
El regidor Antoni Nadal, Cap de
Ia Delegació d'Hisenda de l'Ajunta-
ment ens va dedicar uns moments
Ia setmana passada, per tal de reba-
tre unes denúncies formulades pel
grup Coloms a la Sala entorn a unes
preteses irregularitats detectates en
aquesta area, que foren exposades a
l'espai habitual de CALS a l'edició
del passat die 14 d'aquest setmanari
i que foren rebutjades després en
un comunicat de la Delegació d'In-
formació , a l'espai «La Sala informa»
de l'edició passada.

Antoni Nadal insistí en la false-
dat de les irregularitats denuncia-
des, i només en un punt, el que fa
referencia a l'expedició de Hicencies
per ocupació d'espais públics pels
firers, reconegué que s'obrava d'a-
questa manera per tal d'eliminar
una burocracia gairebé innecessària,
omesa per tot arreu per tal d'eviter
unes molèsties molt, considerables
als venedors.

Quant a la resta d'«irregularitats»,
Antoni Nadal les va rebatre d'una en

una: les taxes del camp d'esports no
han originat cap entrada, senzilla-
ment perquè s'acorda que l'ús de
totes les installacions fos gratuït.
Els cobros de les taxes per venda
ambulant del primer trimestre estan
ingressats. Hi ha els corresponents
justificants dels ingressos esmen-
tats, amb especificació de quantitats
i metres. L'augment de l'ordenança
de venda ambulant fou aprovat dia 4
de novembre amb la intenció de que
entràs en vigor a principis d'any.
Quan parlen de que dos milions de
pessetes no se sap on són, si citen
una quantitat deu ser perquè l'han
detectada. I per últim, el que no

- s'hagi clos la caixa en els mesos de
gener i febrer, no vol dir que es du
sense quadrar, sinó simplement que
degut a la nova reglamentació comp-
table, a la que s'estan adaptant els
sistemes informatics de l'Ajunta-
ment, i per uns problemes de tipus
tenic, no s'ha pogut cloure d'una
manera «formal» aquests períodes.

Les obres a Port= lom

Assoc. Premsn Forana

C/. PrinCe3R, 24-

07240 SANT JOAN

ANIT
Setmanari d'interessos locals

Any LVII1
Núm. 2789 	 4109
Medalla
«Ciutat de Felanitx

Dissabte 28 de mare
de 1992

Preu: '75 Ptes.

Director: Bartomeu A. Pou Jaume
Redacció i Administració: C. Major, 25 - Tel. 580160

Dipòsit Legal, P.M. 351-1959

Imprès a l'Editorial «Ramon Llu110 - FELANITX   

Antoni Nadal replica a
Coloms a la Sala

Tombats a la molsa

Massa pessetes
Es mini com es miri, 1.035 milions de pessetes són massa milions per

invertir en l'anomenat pavelló balear de l'Exposició Universal, que en-
guany es farà a Sevilla entre els mesos d'abril d'octubre.

Es ben possible que la installació del pavelló balear hagi estat conscl-
qiiencia d'un compromis ineludible, perk) tanmateix aba) no justifica una
inversió tan desproporcionada i a la qual se li treura., ben probablement,
poca rendibilitat.

Els números canten i, sense anar més lluny, resulta que l'amortitza-
ció diaria de la inversió es de quasi sis milions de pessetes i que als
illencs ens ha costat quasi 1.400 pessetes per persona. Massa pessetes,
sens dubte, per una exposició que representa o vol representar les illes
Balears i Pitiüses, i que molts de nosaltres no podrem visitar.

Pere, aquests milions són sols la punta d'un gran iceberg en inver-
sions que l'Estat ha realitzat, mitjançant la via dels imposts, per crear
imatge en aquest any emblematic —això diuen— del 1992, que va de la
celebració dels Jocs Olímpics a Barcelona a l'Exposició Universal a Se-

villa, passant per la Capitalitat Cultural Europea de Madrid, la comme-

moració del V 6. Centenari del Descobriment d'Amèrica i l'obertura de la

via del Tren d'Alta Velocitat. Massa inversions per a un sol any, amb més

apariencia de fer imatge, que de rendibilitzar les despeses.

De moment ja tenim el 1992 encetat i tots els projectes estatals es-

tan en marxa. Esperarem el 1993 i comprovarem si tot això valia real-

ment la pena, o era simplement una bimbolla.
Antoni Roca

Club Atletisme Opel Felanitx

Continuen els èxits felanitxers
Se troben a una etapa molt avan-

çada les obres que l'Ajuntament fa
a Portocolom. Ens referim a la se-
gona fase de construcció de la xarxa
de conducció d'aigües residuals a la
part de la Capella i als treballs d'em-
belliment de la part de La Duana i
Ia Bateria. Aquestes obres varen es-
ser interrompudes durant els mesos
d'estudi de l'any 1991.

La Comissió de Govern de l'Ajun-
tament demana disculpes als resi-
dents i públic en general que visita
el Port, per les molèsties ocasiona-
des durant molts de mesos per
aquestes obres.

L'equip de Govern s'ha plantejat
la manera de trobar una solució a
l'estat actual per tal de poder habi-
litar una quantitat suficient per
culminar l'empresa.

El projecte de construcció de la
xarxa d'aigües residuals a la part de
la Capella contemplava la reposició
de l'asfalt alçat per les obres; però
creu que es convenient que sia repo-
sada tota la capa asfàltica dels car-
rers afectats abans de començar la
temporada d'estiueig.

D'altra banda, l'Ajuntament haurà
de pagar la reposició dels carrers
compresos a la primera fase de les
obres, que varen esser asfaltats l'any
passat per l'equip de govern ante-
rior, sense que hi hagués consigna-
ció_pressupostaria. S'hauran d'aca-

bar també les obres iniciades a al-
guns carrers de la Bateria, entre ells,
el carrer de l'Assumpció.

L'equip de Govern proposarà al
ple de la Corporació que una part
del superavit de l'any 1991 sia des-
tinada a les obres referides, amb la
qual cosa el Port recobraria el seu
aspecte normal, i farà tots els esfor-
ços possibles perquè, sense obviar
la tramitació legal preceptiva, agues-
tes obres se puguin dur a terme dins
un temps tan'breu com sia possible.

(De «La Sala informa»

Avui dissabte,
teatre a
Cas Concos

Avui dissabte, a les 9 del vespre,
en el saló parroquial de Cas Con-
cos, el GRUP JOU posarà en escena
l'obra de Joan Mas, «Cavallet quan
eres jove» sota la direcció de Mar-
galida Bordoy.

Aquest grup concarrí, que du mes
de deu anys d'existência, ha muntat
sovint obres de teatre amb prou en-
cert i ara ens ofereix aquesta come-
dia de Joan Mas que va merèixer el
«Premi Teatre de Mallorca» i que es
una peça en dos actes, entre diver-
tida i sentimental que no dubtam
farà le&-delícies--etet públic.

Dissabte horabaixa es va celebrar
a Palma el Campionat de Balears
de 800 metres, en el qual en Fran-
cisco Páramo entra en quart Hoc de
la categoria Veterans A i en Sebas-
tià Adrover en primer Hoc de la de
Veterans C.

Diumenge dematí, a Pollença es
va dur a terme el Campionat de Ba-
lears de gran fons en una distancia
de 20 km. La prova es desplega amb
una exceHent organització i força
calor per aquesta distancia i per un
recorregut fàcil i agradable. Les
classificacions dels atletes locals fo-
ren les següents:

Pre-Veterans: Paco Algaba, 4t Hoc.

Dins aquest mes de marc, dues
empreses felanitxeres han estat pre-
sents com expositors a la fira més
important a nivell nacional i una de
les més importants dins l'àmbit in-
ternacional del ram de l'alimentació.
Es tracta d'ALIMENTARIA 92 cele-
brada a Barcelona i aquestes empre-
ses són Embutidos Munar, S. A. i
Francisco Tejedor, S. A.

Dins el pavelló d'INTERNCARN
hi eren representades «El Zagal» i

Veterans A: Victor Martinez, be
Hoc.

Veterans C: Sebastià Adrover, ir
Hoc.

Volem ressaltar d'una manera es-
pecial que el nostre company Sebas-
tia. Adrover s'apodera dels primers
llocs de totes les proves del Cam-
pionat de Balears a que es presenta.

