, Apolonia Gardas, Almudena Ta-
pias, Xim Barceló, Daniel Estebez,
David Pascual, Victor Valiente, An-
tonio Romero, Victor Tribaldos, Mi-
guel A. Garcia, Gregorio Ramirez,
Antoni Obrador, Antoni Martorell,
Lorenzo J. Pujol, Pedro Oliver, An-

BA SQUET

(Ve de la pàg. 9)
cara imbatud en aquesta temporada.
Els de Tercera Divisió tenclran un
diumenge mes de &scans, abans de
començar la definitiva fase.

LARRY CISTELLES

Club de Bàsquet Esport
Es Port
RENAULT/RTE. PLAZA, 45

S. JOSE PALMA, 44
Tot i que no s'ho esperava, el

S. Jose sorti amb la cua enmig de
les cames de Portocolom, aconse-
guint així collocar-se a dos punts
del líder.

El ptrtit comença be, però la co-
sa s'ana complicant arribant a per-
dre, a lla primera part de 9 p. Però
Ia setema part fou diferent ja que
Pere dona força i en el minut 15 no-
més es trobaven a 4 p.

Els cinc darrers minuts foren de
lo millor, ja que l'equip aconseguí
un 6-0, collocant-se al 45-44 que do-
naria la victòria molt merescuda a
l'equip Renault/Rt. Plaza. El públic
disfrutá de veure que un equip mo-
dest es capaç de ser un dels millors
del básquet femení a dos punts del
!icier i amb la possibilitat de jugar
a I.a B. Si es possible, esperam que
el pavelló tan desitjat a Felanitx es
faci realitat, perquè seria desagra-
gradable que haguessin d'anar a ju-
gar a una altra pista coberta.

Andreu

tonio J. Torres i Mateo Monserrat.
Esperem que aquest trofeu tengui

continuïtat, perquè es una alternati-
N a ben positiva a la competició de
lluita, sobre tot per a nins i nines i
perquè tots els assistents, partici-
pants i espectadors que ompliren la
sala fruiren d'aquest Deport-Art tan
hermós que es el JUDO.
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FELANITX

Autocares lufo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• incident gren en «Es Torren-
16». L'arbitre no va ajudar gens ni
mica a que el partit anas . pels ca-
mins normals... Per() axe) nó basta
perquè algil és prengui la justicia
per les seves mans...	 4'

La mort d'un jove a l'estafi «Sar-
ria» a causa d'una bengala marítima
de socors, és una prova més de que
Tesport no és tan noble com es pre-
tén. Els anabolitzants a l'atletisme,
cocaïna al «basket», tribus humanes
cils estadis, gent normal que dun les
seves fòbies als encontres de futbol
i baloncistella, el ciclisme tampoc
se n'escapa perquè quan volen tro-
ben «doping» als guanyadors... En
definitiva, l'esport esta sobrevalo-
rat, i aix6 ho saben els politics que
se n'aprofiten, c,erquen la foto als
partits més rellevants... Aixi que la
cosa t dificil solució... ¡Hi ha mas-
sa interessos creats!

• Murió «TIA DE SON • AL-
BONS». Todo un personaje del que
nos hacíamos eco la semana ante-
rior. Amb la seva moto, una Alt1 i
cl seu «600» després, va fer molts
de favors... Siempre supo mantener
Ja sonrisa en sus labios, pese a las
circunstancias desfavorables. Fue
una época inolvidable que él alargó
hasta nuestras fechas, porque siem-
pre supo estar en la palestra. Era
joven de edad... Pero viejo en años
y experiencia, vivió intensamente,
las malas lenguas llegaron u llamar-
le «En Tia mai dorm» y con cierta
razón. Descansa en paz, .amigo y a
seguir en la brecha en la eternidad,
que algo habrá en el Más And para
entretenerse.