Recordam als afeccionats a la MA-
RATH() que demà diumenge tindrà
Hoc la Marathó de la Platja de Pal-
ma, a la qual hi participaran alguns
atletes del nostre Club. Informarem
del que hagi succeit.

M.A.C.

«Munar». I al pavelló de les cornu-
nitats autònomes, a l'estant del Go-
vern Balear, hi figurava amb la seva
especialitat de sobrassada de «Porc
negre de Mallorca» amb qualitat
controlada, l'empresa Embutidos
Munar, S. A.

Per altra part podem informar
que foren molts els felanitxers que
visitaren aquesta fira que es realit-
za un cop cada dos anys.

Dues empreses felanitxeres
a «Alimentària 92»
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Clinica Dental y Estética

Dr. Mique! Bennkar Obrador
MEDICO ESTOMATOLOGO

Colocación de prótesis inmediatas.
Ortodoncia preventiva niños y adultos.
Colocación de fundas de porcelana.

Restaurante MALLORCA
Cala Marçal - Porto-Colom

anuncia a sus amigos y clientes
su reapertura el próximo 4 de abril

LES ESPERAMOS. GRACIAS

0,."14`T:14.

Joan Obrador Obrador

va morir a Felanitx, el dia 16 de mare de 1992, a l'edat de 68 anys,
havent rebut els sants Sagraments i la Benedieció À postOlica.

Al cel sia

La seva esposa Catalina Barceló Fiai; tilla Sebastia na: MI politic Nlatett Oliver Monserrat;
¡lits Barbara i Miguel; gerinana Francisca; nebots, tios, cosi us i els alti es fa miliars vos demanen
que el ‘'olguett tenir present en les vostres pregaries.

Casa mortuòria: 1." Volta, 218 - Son haillon, Can l'uça

2 FELANITX

S ANTORAL

Dis. 28 St. Castor
Diu. 29 St. Eustasi
Dill. 30 St. Joan Ciírnac
Dim. 31 St. Amós
Dim. 1 Sta. Teodora
Dij. 2 St. Francesc de Paula
Div. 3 St. Benet de Palerm

LLUNA

Lluna nova dia 3

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma: Dies feiners .
a les 6,45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 i 18 Diumenges I fes-
titis, a les 8, 14 4. 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 1 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'Iforta-Palma: A les 7,10, 9 i
16,25 h. (només dies feiners).

Palma-Sliorta: A les 14,45 h.
(nomes dies feiners).

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

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

APOTECARIES DE TORN
Dissabte 	 Gaya-Melis
D iumenge: 	 Miquel-Nadal

Jaume Rotger
Dimarts: 	 Amparo Trueba
Dimecres: 	 Cat. Ticoulat
Dijous: 	 Francesc
Divendres: 	 Gaya-Melis

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

580448-581144
Ambulàncies

581715 - 580051 • 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Gukrdia Civil	 590090
Servei de Grua, Tel. 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja	 582885

EL CENTRE CULTURAL
El Centre Cultural de Felanitx du

a terme actuacions als nuclis urbans
per-jerks. Aixt, l'any passat ja va ce-
lebrar alguns actes a Ca's Concos
aquest curs, a les aules de la Casa
del Mar de Portocolom, s'imparteix
un curset de llengua catalana pels
residents a aquesta localitat. Per dis-
sabte, dia 4 d'abril, hi ha previst ce-
lebrar una representació teatral a la
localitat de S'Horta i pel dissabte
del Ram, un concert a càrrec de la
coral «Aucellets» a la mateixa loca-
litat. Tots dos actes tendran com a
escenari la Sala Parroquial.
LA BOSTIA

Aquesta setmana ha quedat instal-
lada al porxo de la Sala una bústia
on els veïnats podran depositar les
seves reclamacions i suggerncies.

Aix?) constituirà una via mes de
contacte entre la Sala i els ciuta-
dans. Per altra part, els qui ho pre-
feresquen se poden dirigir com sem-
pre als membres del consistori.
LA POLICIA LOCAL

El Gabinct de Prernsa de la Poli-
cia Local informa que del dia ler. al
15 de març, a mes dels serveis ruti-
naris, s'han realitzat els segiients:

- Detectats 23 clesperfectes a la via
pública. S'ha intervengut en un acci-
dent de transit sense ferits i en una
brega entre ventats.

Servei especial en ocasió de la
Trobada de Confraries i de la car-
rera ciclista «Challenger» que va dis-
córrer pel terme municipal.

S'han fet 59 denúncies relaciona-
des amb el transit, hi ha hagut 12 ci-
tacions judicials i s'han fet actua-
cions per retirar cans de la via pú-
blica. (Un d'ells havia mossegat una
persona)

DELEGACIÓ DE JOVENTUT
S'han celebrat unes reunions per

tal de plantejar els problemes que
presenten elssectors marginats de la
nostra joventut. La primera va tenir
Hoc al Centre de Salut; la segona, a
Ia Casa de Cultura. En aquestes reu-
nions, hi assistiren representacions
de les Associacions de Parcs d'Alum-
nes, ciels centres d'enscnyament

INFORMA
d'E.G.B., Batxillerat i Formació Pro-
fessional i altres entitats relaciona-
des arnb els joves.

A la segona reunió, uns represen-
tants ciel GREC (Grup d'Educadors
de carrer i Treball amb menors) va-
ren fer una exposició sobre la tasca
que poden desenvolupar els educa-
dors de carrer, un treballador social,
que realitza una acció educativa
adreçada als nins i joves amb pro-
blemcs d'inadaptació social.
LES OBRES

A Cala Brafia, la torrentada del
1989 va destrocar un comí en cl punt
en que aquest es creuava amb cl
torrent que desemboca a la platja.
Ara s'ha fet una reparació, a la refe-
rida intersecció, que ha costat
319.547 pessetes.

Al Collegi «Reina Sofia» dc S'Hor-
ta s'ha encimentat un pati, a la
zona d'esbarjo; s'hi han collocat 12
metres cúbics de formigó. La millo-

ra ha costat 103.050 pessetes.
La setmana del 16 al 20 d'aquest

nies, la maquilla petita de netejar
voreres ciels camins veinais ha tre-
ballat a la zona de So'n Prohens.
Del 23 al 27, la maquilla netejara
vorcres a la barriada de So'n Valls i
els dies 30 i 31 a una zona encara no
determinada.

D'altra banda s'han fet diverses
obres als - camins ciel - terme - amb la
collaboració dels veïnats afectats.
L'Ajuntament ha aportat grava i ha
pagat el transport; els veïnats han
fet prestacions personals.

(Passa a la pàg. 6)
ANUNCI

Fins el cija 6 d'abril, sera temps
habil per la presentació d'ofertes
optant a la contractació directa pel
subministrament d'ordinaciors per-
sonals per les oficines municipals.

El tipus de licitació, a la baixa, es
xifra en la quantitat de 5.200.000,—
ptes., I.V.A. inclòs.

L'.expedient es troba.. de .manifest
a les oficines de Secretaria.

El que es fa públic per coneixe-
ment ciels possibles interessats.

Felanitx, 25 de marc; de 1992.
El Batte:

Miquel Riera i Nadal

IILAP. SALIN.
FELANITX

ttnanari dintercssos locals

PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral: 	 1.875
Semestral a fora: 2.075
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ELS INS DE MANEntrevista

Tomes Penya, que pro-
tagonitza un teak] a
Portocolom, presenta el
seu darrer disc
«SIBENAS»

Tomeu Pcnya sempre es notícia. A
Felanitx es parla mes que mai d'ell,
perquè a principis d'abril sera pro-
tagonista d'una série d'episodis te-
levisius, el primer dels quals es gra-
va a Porcolom. Precisament en el
port felanitxer els en trobam i apro-
fit per fer-li aquesta entrevista. El
Hoc no pot esser mes acollidor, el
CeIler SA SfNIA.

—Tomeu, presentes un nou disc?
—Si. El títol, «Sirenas». A la part

forana —si no hi ha res de nou— el
presentare dia 3 d'abril, segurament
a la discoteca «ICS» de Montuïri. A
Ciutat encara no se quan el presen-
tare, es probable que abans del mes
de juny, ja que en aquest mes fare
la presentació a Catalunya, quatre
dies a un teatre de la Generalitat.

—Una llarga durada que... De
quants temes es compon?

—Nou temes, nou cançons.
—Quins seran els que pegaran més

fort segons el teu criteri?
—Tots en general. No n'hi ha cap

que destaqui clamunt l'altre. Tal vol-
ta lo més novedes d'aquest elepé es
Ia varietat d'estils. Des de rock, pas-
sant pel regae, country, vals, balada,
rap, fins arribar a cançe mallorqui-
na, com es ara s'estalella, una mena
de vals molt illenc...

—Com ha anat la gravacie d'una
cinta musical per l'EXPO 92?

—Molt be. Ha estat un programa
musical per aquesta mostra que he
gravat juntament amb Montserrat
Caball é , Ana Be len, Rocío Jurado i
Joaquin Sabina, que s'emetrà pel
Canal Sur, Televisió Espanyola i
d'altres canals autonòmics. Això se-
ra cl dia 18 d'abril.

—Estas animat amb aquesta nova
faceta teva d'artista dramatic de te-
levisió?

—Molt content. Molt aiwaït. a
«Produccions Ramon» perquè han
confiat amb mi. També estic molt
animat perque aquesta série d'epi-
sodis televisius, telefilms curtets o
com li vulguis dir, sen una bona
idea i pinta be. Confii molt amb tot
l'equip perquè es treballa en serie-
tat, no hi ha gens ni mica d'impro-
visació. Tenc molta illusie i ja fris
de començar. Sempre he cregut que
tenia facultats d'artista, perb... Aix?)
esta per demostrar.

—Creus que aquests episodis no-
ales es veuran per les televisions
locals?

—Home! Jo cree que si estan ben
fets, inclús es veuran per qualque
canal català. Per cert, que els mit-
jans che comunicació catalans ja
s'hun fet ressò i parlen de mi com
artista de telefilm... Sense oblidar
el País Valencia.

—Tens nous projectes?
—Si. Ja estic preperant un nou

disc que voldria començar a gravar
a l'octubre i que sortira a llum el
desembre ja que es tractarà de na-
dales, una cosa que no huvia fet mai.

—La gent diu que has madurat...
—Si, he madurat, pet-6 duc mes

curolles que mai. Estic met; tran-
quil, mes assentat, però te dic que
duc Ines curolles, tal volta perquà
tenc mes possibilitats. Jo ho veus,
un exemple, aquest telefilm que hem
de fer.

—I, ja per acabar, te voila dema-
nar, arran d'un futur himne de Ma-
llorca. Que si «Sor Tomasseta», «Un
senyor damunt un ruc», «La Balen-

-guera»..•. No creus que la teva can-
çó «Cant por sa meva gent» podria
ser l'himne tan cercat...?

—No només «Cant per sa meva
gent», sine també «Ma d'amor, l'es-
posa» poden ser, a la meva modesta
opinió, més himne que «La Balen-
guera», ja que són cançons dedica-
des a les nostres illes, que agafen el
nestre esperit. Molta gent m'ho ha
fet saber...

I així acabam aquesta entrevista
per donar a coneixer un poc més
aquest vilafranquer ja fames entre
nosalt res.

MAIKEL

Nota d'aclariment
Les Confraries abaix signants, vo-

lem expresar la nostra disconformi-
tat envers de l'article publicat al
Setmanari «FELANITX» del dia ca-
torze d'aquest mes, amb motiu de la
«VII Trobada de Confraries de Set-
mana Santa de Mallorca».

Voldriem deixar ben dares un pa-
Fell de fites:

PRIMERA: Per organitzar aquesta
Trobada es va formar una Comissió
amb membres de totes les confra-
ries folanitxeres.

SEGONA: Davant la impossibili-
tat de que totes les confraries ho
poguessin preparar tot, es va proce-
dir a on repartiment de tasques, si
be els acords es decidiren per la Co-
missió.

TERCERA: Els mèrits o desmèrits
que hagin surgit o puguin sorgir com
a conseqiiencia d'aquesta trobada
corresponen a totes les confraries
com a Comissió i no a una d'elles en
particular.

QUARTA: El Concert ofert per la
Capella Teatina, no estava incles
dins cl programa oficial de la Tro-
bada.

Agrint que tingueu en comp-
te aquestes consideracions:

«Ressò d'una nit d'hipocresia i de
rcntarnans», aquest podria ser el ti-
tol del que va succeir el dimarts (lia
desset d'aquest mes al caixó televi-
si _' de la nostra Ciutat. Aquest ma-
teix (lia, feia clos dies i dos mil tren-
ta-sis anys que una conspiració aca-
bava amb la yid:A d'en Cai Juli Ce-
sar; per sort aquesta vegada no hi
va haver sang, coincid:mcia?, es re-
peteix la hisCiria?

Be, anem per feines, si in'he deci-
dit escriure aquestes Iletres és per
diversos motius. IA ESTA BV.!!, ja
esta be que sempre siguin els Co-
horns els qui tenguin la culpa de tot
que Si els Cavallets han cl'anar a Se-
Vii Ia o no, que si el clescubrirnent del
Sr. Antonio Piza té rae o no, que no
els votaran mai mes, que critiques
per arnunt i per avail, que Felanitx
s'esta morint per culpa dels Coloms,
que aviat els hi donaran la culpa que
el form de la capa d'ozó es a càrrec
seu, etc_

Felanitx es crema poc a poc, ben
igual que tot ca nostra, la nostra
Terra, cl nostre poble. Felanitx es
crema i es mor poc a poc perquè es-
la perdent la seva personalitat a can-
vi d'adquirir una friolera d'hipocre-
sia. Això es així i no em sap greu
dir-ho perquè es la veritat. Però, de
qui es la culpa? Nostra, tota nostra.
No es dels Coloms, es dc tots nosal-
tres. Anem, però, al tema urbanístic
que es el centre d'aquestes lletres.
A la taula rodona televisiva, comen-
çarem dient que, solucions no se'n
va donar cap ni una, no es va plan-
tejar cap estudi, malgrat nomes fos
una idea, socio-econòmic-laboral per
tal de escurçar aquesta situació, els
mestres dc cases no eren els més in-
dicats per culpar ningú, perquè si
hem de parlar de culpes, podrien co-
mençar de bell nou per esmentar qui
Ia te o qui no. Després vingueren les
trucades, que per cert n'hi hagué

Signen els representants de les
confrarics següents: La Macurena,
La Pietat, Germandat Cristiana, St.
Agustí, Marians, Sant Miguel, Sant
Crist de la Bona Mort i Croada de
l'Amor Diví.

N. de la R.: Donal?i publicitat a
aquesta nota que ens han trainès les
confraries de setmana santa de Fe-
lanitx i ens plait de poder contribuir
a clarificar quelsevol dubte que

pogut suscitar a l'entorn de la pas-
sada Trabada de Confraries. Ara be,
tot i que amb aquesta nota s'afirma
que es vol expressar una disconfor-
mitat amb la informació elaborada
per aquesta redacció, les fites que
s'addueixen no trastoquen minima-
ment l'alludida informació, i creini
que amb aquesta i la que oferirenz
a les edicions anteriors, com -plirem,
al nostre parer, correctament la
nostra funció.

dues, corn a minim, que feren mol-
ta plorera; corn pot ésser que tant

Sr. Riera com en Cosme Oliver,
encara, %ulguin xiular després de
vuit anys de gestic') nefasta, de pas-
sar olímpicament de les NN.SS. i
d'altres herbes que no cal esmentar
perquè tanmateix no ho ad:aril-fern
mai; però sí cal esmentar per exem-
ple cl camp de golf i les seves urba-
nitzacions que hi sen al dar-
rera. Perque han dc pagar sempre
els mateixos i els infractors no? Si
voleu saber la resposta demanau-ho
als Peperos i aviat a algú més.

Seguirem..., escarades, abús labo-
ral, frau, impagables, crisi, feina mal
feta i lletja, etc..., on Os la cultura
del treball?, no n'hi ha?, no se'n vol
fer? NO!, nomes i sempre anem al
mateix, als diners malparits; que
aixe es el progrés?, pobrets de nos-
altres!!

Parlavem d'un estudi socio-econe-
mic-laboral clins aquest tema urba-
nistie, també podríem parlar, o fer
referenda, a un estudi d'impacte
ambiental-turístic i de benestar, tam-
Poe ningú s'ha expresat en aquest
punt.

Solucions?, n'hi ha ara i per tot
arreu, fins i tot en venen.