• Los ATLETICOS PORTO-CO-
LOM siguen dando el callo. Tras su
VICTORIA sobre cl SENCELLES
por un claro DOS CERO, aspiran a
Ia TERCERA PLAZA y a la futura
LIGUILLA DE ASCENSO. El amigo
TONI CUENCA anda eufórico y no
es para menos.

• oliNIC» abrió sus puertas. La
GALA JUVENIL del pasado domin-
go fue modélica. Gente sana en el
local, donde sólo pueden acceder los
socios que lleven la tarjeta que les

acredite como miembros del CLUB.
Actuación «in live» del grupo fela-
nilxer «BLACK CATS» que estuvie
ron francamente bien, bien aupados
por sus «fans». Un conjunto que re-
petira actuaciones en galas futuras.

• TELEVISIÓ FELANITXERA
batió TODOS sus INDICES etc
AUDIENCIA cl pasado martes con
su ¡ya! famoso DEBATE sobre «UR-
BANISMO». Pese a algunas deficien-
cias de tipo técnico, el programa in-
teresó a toda la comarca y el presen-
tacior/moderador MIQUEL JULIA
supo estar en su sitio y llevar el
programa por derroteros totalmente
civilizados. ¡Lástima que el asunto
del urbanism() tenga una difícil y
enrevesada solución!

e El pasado lunes se reunieron
en ci «BAR S'ABEURADOR» los
responsables de esta SERIE
EPISODIOS TELEVISIVOS que va
a protagonizar TOMEU PENYA. Allí
estaban LLORENÇ RAMON en plan
de productor, el guionista GASPAR
SABATER (que por cierto ya entre-
gó el primer guión), el adaptador
TONI GONZALEZ y un servidor,
que tengo la responsabilidad de la
dirección. Faltaban dos piezas im-
portantes como son PERE OLIVER,
director artístico y el director (le fo-
tografía JAUME MONSERRAT, que
conjuntamente con el equipo de ac-
tores se unirán a principios de abril
cuando se empezará a grabar el pri-
mer episodio en PORTO-COLOM.

• Esperamos que los jugadores
del C.D. FELANITX no se dejen in-
fluenciar por la «derrota» del pasado
domingo, ni por lo que sucedió...
Hay que seguir adelante, pese a que
algunos jugadores tienen sobre su
cabeza la espada de Damocles y pue-
den ser sancionados... El próximo
domingo en CAMPOS se disputan
cios puntos igual de importantes, an-
te un rival asequible sobre el papel,
y puede ser una buena ocasión para
recuperar cl terreno perdido. Hay
que aguardar las sanciones con en-
tereza y pensar en el futuro, que no
es otro que disputar partidos de fút-
bol buscando la victoria, pero de
una forma deportiva y noble...

Copyright:
MIQUEL A. JUAN GARCIASy
EDITORIAL RAMON LLULL

SE NECESITA COCINERO para
restaurante en Calas de Mallorca.
Informes, Tels. 833789 y 833426.

SE VENDEN CRIAS DE PASTOR
ALEMAN.
Informes, Tel. 824636.

VENDO MESAS Y SILLAS de plás-
tico para terraza, material de co-
cina y una cámara frigorífica.
Informes en esta Administración.

Fútbol Sala

RESULTATS
Iniciació Regional
A.P.A. Col. Joan Miró (Ciutat), 3
A.P.A. Col. St. Alfons/Pint. Mar, 4
Iniciació Promoció
Fray Joan Ballester «B», 4 -
A.P.A. Col. St. Alfons/Pint. Mar., 0
Benjamins Futbol 5
C. D. Pelanitx, 9 -
Par. Ramon Llull «B» (Ciutat), 1
Infantils Promociá

Públic (le Lloret, 2 -
A.P.A. Col. Sant Alfons, 4

Bon rendiment ciels equips locals,
dins un cap de setmana fluix per la
manca de partits. Hem de destacar
i agrair la gran victòria ciels benja-
mins de Futbol 5 per 9-1 clins «Sa
Mola» així com la victòria fora casa
dels infantils davant el Lloret que
els d6na el pasatge per les Finals
Insulars.