Llavors, per acabar, voldria dir a
tots els mestres d'obres que no cul-
pin tan aviat a la gent que no te

-que més o manco tothom,
dins aquest poble, s'ha pussat un po-
quet alguna vegada i altres, mês
d'una, oi? A mês que ningú d'ells ha
presentat cap solució; hi pot haver
algú que pensi que les solucions les
han de donar els politics i, jo, els
hi contestaria que en tornar votar
pensin més be qui esta capacitat o
no per estirar endavant un poble
corn Felanitx.

Antoni Joan i Albans

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— Honda 750

• Derbi -FDS
Yamaha 1.7.11 600

- Ya Inaba 75 Super Teneré
— Mobilettes
— Morini Sealibur 501
— Vcspinos varios
— BMW K 75
CICLOMOTORES VARIOS

EXPOSICION Y VENTA

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

Y MOTOS
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CENTRiE CULTURAL
gjuntament de Felanitx

Nicolau Forteza exposa a Palma i
Genève

Des del passat dia 17 es troba
oberta a la galeria «L'Auba» de Ciu-
tat una mostra collectiva de pintu-
ra a la que hi exposa obra el nostre
paisà Nicolau Forteza.

Però es a partir de dimarts que
ve, a la prestigiosa «Galeria du
Cygne» de Ginebra (Suissa) on Ni-
colau Forteza, amb el suport del
Conseil Insular de Mallorca, presen-
tara una magna exposició de la seva
obra més recent, sota el títol «Ma-
llorca et son paisatge».

Aquesta mostra ocupara les sales
d'aquest .centre artistic de madame
Didí di Savio fins el proper dia 25
d'abril.

Amb aquesta exposició son una
desena les incursions artistiques del
nostre pintor a l'estranger, que ha
exposat a Londres, Paris i Hanover,
entre d'altres.

La pellicula de Jaume_Rosse116
Candid°

Dijous dc la setmana passada, a
Ia Casa de Cultura, cl nostre com-
pany cl professor de dibuix Jaume
Rosselló Candid°, presents la seva
darrera experiencia en el camp del
cinema de figures animades.

«La bella dorment» es el conte que
ha filmat valent-se de figures de
plastilina animades mitjançant fils
de titella, posades en uns escenaris
claborats amb unes tècniques sem-
blants al diorama.

L'experiència ens sembla força in-
teressant i de les explicacions de
l'autor deduirem l'immens camp de
possibilitats que obri aquesta tee-
nica.

L'exposició de maquetes
Des de dissabte passat es troba

muntada a la Casa de Cultura una
exposició de maquetes realitzades
pels alumnes de disseny de l'institut
«Mn. Alcover» de Manacor sota la
direcció del catedràtic dc dibuix el
nostre paisà i collaborador Miguel
V. Sebastian.

Un conjunt de vint-i-tres repro-
duccions d'edificis ens mostren una
activitat —segons els mateixos alum-
nes—, molt engrescadora i amb la
qual —scgons el professor—, els
alumnes aprenen com en un joc, la
interpretació de plànols, el trasllat
a diferents escales i sobre tot, una
dcstresa manual extraordinaria.

Aquesta mostra, a la inauguració
de la qual hi verem els batles de Fe-
lanitx i de Petra, restara muntada
fins el proper dia 5 d'abril.

Sopar de companyonatge per a
tots els integrants de «Sa Rua»

Les persones interessades en as-
sistir a un sopar de companyonatgc
per tota la gent que participa a «Sa
Rua 920 i simpatitzants, poden de-
manar informació a Rellotgeria Ma-
jor, Tel. 581953, o al Tel. 580961 fins
el proper dia 31 marg.

Llar de la Tercera Eclat - lnserso
TERTULIA. — Divendres dia 3

d'abril, a les 5 del capvespre, a la
Llar, amb el Bade Miguel Riera, so-
bre el tema «Problemes de Fela-
nitx».

EXCURSIÓ CULTURAL. — Dime-
cres dia 8 d'abril. Més informació a
Ia propera edició.

Pluja
Les precipitacions registrades du-

rant el passat mes de febrer a Fe-
lanitx, han estat les segiients:

Dia 17,	 0'3 litres.
Dia 19, 	 6
Dia 20, 	 0,2
Dia 24. 	 4
Dia 25, 	 3
Dia 26, 	 2,2
Dia 27, 	 1,3
Total pluja recollida durant el

mes, 17 litres per metre quadrat.

Aqradecimiento a la Guardia Civil
La Empresa Cristóbal Bennasar,

"S.LI quiere expresar su agradeci-
miento a la Guardia Civil por su
excelente servicio prestado el pasa-
do día 18 y con el cual consiguió
evitar un robo de respetable consi-
deración en su establecimiento.

Adoració Nocturna Femenina
Avui dissabte, a les 9 del vespre,

a la capella de les Germanes de la
Caritat, hi haurà Vigília d'Adoració
Nocturna femenina.

vida social
-

NECROLÓGICA
Dilluns de la setmana passada,

descansa en la pau de Deli a Fela-
nitx, a l'edat de 68 anys i després
de veures confortat amb els sants
sagram('nts, I). Joan Obrador Obra-
dor (le Can Puça de Son Ramon.
D.c.p.

Enviam la nostra més sentida
condolencia a la seva família i d'una
manera especial a la scva esposa
Catalina Bared& filla Sebastiana i
fill politic Mateo Oliver.

CoLIei (41. Joan Capó»
Felanitx

PREINSCRIPCIONS
El proper dia 1 d'abril, quedara

obert el termini de preinscripció
pels nins nascuts l'any 1988 i pels
que han de cursar Primer d'E.G.B.
(nascuts l'any 1986).

A la Secretaria d'aquest Centre,
tots els dies lectius i de 9 a 13,30
h., podran recollir les instancies
corresponents.

Tot i que cl període de preinscrip-
ció durara tot el mes d'abril, cal no-
tar que hi queden Meioses les va-
cances de setmana santa, durant les
quals, òbviament, el Centre restara
tancat.

Programació del segon trimestre
EXPOSICIONS

De I'll al 26 d'abril, exposició de pintura.
Dies 9 i 10 de maig, Exposició-Concurs de Flors.
Del 16 al 31 de maig, exposició de Conxes de molluscs.
Del 6 al 21 de juny, exposició de J. Falconer.
Del 27 de juny al 5 de juliol, exposició de Treballs Escolars.

CONCERTS

Dia 11 d'abril, a S'Ilorta, concert de la- Coral «Aucellets».
Dia 12 d'abril, concert de piano a càrrec de Xavier Mut.
Dia 23 d'abril, concert de piano a quatre mans.
Dia 5 de juny, concert de piano per Josep Ramon Hernandez

Vich.
Dia 21 de juny, concert de piano a càrrec de Victòria Cortès.

TEATRE
Dia 4 d'abril, a S'Horta, «La Seu plena d'ous» pel Grup de

Teatre de Campos.
Dia 30 d'abril, «Les nits blanques», a càrrec del grup Iguana

Teat re.
Dia 23 de maig, «La Seu plena d'ous» pel Grup de Teatre de

Campos.

• PROJECCIONS • -
Dia 8 (l'abril, projecció d'«El secret() de la Pedriza».
Dia 28 (Nit)rit, video sobre Joanot Martorell.
Dia 8 de maig, audiovisual (lei

CONFEllf2NCIA
Dia 14 de maig, con fereneia a eiwree de l'ere Estelrich.

Per P. Xamena
1912

Gener.—Va ser nomenat director de l'Estació Enológica l'enginyour
D. Ernest Mestres.

Gener.—La Caixa Rural ha comprat la casa número 3 del carrer del
Call, per 12.500 ptcs. .

Febrer, 2.—Continuen les conferencies de la Congregació Mariana. El
congregant Bartomeu Massutí en dona una sobre el treball.

Febrer, 2-4.—Quaranta Hores del Cor de Jesús, els darrers dies. Pre-
dica el P. Martorell de St. Felip Neri.

Febrer.—Predica la quaresma D. Francesc Sitjar.
Febrer, 16.—Mitin i banquet de la Joventut Conservadora.
Març, 1.—EI Banc de Felanitx a causa de la competencia de l'electri-

citat, ha baixat cl prcu del gas; ara anirà a 33 ems. el metre cúbic.
Març, 2.—Festa solemne a Cas Concos, final d'uns exercicis que pre-

dica D. Francesc Sitjar. Beneïren una estatua del Cor de Jesús, tallada en
fusta per l'escultor Guillem Calmes. Era el vicari D. Francesc Monserrat.