PINTURAS MAR, d'Iniciació Re-
gional es desplaça a Ciutat, concre-
tament al pavelló Francesc de Borja
Moll, per enfrontar-se a l'equip re-
velació d'aquesta lliga el Col. Joan
Miró. Un bon partit que es salda
amb victòria visitant per la minima
(3-4). Un encontre en el que jugaren,
Martinez (2), Miguel (3), Cerda,
Lluís (1), Juanito (1), Hayo (3), Ja-
vi (2), Uguet (1), Vidal (2), Alex
(2) i Monserrat. Els quatre gols fo-
ren obra del darrer fitxatge, Miguel.

L'altre partit d'iniciació fou con-
tra el F. J. Ballester «B», que gole-
ja per 4-0 els felanitxers. L'equip no-

L'equip APA COL. ST. ALFONS/
BAR ETS ARCS de Felanitx, amb
companyia del seu entrenador Ma-
rino Talavante, pares i seguidors, es
desplaça a Menorca, concretament
al poble de Sant Lluís, per disputar-
hi un partit i passar-hi dos dics mag-
nifies.

Una expedició força animada que
despertava l'atenció del personal
per tot on anaven, amb un compor-
tament admirable i distingit que dei-
xa rastre per tota l'illa. L'expedició,
bastant animada, fou integrada per
tretze jugadors: Pere Monserrat,
Juanjo Martinez, J.R. Villanueva, Vi-
cenç Blanco, Miquel A. Fontanet, M.
Angel Maim& Tomeu Adrover, Al-
berto Pantoja, Domingo Barceló, Co-

tá les moltes baixes aquest cap de
setmana. Jugaren: Martinez (1), Javi
(1), Alex (1), Hayo (1), Juanito (1),
Vidal (1), Alfonso (1), Monserrat
(1). Aquest cop, la banqueta fou
(Attila per ANASTASIO LEANDRO
que cobrí les absneies justificades
ciels seus clos misters.

Alegria i ambició, un partidas fou
jugat una altra vegada pels benja-
mins de Futbol 5. Una nova goleja-
cia ciels jugadors cle M. A. Calcientey
que s'acosten encara més al segon
Hoc cie la classificació. Santi Sierra
(6), Valverde, Quique i Toni Pou
marcaren la diferencia. Enhorabona
a aquets equip que, partit a partit,
esta demostrant la seva categoria.

I ja per acabar, les bones notícies.
Els infantils de Promoció ens donen
una altra alegria, guanyant al Lloret
per 2-4 sense la seva estrella, el nú-
mero 10. Una victèria que els envia
directament a les Finals Insulars de
cap. Quatre gols d'Antonio Cañas
donaven la victòria als jugaciors de
Joan Sebastià Picornell que tant han
cercat. Jugaren, Marc (2), Taboada
(2), Alccín (2), López (2), Illescas
(2), Garrido (2), Cañas (2), Zamo-
rano (2) i Uguet (2).

LO MILLOR.—E1 jugador benjamí
Santiago Sierra, que marca sis gols
davant el Parròquia Ramon Llull
«B» de Ciutat i torna esscr una peça
clan per l'equip que entrena en Mo-
rete.

(Passa a la pàg. 10)

lau Forteza, Eva Sierra, Paco Muñoz
i Ramon Garcies. Un gest simpàtic
fou l'intercanvi amb els jugadors ciel
C.C.D. Sant Lluís (actual campió de
Menorca) d'uns obsequis consis-
tents en siurells mallorquins i una
magnífica placa de plata.

El partit fou igualadíssim,  ambr
ràfegues de molt bon joc. Per l'equip
mallorqui jugaren tots i al minut 14,
Tomeu Adrover roba l'esfèric en de-
fensa per cedir-lo a Domingo Barce-
ló, que marca cl gol de la victòria.
Un partidet molt animat que acaba
amb un gran refresc.

Com hem dit, aquest viatge, comp-
ta amb el suport dels pares i altres
acompanyants .

M.T.F.

ESCO I Ves
Taller de marcs y motllures

OBRA GRAFICA
LAMINES I POSTERS

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

Els Infantils directes a les Finals
insulars per quart any consecutiu
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Les victòries de les sèniors no arriben
eft
 FUTBOL

11.11=11k	

'La PREFERENTE

El partido fue suspendido en el minuto 71
Al parecer hubo agresión al

Felanitx,
Partido jugado el pasado domingo

por la tarde, con escaso público en
Ias gradas. Pero en ellas hubo (sus
Inds y sus menos entre aficionados
felanitxers y los ocalvianers», algún
que otro agarrón y más que algún
empujón... 0E1 horno no estaba
para bollos», circunstancia que el co-
legiado no «quiso reparar» echando
leña al fuego. Por ejemplo no com-
prendemos como no enseñó tarjeta
alguna al jugador Juanjo, que cazó
repetidas veces al jugador Nico, ha-
ciéndose acreedor de la expulsión;
en cambió sacó tarjetas rojas a go-
gó por mucho menos... Algo se co-
cía en el ambiente, desgraciadamen-
te sucedió lo que se temía. Las con-
.:ecuencias serán funestas para el
Club.

FELANITX: M. Roig, Gelabert,
Borrás, J. Roig (Francis), Oliver,—

Colau, Felipe, Nico, Teruel, Alfonso
y F. Aznar.

CALVIA: Emilio, Carlos I, Plasen-
cia, Pujol, De-La, Quico, Juanjo I,
Mínguez (Tugores), Cristóbal, ,Juan-
ma y Nico.

ARBITRO: Munar. Fatal. Mostró
tarjetas amarillas a Gelabert, Felipe,
Juanma y al delegado del Felanitx y
Felipe. Rojas directas a Mínguez,
Oliver, Gelabert, Ramos, entrenador
del Felanitx, y a Colau. Otras al ban-
quillo visitante.

GOLES: 0-1, minuto 16; Cristóbal,
de penalty. 0-2, minuto 57; Nico. 0-3,
minuto 68; Nico.

COMENTARIO: En el minuto 71
tIe partido algunos espectadores sal-
taron al campo y vimos como el ár-
bitro se caía. Tras reincorporarse
suspendió el partido. El juego se ha-
bía endurecido, quizás debido a la
poca experiencia del árbitro.

El Calviá supo jugar briosamente
-al contragolpe en la primera parte;
en la segunda, pese al marcador en
contra, el Felanitx pudo remontar,
pero no hubo fortuna en la hora de
marcar...

MAIKEL
PROXIMA JORNADA:

PREFERENTE: CAMPOS - FELA-
N I TX.

2.a REGIONAL: «Sa Lleona»,
'S'HORTA - VALLDEMOSSA.

Y VILAFRANCA - CAS CONCOS.
3.. REGIONAL: PLAYA ARENAL -

ATCOS. PORTO-COLOM.
2.. REGIONAL

MONTAURA, 5 - S'HORTA, 4
INCREÍBLE, PERO CERT!

És increïble lo que li passa al
S'Horta en els darrers partits ju-
gats, ja que guanyant de deb6, una
vegada pels propis errors i altres
per l'actuació de l'arbitre, sempre
acaben perdent. Aix6 va passar tam-
be diumenge passat, i quan el mar-
cador estava 1 a 4 a favor del
:Sliorta el collegial es va inventar
un penal i això va esser el principi
de la derrota. Els gols del S'Horta

protagonista del encuentro
- Calvià, 3
foren marcats per Julian (2) i Felix
(2). Esperam que aquests esdeveni-
ments no desanimin els jugadors i
demà diumenge a les 16 h. puguin
veneer al difícil Valldemossa At.
CA'S CONCOS, 1 - PORRERES, 1
El Ca's Concos realitza una bona

segona part, destacant Adrover Sas-
tre i el tandem defensiu Julia i
Uguet.