Març, 6.— Mon Sor Fernanda Adrover, monja de la Caritat. Tenia 83
anys. Fou la Superiora General durant 25 anys.

Març.—Construcixen l'Estació Enològica. Han plantat arbres en el
Passeig.

Març, 17.—Dilluns Sant. Primera Comunió dels nins i nines.
Març, l9.—Dimecres Sant. Festa de Sant Josep.
Mare, 20.—Dijous Sant. La Central Elèctrica colloca una bombilla

grossa clavant les façanes de l'església i del convent. Els veïnats del car-
rer dels Proïsos tregueren també bombilles en el carrer el temps de la
processó.

Març, 24.—En cl teatre Novedades hi va haver un mitin socialista. Un
orador de Llucmajor proferí blasfèmies.

Marg., 29.—El bessó va a 125 ptcs. el quintar dc 42,37 Kgs.
Abri1,5.—A un kiosco provisional a Sa Torre, exhibició de «El hom-

bre museo», tatuat per tot el cos i el gigant Mr.Concle Lluís Asensi, que
23 anys, l'alçada de 2,23 m. i pesa 125 I:gs.

Abril, 6.—Mitin de protesta contra les blasfèmies pronunciades en el
teatre Novedades el 24 del mes passat. L'organitza la Congregació Maria-
na i se celebra a Sant. Alfons.

Abril, 6.—Vetlacia literario-musical en el teatre Novedades organitza-
da per la Joventut Conservadora.
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Diucn les enquestes —i si no ho
diguessin, bastaria l'eviciencia— que
els jovcs aspiren a ser triomfadors.
A finals tie! segle XX, triomfar vol
dir guanyar molts diners i punt.
Amb les variants i modalitats que es
vulgui, pet -6 al cap i a la fi duros.
Segona residencia, cotxe de presu-
mir, oci de moda, eis consells cl'El
Pals setmanal i look d'executiu se-
gur de si mateix. Les carreres (Vein-
presarials i similars estan saturades
de futurs triomfadors.

Guerrcrs, poetes i mossens han
perdut la seva condició de models
a imitar. En el transcurs dels dar-
rers mil anys havien estat ocupa-
cions glorioses. Ara, els banquers
són més admirats que els generals,
els escriptors i eis bisbes. Mario
Conde, els Alberros, les Koplowitz,
Escarnez, Bolin, De la Concha, ...
són més noticia que els artistes de
cinema. Quan va ser la darrera ve-
gada que un poeta va ser la foto de
portada d'una revista comercial ti-
pus Canvi16?

En part també han perdut la seva
condició de model els contants de
rock i els jugadors de futbol de pri-
mera divisió. Per a qui avui mati,
davant el mirall, encara no havia
perdut totes les esperances resulta
desconcertant que les noves genera-
cions vulguin triomfar en el món
deis negocis. Realitzar una inversió
milionària des del telèfon portatil
del cotxe, mentre conducixes a 150
per hora cap a un paradis a l'est i

na Pretty woman, asseguda al teu
costat, et mira fascinada. Humphrey,
estas acabat.

Una puntualització. No són tam-
poc els liders politics els que mar-
quen la línia a seguir. Tenen cl vot,
però no l'admiració del jovent. To-
les les opcions socials i personals
que representen idees, vocacions,
illusions, etc. estan desacreditades.

percire el temps. Materialisme,
competitivitat, lliure mercat, tipus
de canvi, incentius, inversions d'alta
renciabilitat, broker number one, ...
els nous valors.

Q uL-. es pot esperar d'una societat
on es pot patentar un conill de rata
fruit —víctima— d'una mutació ge-
nètica de laboratori? No hi ha res

que s'escapi als tentacles ciel mer-
cat: tot c's monetaritzable. Un exem-
ple indignant: els anuncis d'Endesa,
de la Ford o (le BMW, empreses que
Ian publicitat del seu —fats— res-
pecte per al medi ambient. Ilan
transformat en incentiu de consum
una reivindicació de menor consum.

L'espasa, 12 creu i la ploma han
esdevingut servents de la visa Or.
Abans l'espasa conqueria unes ter-
res, la creu sotmetia els habitants i
ia ploma contava que havia estat
gloriós. Avui en dia, els executius de
les multinacionals saquejen els pal-
sos amb un visat al passaport. Quan
surt algun contratemps i el model
s'altera entren en acció, aixel sí, per
si es pot resoldre sense el sell con-
curs, queda ms fi.

Nicolau Barceló

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

Witament
Felanitx
Extracte clels acords de la Comissió

de Govern de (Wilms dia 2 de
marc.
S'adoptaren per unanimitat els

segilents acords:
S'aprova l'acta de la sessió ante-

rior.
S'acorda contractar amb Servi-

grup la neteja dc les aules ciel
Collegi Joan Capó i Parvularis du-
rant el mes de marc i pel preu de
225.800 ptes. més IVA.

S'acorda designar zi la Lletrada
Lourdes Mazorra Manrique de Lara
perquè compareixi a l'acte judicial
92/92.

Es deixa ciamunt la taula encarre-
gar a la universitat de les Illes Ba-
lears d'un estudi d'impacte ambien-
tal per a la Delimitació del SI51 Urbà.

Es reberen definitivament les
obres de pavimentació dels carrers
Cavallets, Tren i Pare Auli.

Es concedi llicència d'obres al se-
nyor José. Pérez Garcia per a la
construcció d'una vivenda al Polígon
33 parcella 432-A.

S'assessora el Sr. Batle en afers
de la seva competència.

Acaba la sessió a les 20 hores i 30
minuts.

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

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

articles d'oferta

L'espasa, la ploma, la creu î la visa or

MARMOLES
esgramar

Granitos, mármoles, piedra arenisca,
piedra Santanyi.

Pida presupuestos sin compromiso

C/. S. Miguel, s/n. Tel. 554302 [FAX] MANACOR

Perfumería \A R
C. BAIX DES COS, 3
	

C. CONVENTO, 37
MANACOR
	

FELANITX
TO: 84- 3E08
	

Tel. 5818 44

GRAN PROMOCION REGALO
0•Jile l7an ii

Del 30 marzo al 15 de abril
	

Miércoles, 1 de abril
Por la compra de un producto

	
Podrá ser aconsejada sin ningún

Gisèle Denis podrá elegir un com- 	 compromiso por una

plemento de perfumería 	 especialista



Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— I I onda 750

- Derbi - FDS
- Yamaha FZII 600

— Yamaha 75 Super Toneré
— Mobilettes
— Morini Sealibur 501
— Vespinos varios
— BMW K75
CICLOMOTORES VARIOS

EXPOSICION Y VENTA

Taller

Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 56C2.58
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL
en Calas de Mallorca.
Informes, Tel. 550168.

SE VENDE MIEL CASERA, en C/.
Jaime I, 85.

EN CALA D'OR SE NECESITA
AYUDANTE para Salón de Belle-
za, durantc los meses de verano.
Para información, Tel. 657556.
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Ell UN ANIZLI CEIPAR
ilikRAZA

Nuestros acristalarnientos *wiles de
alumni() anodizado le permiten aislarse
de lluvia y viento. Le libran de ruidos mo-
lestos y de sucibdad. Actúan como una
cam,ira térmica que hace más eficaz su
ca'e.f acción. Rápida instalación sin
obr•?s. Sencillo manejo. Un año de ;3-
rantia.

Aplicaciones en hostelería, comercios,
terrazas, rnvernaderos, piscinas...
Centenares de instalaciones en
Baleares avalan nues -iros sistemas.

E	 11 	 ETr, 77, 7141

TECHOS Y ACRISTALAMIENTOS MOVILES

'NUNN° 79 72 27. 9 71 79
Col.ptPrs ParrPla 131 Pnl Ind de Marratx; 07141 Marratx; Mallorca Fax 79 71 88
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___/fflpsuwit ", It*
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SERVIC170 OFICIAL
Alfa Romeo

1

Si celebra u bano.ucte ðc Bodas, Comunión ó reunión
do amigos en nuestro Hotel.