El gol el marca Bennsar d'un xut
creuat.

Aleix; Miguel, Jaume Julia, Uguet,
Juanan, Mateu, Sales, Tauler, Colau
i Bennasar. Al segon temps sortiren
Adrover Sastre i Jaume.

Joan Mas
3.8 REGIONAL

BUEN SEGUNDO TIEMPO
ATCOS. PORTO-COLOM, 2 -

_	 --SENCELLES,--0
Tras una La parte bastante reñida

con dominio local, en la que los
«porteños» no consiguieron materia-
lizar algunas ocasiones de gol, vino
Ia continuación en que mejoró osten-
siblemente el juego de los anfitrio-
nes. Mariano y Futri, con un gol
por barba, conseguían romper el
cero a cero inicial. Por cierto que
Mariano, con trece dianas, es el «pi-
chichi» de la categoría.
CADETS

MANACOR, 1 - S'HORTA,
A pesar de les nombroses baixes

del S'Horta, degudes a les expul-
sions que es feren a Porto Cristo,
no es feu un mal partit i inclús me-
reixia empatar. Avui a les 16 h.
S'Horta-Llosetense.
JUVENILS

MURO, 4 - FELANITX,
Partit disputat al camp municipal

de Muro on a l'equip fclanitxer
que dirigeix en Fernando Lillo, des
ciel començament tingué mala sort
a l'hora de marcar, ja que crearen
bastantes ocasions de gol, en canvi
l'equip local amb moltes menys oca-
sions va aconseguir endur-sen els
clos punts. Per part del Felanitx va-
ren jugar Galmés, Petty, Acosta, To-
meu, Mates, Evaristo, Tomas, Gui-
Ilcm, Basiilo, Roque i Frías.

Gori Vicens
SOLEDAD, 7 - S'HORTA,

Esperada vict5ria dels hortarrins
en el camp del Soledad, ja que es
molt difícil jugar 13■:!, quan s'han
hagut d'aixecar a les 6,30 del matí
per poder jugar a les 9 a Palma.
INFANTILS
S'HORTA, O - MARGARITENSE, 1

Els nostres intantils estan pas-
sant una mala ratxa, i els margali-
dans demostraren esser un equip
amb una bona defensa.
ALEVINS C.I.M.

FELANITX, 10 - ESCOLAR, 6
Cosme, Vaguer, Sinn"), Joan, Pim-

to, Nadal, Campos, M. Angel, . To-
meu Vidai, Alcolea, Oliver.

També varen jugar Fernández,
Joan Adrover i Oscar.
Els gols els marcaren Alcolea (4),

Campos (3), Vidal (2) i Nadal.
BENJAMINS
S'HORTA, 0'- PORTO CRISTO, 6
El resultat fou l'esperat, ja que el

Porto Cristo era el 2n. classificat i
encara que el S'Horta va teninr va-
ries oportunitats per marcar, el
porter contrari va estar afortunat.
Avui ens desplaçarem al camp de

BENJAMINS
FELANITX, 10 - ESCOLAR, 0

Partit jugat a n'Es Torrentó on
els jugadors felanitxers molt ben di-
rigits p'En Nino Simarro aconsegui-
ren gole jar i dominar completa-
ment durant tot el temps a un fluix
escolar de Capdepera. Els gols varen
esscr marcats per Tomeu Nadal, To-
met' Vidal (2), David Campos (3), i
Pedro Alcolca (4).

Alineació: Cosme, Alejandro, Si-
mó, Rodriguez, Estelrich, Nadal,
Campos, Riera, Vidal, Alcolea i Oli-
ver.

Aquesta setmana fou jornada de
descans pels equips de categoria ca-
det i infantil.
FUTBOI, 5
FELANITX, 9 - P. RAMON LLULL, 1

Partit clarament dominat pel con-
junt fclanitxer davant un fluix Ra-
món Llull, on l'entrenador «Mo-
rete» va uprofitar que jugassin tots
els components de l'equip, principal-
ment els que solen seure quasi sem-
pre a la banqueta. Els gols varen es-
ser marcats: Santi (6), T. Pou, Car-
les i Enrique. Per part del C.D.' Fe-
lanitx, varen jugar Manolo, Rubén,
T. Pou, Xavier, Adrian, Carlos, Co-
vcs, Santi, J. Nicolau, J. Vidal. J. Ra-
nión, Enrique i Pizarro.

a principi de temporada i que ara
es el Ines regular per la seva lluita,
entrega i encert i que, en aquesta
ocasió fou, a més, el maxim anota-
dor.

L'espectacle de la setmana el do-
naren els JUNIORS, protagonistes
(Pun d'aquells partits vibrants (vie
se recorden una bona temporada.
Aquesta vegada, poc importa l'absèn-
cia dels «militars» (Fullana, Lladó,
Amengual); el sis júniors presents,
mes dos juvenils, ho brodaren. A la
primera meitat se succeïren les al-
ternatives en el marcador. Els dol-
cos. 10 primers minuts del segon
tsmps dispararen la diferencia fins

_As 18 punts (54-36), per?) una im-
portant reacció visitant ens va fer
patir fins al final. El públic ho va
viure com a les millors ocasions.
Entre l'excellent actuació de tots els
jugadors, cal anomenar els germans
Sanchez (Jordi, a la 1.a part, 16
punts i Cesar a la 2.2, 15) i Tomeu
Nadal pels seus antològics 10 pri-
mers minuts.

Les St.NIORS,`la setmana -passa-
da, tingueren la visita de dos rivals
de nivell semblant al seu joc, perci
no sortiren guanyadores en cap dels
dos encontres. El Santa Maria, que
compartia la posició de cuer amb
les nostres jugadores, va perdre
menys pilotes i va estar més encer-
tat en el tir, especialment en el tram
final. A la derrota de diumenge, que
se produí per només 2 punts, tam-
be hi collabora l'actuació de l'arbi-
tre 4ue, abusant de faltes i de tècni-
ques, deixa cl Joan Capó sense la
jugadora Garcias ja en el descans,
amb la desqualificació de Camarero,
a 5 minuts del final, i amb quatre
jugadores en el darrer minut en el
que, curiosament, se retallaren les
diferêncies. L'equip, .en aquesta oca-
sió, tingué una bona actuació i des-
taca el fet de que totes les jugado-
res presents anotaren, cosa inèdita
en aquest equip. També cal esmen-
tar la increïble reacció dels dos dar-
rers minuts en els que obtinguerert
un parc41 de 9-0.

ANOTADORS
Cadets.—Hugo (15), A. Barceló ,

(8), T. Bisquerra (6).
Júniors.—Jordi S. (20), Cesar S.

(15), B. Nadal (12).
Seniors fem. (Santa Maria).—A.

Camarero (9), C. Garcias (8), M.
Lladó (61.

Seniors fern. (Llucmajor).—Fanny
(12), C. Garcias (8), A. Camarero
(7)-

AQUESTA JORNADA
Els cadets tenen una bona oportu-

nitat a la pista de La Salle B. Els
juvcnils comencen la seva participa-
en') en el «Jorge Juan», amb un difí-
cil desplaçament a Pollença. I no
molt lluny d'allà, a Alcúdia, hi juga-
ran els júniors.