PIDANOS PRESUPUESTO AL TEL. 65 77'35 / 4

. 	 •• 	 - ... 	 . 	 . 	..	 ...... • . 	 • 	 . 	 .

LE BRINDA LA OCASION DE REALIZAR SU  SUEÑO, SI PENSA-
BA OUE 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 OCASIO \I DE POSEER UN ALFA ROMEO,
VISITENOS, LE ESPERAMOS

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

VIA ARGENTINA, 50 	 TELS. 827300 - 581260
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Mateu Morro i Merce, Secretari
General del PSM-Nacionalistes de
Mallorca desmenteix totalment i ab-
solutament les afirmacions fetes
pel senyor Andreu Riera, diputat
pel PP al Parlament de les IIles Ba-
tears, President de la Comissió cl'Es-
ports del Conseil Insular de Mallor-
ca, pel que fa a uns inventats co-
mentaris que li va atribuir i nega
que es fessin aquelles o altres afir-
macions en relació a l'actuació del
PSM en temes de Felanitx.

De fet, el PSM, tot i que te molt
bones relacions amb Coloms a la
Sala, du la seva pròpia línia d'ac-
tuació a Felanitx, ja que representa
una part dels felanitxers d'acord
amb els resultats de les passades
eleccions autonòmiques.

El PSM no pot ni vol ignorar la
greu problemàtica que en temes ur-

banístics pateix Felanitx des de fa
molts d'anys i agreujada des de l'a-
nulació de la delimitaciú del sol
urbà pel Tribunal Superior de Jus-
ticia, i no per greu que sigui la si-
tuació cedirà devant la coacció de
la crisi a la construcció amb tot el
que comporta. No podem oblidar

que Felanitx, juntament amb An-
clratx, són cis únics ajuntament
Mallorca que no cornpten en cap
instrument urbanístic adaptat a la
legislació vigent, j això no es culpa
ni de Coloms a la Sala ni del grup
governant, sin() dels grups politics
que al llarg d'aquests clarrers anys
han anat govcrnant a Fclanixt.

El PSM-Nacionalistes de Mallorca
ha actuat i actuara contra tot el que
signifiqui clescontrol urbanístic, es-
peculació i destrucció de la natura,
i si amb aquest tema i amb altres
coincidim amb attics grups —corn
ara Coloms a la Sala— tant millor.

Acceptam tota mena de critiques,
però no admetem que per despres-
tigiar un grup com iColoms a la Sa-
la, o el seu cap de llista, Bartomeu
Obrador, es posi en boca del nostre
Secretari General, Mateu Morro,
paraules que ni ha dit ni ha insi-
nuat. ns hora qua tothom assumes-
qui les seves pròpies responsabili-
tats i el PP de Felanitx hauria
d'esser el primer.

Pel PSM
Signat,
Antoni Mercadal i Veny

SJEC7_."
INFORMA

(Ve de la pàg. 2)

EL SERVEI DE TELEALARMA

Aquestes darreres setmanes s'han
installat set telcalarmes a altres
tants domicilis del nostre municipi.
Aqucst servei esta especialment pen-
sat per a les persones majors que
viven totes soles o pels minusvalids
i impedits que no necessiten Paten-
ció permanent d'altres persones, per-
que, en ocasió de caigudes, crisis sa-
nitàries, crisis d'angunia o soledat, o
sinistres de tota casta, puguin con-
tactar dc manera immediata amb
persones capaces cle donar solució
a aquestes situacions d'emergència.
El Ministeri d'Assumptcs Socials,
mitjançant la Creu Roja, ha facilitat
als Serveis Socials de l'Ajuntament
10 teiealarmes (aquesta quantitat
poclra esser augmentada més enda-
vant) que estan a la disposició de les
persones que no compten amb mit-
jans econòmics suficients per adqui-
rir-los.

Els Serveis Socials de l'Ajunta-
ment s'encarreguen també dc ges-
tionar la instal-lad() de telealarmes
als domicilis de les persones que
puguin pagar aquest servei.

Tant en un cas com en l'altre, a les
oficincs de la Sala, la Delegació d'As-
sistència Social facilitara tota casta
d'informació als interessats en hores
d'oficina.

Comunicat eI PSEI
Arran china intervenció telefònica del parlamentari Andreu

Riera, a la taula rodona ciel passat dia 17 a Televisió Felatatxera,

en la qual assegura que el Secretari General del PSM li havia

manifestat Ia relacid de Coloms a la Sala amb els recursos inter-

posais pel pollenci Jaume Cerda, el PSM ens lua remès el cornu-

cal que reproduira tot seguit:



RESTAURANTE

Esmeralda
Park

CALA D011
Banquetes, Bodas, Comuniones

y Fiestas
ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PARQUE INFANTIL.

VISTA PANORAMICA SO11111.: EL MAR

LOCAL CLIMATIZADO

CAPACIDAD PARA 450 PERSONAS

PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL. 643085 - SEL EAMON

.7
,

• .,--

.-,•.2 '11,71
.

Eiectriinica SOLOIN
Distribuidor TELYCO (Grupo Telefónica)

Telefonia y equipos complementarios.

C. Costa Llobera,	 'Tel. 827265

Mejore su salud
y controle su peso de forma natural

iINFORMESE!

CONFERENCIA
todos los viernes a las 20'30 h.
en el BAR MERCADO, C. Mayor

VENTA Y REPARACION DE APARATOS. ELECTRICOS
EN GENERAL

VIDEOS — TV — RADIO — ETC.

INSTALACION DE ANTENAS TV y PARABOLICAS

Caritat, 1 - 'Fels 5811459 y 827182
	

07200 FELANITX.

electrónica

OREYim•■■••

Reparació de sabates
Punts de recollida i entrega:

Esparteria Nadal, C. Santueri, 72

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

Xarig, droguerin i perfumer-la, (:. Convep l, 37

Esparteria Margarita. C. Janine I, 23

Alimentación Can Mel, Cas Concos

Restaurante CESAR
Porto - Colom

Comunica al públic.o .s.0 REAPERTURA,
a partir del próximo dia 10 de abril

C. 	 Tel. 82 .5:102
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ACABEM AMB LES VERITATS
A MITGES

Sr. Director:
Vos agrairia que volguéssiu

nar cabuda a aquesta carta que di-
rigesc al grup municipal Coloms a
la Sala.

Prenc el títol d'un clefs darrers co-
rnunicats vostres aparegut en
aquestt sctmanari, perquè crec que
és una expressió afortunada, a la
que tots ens hi hauríem d'apuntar.
I quan dic tots em referesc també a
Colom a la Sala, o al seu portaveu,
perque davant les seves darreres
«denúncies» entorn a les «greus irre-
gularitats a l'àrea d'hisenda de l'A-
juntament de Felanitx» i una vegada
Ilegicles les repliques de la Delegació
d'Informació i les declaracions del
Delegat d'Hisenda aparegudes a la
premsa ciutadana, pens que es ben
hora de que Coloms a la Sala sien
més rigorosos i exigents amb el que
kliuen o «denuncien».

Aprofitar una situació transitória
Tic sembla que respon a una remo-
delació clel sistema comptable i
tines deficiencies de l'aparell infor-
màtic per desqualificar l'equip de
govern no me pariex honest i més
aviat són ganes crincordiar que no
un intent d'oposició constructiva.
es que tal vegacia no es aquest el
tipus d'oposició que vol fer Coloms
a la Sala? Perquè, si es així, és una
llàstirna

Jo vos he votat dues vegades i
comprenc certes tactiques d'oposició
davant un grup que te la majoria
absoluta i on no pots fer altra cosa
que protestar. Ara be, quan la vostra
gestic') «pesa», perquè pot a no fer
avançar l'aparell municipal, entrete-
nir-se en acusacions ambigiies, fer
tis de veritats a mitges —el que tant
retreis als vostres condeixebles mu-
nicipals— i, en suma, magnificar
pressumptes deficiencies adminis-
tratives, me pareix una estafa a re-
lectorat.

Crec que, corn jo, molts ciels que
vos votarem, ho ferem amb l'espe-
rança de que si mai teníeu possibili-
tat de collabcrar en el govern muni-
nicipal, voldríeu fer-ho amb la sana
intenció de fer-lo avançar, i ens sap
molt de greu que amb la vostra acti-
tud pogueu donar la raó al judici

que vos aplica un dia En Cosme Oli-
ver.

La vostra responsabilitat és molt
gro,isa, en primer lloc clavant els que
VOS votarem pet-que creguerem en
les vostres bones intencions i, al cap
darrer, clavant els que no ho feren,
perque precisament deien que amb
Coloms a la Sala no es pot arribar
enlloc.

En Ics vostres mans esta demos-
trar qui tenia raó.

Antoni
UN PUNT D'OPINIÓ
DE LA TAULA RODONA

Sr. Director:
Vaig tenir el gust de seguir la tau-

la rodona de TVF del passat dia 17
i, si m'ho permeteu fare la meva
pobra valoració.

La presentació de Miguel Julia em
sembla acertaciíssima. La petita
mancança i posterior demanada de
disculpes dona sens dubte més emo-
cit.) a la vetllada. Presenta el sector
politic llegint una síntesi ben datada
a manera d'introducció donant pas
tot seguit a la part política perqui
fes la primera intervenció, oblidant-
se de l'altre sector de convidats. Des-
prés de demanar disculpes per l'en-
trebanc, amb astuta veterania, pre-
senta l'altra part, donant-los Ilum
verda per fer també la seva intro-
ducció.

Aquests darrers foren clars i
agressius contra el que s'amaga cia-
vall les plomes del colom major. Po-

guerem x.eure amb tota claretat com
es capa; aquest senyor de dur en-
davant una política d'oposiciú nefas-
ta i poc constructiva, «amagant o
ismon.-mt» aquells articles de lleis
urbanistiques que sí realment poden
beneficiar el collectiu felanitxer. Dit
amb altres paraules, el colom va veu-
re que cis tirs feien blanc i podia
caure en un descuit dins les ungles
del falcó i, prenint redorça s'arrufa
i poguerem veure que davall les plo-
mes el que hi ha es pell de mostel i
que quan tècnics com ell li planten
cara, se redueix, s'assusta i calla per-
dent els fums com un cavall quan
han posat un torçador.

El Baile, l'aristòcrata que te cl cio
dresser innocent i de res no ser

(Passa a la pàg. 8)

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

SE NECESITAN MUJERES para
ensartar perlas durante todo el
año.
Informes, Tel. 580379 (de 7 a 10
noche).

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



VIDEO - REPORT
JAUME ANDREU

REPORTAJES EN VIDEO

MONTAJES DE 8 Y SUPER 8 (cine) A VIDEO
MONTAJES PARA AFICIONADOS

C/. Major, 17 	 FELANITX

CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACION

FRANCISCO MANRESA, S.A.
Concesitinario RENAULT

FELANITX • —
Tels.581984-85 •

Restaurante Can Manuel
CALLE MAYOR, 7	 CAS CONCOS
DE LUNES A SABADO MEDIODIA, Paella mixta, pan, vino y
postre, 800 ptas.

SABADOS NOCHE Y DOMINGO AL MEDIODIA,
MENUS ESPECIALES

Menú sábado mediodía y noches
Parrillada de pescado y marisco o Rape en salsa delmarisco !son
gambas. Pan, vino y postre, 1.5()0 ptas.

Para domingo xnediodia:
Ensalada mixta y paella mixta. Pan, vino y postre, 800 ptas.

NUESTRA CARTA: Pescado fresco y carnes.

DR. JULIAN TICOULAT MESTRE
MEDICO PSIQUIATRA

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

HORARIO DE CONSULTA Y PETIC1ON DE HORA.
MIERCOLES DE 4 A 8 (TEL. 581518).

Miguel Bordoy, 22-1°.-FELANITX

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

FELANITX

Cartes a! director
(Ve de la pag. 7)

culpable. El desgavell urbanístic es
una her:mcia d'enrera, de quan ell
no era baile, mentre oblida qtte amb
el temps que (luny' de democracia,
sense comptar el present, ell ha es-
tat vuit anys regidor i també fou ar-
tífex del desgavell urbanístic que
respiram. Home dc moltes paraules,
poques idees i manco solucions. Un
senyor que chum que s'ho passa pi-
pa esscnt batle, malgrat l'Ajunta-
ment no funcioni. Lo trist del cas
que mentre aquest senyor s'ho passa
pipa, els felanitxers, tant si ens agra-
da corn no, eil que facem mala cara,
hem de menjar engrut.

Del Sr. Massutí, doble president
per les dues comissions d'urbanis-
me, hem de reconéixer
de la seva intervenciú enmig d'un
paper trist i lamentable. Un home
que perquè no l'enganin Sc serveix
dels retratos i quan li parlen d'inte-
rès social per afavorir l'economia

del poble dal saber de sobra que
rués d'una vegada passara a afavo-
rir interessos particulars, perquL!
aix3 es així de clar i no té volta de
fulla. Perú s'espanta i reacciona
igual que el batle i s'embuila com un
escarabat dins sa llana i llavores els
camins plans es tornen muntanyes
els macolins castells.

En definitiva, dues hores llargues
de debat i xerrameca, amb p1e2un-
tes de tot tipus sense veurc-se solu-
cions. Mirau per on i com esta el
panorama!

Per acabar voldria fer una petició
o, més ben dit, una suggerdicia. I es
que, malgrat costi temps de prepa-
rar-les, que de taules rodones d'a-
quest tipus se'n fes una cada mes,
i així podríem %Ture qui val i qui és
qui, i també veuríem com les cau la
cara de vergonya als regidors que
no són capaços d'emprar el seny ni
el sentit comú per fer tirar endavant
l'Ajuntament felanitxcr.

Gracies Sr. Director per la pre-
sent publicació.

Josep Bonet

PM-AC

PM-Z

PM-BL

PM-BD

PM-BG

PM-AK

PM-AH

ENHORABONA
Sr. Director:
Vaig seguir amb interès la taula

rodona sobre l'urbanisme a Felanitx
que ens va oferir la TV Felanitxera
Ia setmana passada.

A part do les conclusions que ca-
dascú va treure de la mateixa, cl que
voldria destacar des del meu punt
de vista fou la pres':.ncia a l'estudi
d'uns professionals en la matèria
per a donar la seva opinió autoritza-
da, perquè els politics, a més de ser
Ia seva feina i el seu &tire informar
dels assumptes que preocupen a la
població, a vegades ens presenten
les coses d'una forma subjectiva i
pOC aclaridora.

Per tant crec que fou un encert la
convidada per part de TVF i más
gran encara el merit dels que l'ac-
ceptaren: En Tõfol Bennassar, En
Josep-Lluís Forteza, En Pere Hennas-
sar, N'Antoni Ramon i En Bartomeu
Fiol. Per a ells la meva enhorabona.

J.

AL SR. ALCALDE
Quiero expresarle mi satisfacción

por la labor que lleva a cabo la Casa
de Cultura, por el interés demostra-
do en la aceleración de las obras del
mercado, por la ayuda que viene
Prestando  al deporte y por la gran

Winn! de Feianitx
BONIFICACIÓ DE LA TAXA
DE RECOLLIDA DE FEMS

Els contribuents que perccbin 1.111
total d'ingressos anuaIs illfcriors
800.000 pessetes gaudiran d'una bo-
nificació del 75 per cent de la taxa
de recollida de fems. Per a l'esmen-
tat còmput es comptabilizen els in-
gressos de tots els components de la
unitat familiar qtte convisquin a l'ha-
bitatge habitual objecte de la taxa
sempre que no posseixin més béns
que aquest edifici.

Per sollicitar aquesta bonificació
han de presentar els scgiients docu-
ments:

Certificació de retribució o pen-
sió.

— Fotocòpia del rebut de la reco-•
llicia del ferns.

El termini per a la presentació de.
sollicituds sera fins dia 29 de maig..

Felanitx, 9 de març de 1992.
El Batle,

Miguel Riera Nadal

ilusión y empeño que demuestra en ,

su gestión.
Uno que lia nacido en Felanitx

(Passa a la pàg. 9)'

RENAULT 11 TSE

RENAULT 9 TSE

RENAULT Super 5 GTS

RENAULT Super 5 Oasis

RENAUL Clio RN 1400

RENAUL Exprés Diesel

FORD Fiesta

GARANTIA NACIONAL
1-Renault Qcasión le ofrece:



NRA

Empresa Explotación
Apartamentos Turísticos

Selecciona personal para temporada 92
SE NECESITA: Personal animación

Ayudante cocina
Camareros-as

Interesados llamar Tel. 643145, de 17 a 19 h. (Sr. Monserrat).   