Er diumenge l'equip femení anirà
també'a . La Salle. Els séniors mascu-
lins disputaran el primer partit de
la fast; . d'ascens, a Felanitx, contra
el Ca 'g.'E.Sperclanver de Bunyola, en-

(Possa a la pág. 7),

RESULTATS
Cadets:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 48
SON SERVERA, 	 73
Ji iniors:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 65
ESPANYOL, 	 61
Seniors fem.:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 27
SANTA MARIA, 	 40
Seniors fern.:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 41
LLUCMAJOR, 	 43

COMENTARI
Els CADETS foren superast amb

un clar resultat per un equip que,
sense ser massa superior als: felanit-
xers, els ha derrotat, amb comoditat,
en ambdues ocasions en què s'han
enfrontat. L'encontre fou de molt
llarga durada ja que s'assenyalaren
moltes faltes. La primera part va
ser més anivellada (31-39) que la se-
gona (17-34). En aquesta darrera se
tudaren molts de llançaments fàcils
depart local. L'aspecte niés negatiu

'del Joan Capó fou la gran" quantitat —
de tirs lliures errats (ni més ni man-
co que 36). I la nota més positiva va
ser l'actuació d'Hugo Díaz, el juga-
dor que més encalentia la banqueta
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Pers■anas de Alumin■O
Color Plata, Bronce y
laçadas vanos colores.

Puertas Arrollables
Gaivamzadas y iacadas
Manual y mando a distanCia
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Puertas Cancela
1-berro y Aluminio y
Con mando a cfistancia

Puertas Extens■bles
Galvanlzadas y
lacadas
Vanos colores.

Puertas Basculantes
Galvamzadas. lacadas
Imitación madera.
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— Diesel y 1.0 gasolina no incluyen cuentarrevoluciones.
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¡Sube a más! Si al completo equipamiento del Corsa Swing que ya
incluye: Faros halógenos/Luz antiniebla trasera + Neumáticos 145
R 13-745S + Pre-equipo de radio stereo con 4 altavoces y antena
+ Asiento trasero abatible (3 y 5 puertas) + Cinturones de seguri-
dad delanteros automáticos y traseros + Retrovisores exteriores
controlables desde el interior... sumas todo esto:

:

ELEvALuN ELECTRICOS

CIERRE cEN'VV*IZADO
CuENTARREN

01)CIONES

ta CRIsTALES "TIN'TN.DOS
El resultado es más: es la nueva versión

Opel Corsa Swing +.
Además, con modelos de 3, 4 y 5 puertas, Gasolina,

Diesel y lbrbo-diesel... ¡no se puede pedir mis!
Vs,

OPEL CORSA •

1a42221,1
OPEL -€4
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Colons a la Sala
ÉS CURIOS, PERO NO LOGIC

Es curiós que cl nostre grup plan-
tegi a una Comissió Informativa dc
Cultura que l'assessora lingüística
faci un curs per assessors d'Ajunta-
ments a la Universitat, fora de l'ho-
rani de feina i la nostra proposta
s'aprovi per unanimitat de tots els
grups i clespres l'acta de la Comissió
cle Govern que ho aprova definiti-
vament, no citi per res l'acord de la
Comissió Informativa .celebilada mit-
ja hora abans.

És curiós que el nostre grup pro-
posi al Pie que s'installi una bústia
per a queixes i suggeriments dels
ciutacians-anes, cl Batle ho accepti i
prometi installar-la tot d'una i pas-
sat prop de dos mesos no -ho hagi
fet.

És curiós que el nostre grpp.pro-
posi que s'investigui qui va autorit-
zar el camp de botxes de Portoco-
lom, qui va pagar la seva construc-

ció, qui va autoritzar de xuclar cl
Hum de l'escola, qui va autoritzar i
cobrar la publicitat que hi havia
abans de dcnunciar el fet i qui va
autoritzar un haret. Que el Batle ens
pi ometi que el mes pròxim ho dura
ci Ple i hagin passat tres mesos i no
sapi;oient com va la cosa.

Ës curiós, i tambe llastimós, que
el nostre grup proposi una Comissió
Especial d'Urbanisme per desemper-
nar el tema podent de l'urbanisme i
el PP s'abstengui i anunciï que im-
pugnara, 11c1 (pie la a la compo-
sició, 1%1(.0rd del Ile en que es
varen abstendre i seguidament el
PSOE s'abstengui de votar el calen-
dari per accelerar els temes pen-
dents i que tothom ja creu que no
es poden postposar mes. És curiós,
per() no lògic, que el PP i el PSOE
no siguin capdavanters en la reso-
lució d'aquests temes perquè tots
dos han tcngut o tenen en les seves
mans la solució. Per què cap dels
clos volen donar una passa de cap
endavant?

Fiatbol Sala
(Ve de la pàg. 8)

LO PITJOR.—Els desplaçaments,
cada cap dc setmana ens veim obli-
gats a desplaçar-nos a Ciutat o mes
lluny per poder disputar els partits
corresponents. Mem si els pobles veï-
nats s'animen a participar.

Escriu: MARINO TALA VANTE

III Liga de Invierno
BAR ES REDOS, 1 -
CONST. SURESTE SIMARRO, 2

Partido jugado con mucho interés
por parte cie los clos equipos e igua-
laclo casi hasta el final, lo que le
dio mucho interés. Los chicos
BAR ES REDOS jugaron muy bien,
controlando los puntales del Santa-
nyí. Al final ganó el que tuvo mas
ocasiones dc gol. Los dos goles con-
seguidos por SURESTE-SIMARRO
fueron una vez más de SANTI SI-
MARRO, que volvió a marcar dife-
rencias, entusiasmando al público
con sus rápidas intervenciones.

THE PAKS, 3 -
CIIAPISTERIA J. ROIG, 2

Otro encuentro muy igualado en
juego y resultado. THE PAKS no
querían perder ningún punto; saca-
ron todo su buen fútbol, consiguien-
do un gol más que ES REDOS y ga-
nar el partido. Lo mejor fue que lo-
graron el aplauso del público, pre-
miando así su juego, contrarresta-
dos por la ilusión de los CHASPIS-
TEROS que hicieron cuanto podían
por no perder el partido. Éstos no
tuvieron suerte frente a la portería,
ya que fueron cuatro o cinco veces
las que el balón chocó contra el pos-

te. Al final todos contentos por el
buen partido jugado.

BAR SA XARXA, 4 -
BAR CA'N BLANCO, 7

Los jugadores de SA XARXA no
 la suerte de cara ya que sus

jugadas estaban bien trenzadas, pero
les faltó el Ultimo remate. Por cl
contrario los CONCARRINS a mecii-
cla que avanzaba cl encuentro
aumentaban su ritmo y velocidad
en las jugadas, lo que les propició
la victoria. Este equipo, de haber
empezado la Liga a este ritmo y con
este interés demostrado últimamen-
te, otro sería su puesto en la clasifi-
cación. Hay que destacar a TONI
LLULL por sus tres goles.
CONST. MISIARRO, 0 -
RTE. CA'N GUSTI,

Partido muy soso tanto por uno
como por otro equipo. No tuvieron
Ia dirección bien puesta en el ba-
lón porque tanto a CRUELLAS co-
mo a J. CANO o el mismo J. MIS1A-
RRO, les faltó la suerte para marcar
en varias ocasiones. Igualmente le
pasó a BERNAT FERRA, TONI VA-
CA o JUAN BOSCH, con balones al
poste o saliendo fuera. Final a 0 y
reparto de puntos.

El equipo SPOTR ENERGY ven-
ció por 5 a 1 al de la CASA EXTRE--
MES/A y CLASIFICADOS X, vencie-
ron por 5 goles a 3 frente a CAN
MOIX S'OLIERA.

El COMit-
- NOTA: Referen. te a Ia crónica an-
terior sobre la no presentación ciel
equipo de SOLIERA, fue por care-
cer dc información. Una vez aclara-
da su ausencia, es del todo com-
prensible. Con estas líneas rogamo s .
nos disculpen.

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

MAIslACOR (13ale2res)
CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.     
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Carrer Campos, s/n. FELANITX