•      

DISSENY.      

home i dona
Carrer Major, 23
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Fet per encàrrec
cu';-:a de que el

poble sobira pugui Ilegir all que es-
cric pugui riurer-se'n de ses coses
que escric —cosa de la qual en tinc
preves pee discutibles—, m'han en-
comanat que escrigui, en to còmic,
en pla xistós, en broma o facecia,
quatre retxes tot explicant que es
això des virus informatics. Aconse-
guiran que faci, com he fet molts de
pics, feina sense cobrar. Treuran de
mi, si s'ho proposen, lliçons practi-
ques per arreglar el món, com han
fet fins ara. Tindran força per mani-
pular-me políticament i, fins i tot,
serien capaços de fer-me fer cròni-
ques de futbol encara que suposo
.que els exigiria, a canvi, un sopar o
una trista rasca. Però que ja escrigui
d'infromatica fent-ne bromes no.
M'haurien de matar i, si em mata-
yen, tampoc ho escriuria.

Fetes aquesles puntualitzacions po-
sem-nos a sa lasca. Però; com ja deu
estar clar, en serio, amb tot es ri-
gor i mesura de que en sigui capaç.
Vagi per endavant que jo no en som
un expert des tema pert) que, així i
tot, atesos es meus vastos coneixe-
ments i sa disforja experiencia que
en tine, em cotara una mica rebai-
xar-me en es nivell de desconeixen-
ça de sa majoria des .poSsibles lec-
tors. Però m'esforçaré a ser clar i
directe. Si hi ha una cosa que no
aguant a un professor i manco a un

. mestre —i molt aids si es de sa me-
ya categoria—, es que a . mês de-no
saber de que parlen no tinguin ni
idea d'allò que ensenyen ni s'esfor-
cin a fer-ho clar i agradable.

No caure, clones, si puc, dins
agues abismes. Fard que sa meva
explicació sigui clara fins i tot per
tots es personatges que es diumen-
ges es passegen carregats d'innocen-.
cia amb xandal bufat. Ja es dir molt
per també aspir a que tota sa po-

Ajuntament de
Felanitx
EXTRACTE DELS ACORDS DE LA

COMISSIÓ DE GOVERN DEL
DIA 9 DE MARÇ

S'adoptaren per unanimitat els se-
güents acords:

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

S'acorda prorrogar el contracte
amb lntress, pel servei d'ajuda a do-
inicili, durant el mes dc març.

Es cleixa damunt la taula la
citud d'ajuda a domicili del Sr. Pe-
dro Jose Juan Torrens.

Es deixa (lament la taula la solli-
citud d'ajuda a domicili del Sr. Sal-
vador Duarte Sanchez.

Es concedí una subvenció de
90.227 pessetes mensuals a l'Asso-
ciació de la Edat de Portocolom.

S'acorda encomanar als serveis
tècnics municipals un projecte de
remodelació i adecentament de l'en-
torn i construcció d'uns xvitters a
l'antic escorxador.

S'acorcla la devolució a Edorsa de
la garantia constituida per a la ins-
tallació d'una g•aa a la via pública.

coneedi un improrrogable termi-
ni d'un any per a finalització d'obres

u tori tzades.
Es denegaren dues prõrrogues

Nació infantil, íidliuc ,aquesta que
mira es prcu injust tingui amb
aqucst escrit una visió clara cl'aix3
que anomenem virus. No deixará de
banda tampoc ni es capellans ni tots
aquells que, ara no vull scbre si en
tenen sa culpa, van qualque vegada
a fer fresses darrera camions i re-
moles prcocupats amb s'idea fitxa
de guanyar un premi que els perme-
ti recuperar es capital que han fet
malbé amb aquell vestit de gitano
en comptes d'anarhi plens d'alegria
innocent a fer bulla i a riure ficat
dins un sac que no val res. També
sa padrina ho tindrà a l'abast per si
se li ocorre comprar en es nets una
maquinota d'aquestes. Li perdon de
moment es sopars de matances que
ii donen a La Ponderosa, amb sa
complicitat de sa família. Fins i tot
passaré per alt aquells balls salvat-
ges que, amb temeritat, executa
qualque vespre- sense crosses dins
aquella casota on un pic hi hagué
una entitat que els protegia.

Per a tothom, iciò, sense embulls,
sense fioritures, lluny des tecnicis-
mes, decantat de tot de qualsevol
ambigüitat, ciecidit a dir-ho 136, gua-
rit de presumiguerra, amb humili-
tat, si voleu; carregat de bons pro-
pòsits, convençut de que aprendre
no ha de ser un turment vaig a dir
que són es virus informatics. Sa pa-
raula més adient per a definir-los
collonada. Perb, dir que es . virus son
una collonada pot no ser evident per
si mateix. Per tant vaig a explicar-ho.
Fan anar malament ets ordinadors,
ets embullen, les renten es cervell,
les fan perdre s'eficacia i sa memb-
ria. Són un emprenyo. No són —di-
guem-ho ja—, útils. Ningú que tin-
gués es cap clar sommiaria treure'n
profit.

P. Artigues

per a finalització d'obres autoritza-
des.

Es concedi Ilicencia a - Gas j Elec-
tricitat per realitzar obres a la via
de cintura de Felanitx.

Es concedí llicencia a Gas i Elec-
tricitat per realitzar obres a la E.T.
Duana.

Es concedí llicencia a Gas i Elec-
tricitat per realitzar obres al carrer
Despuig i P. Pax.

Es concedí llicencia al Sr. Mateo
Binimclis Alou per a l'ampliació
d'una vivenda rústica al Polígon 31,
Parcella 202-C.

Es denega llicencia d'obres al Sr.
Bartolemé Artigues Florit d'amplia-
ció d'una vivenda existent al solar
153 de la Urb. Lafe.

S'assesora el Sr. Batle en afers de
Ia seva competencia.

Acaba la sessió a les 21'30 hores.

Felanitx, 13 de mar; de 1992.

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

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

(Ve de la pàg. 8)

HO VAIG ENTENDRE BE?

Benvolgut Senyor Director:

Pel que vaig entendre de la taula
rodona de la Felanitxera, el Sr. Bat-
le i alguns dels tecnics presents tro-
ben que el que importa es tenir sen-
tit comú i donar feina a la gent i
que les heis es poden interpretar
Ia manera que més convengui. Per
això, com que jo lene un trast he
decidit fer-hi una casa i així donare
feina als que fan plànols, al tall de
picapedrers i a qui la me farà neta
en estar acabada. I faré com s'usa
ara a Felanitx-que tothom pOt fer
obra sense permis i així surt mé ba-
rat.

J. Barceló

MAS PREGUNTAS
Debido a la sobrecarga de llama-

das, el pasado martes día 17 no pu-
de contactar con TVF para formu-
lar tres preguntas a los asistentes
a la mesa redonda emitida a través
de la pequeña pantalla:

1.a-Al Industrial Antonio Ramón:
¿Por que no dijo cual fue el Ayunta-
miento que paralizó el asunto de
obras?

2.'—Al equipo técnico asistente al
coloquio: ¿Que han hecho los Arqui-
tectos del equipo técnico asistentes
durante estos años para que se solu-
cionara el problema urbanístico en
Felanitx?

3.a-Al empresario Antonio Gri-
malt: ¿Por qué tiene tanta prisa
ahora si durante su mandato (4
años) hubo 16 plenos oficiales y
ahora en sólo 9 meses ya se han ce-
lebrado 9 oficiales y 4 o 5 extraor-
clinarios? que se deben ahora es-
tas prisas?

Agradecería se me contestara pú-
blicamente y por este medio, y así

nos enteraremos todos. Gracias.
Antoni

LES CULPES I LES MINORIES
Benvolgut Director:
Fa temps que els politics que no

tenen capacitat per afrontar un pro-
blema i resoldre'l, cerquen victimes
a qui donar la culpa. Històricament
tenim en Hitler que va donar la cul-
pa de tots els mals d'Alemanya a
una minoria; als jueus. Més proper
va ser en Franco, pel qual tots cis
mals venien ciels maçons. Ara a Fe-
lanitx tenim la darrera prova de que
a les minories les poden acusar de
culpes que no tenen i és el que s'in-
tenta vendre des de fa un temps o
Felanitx; tots els mals vénen dels
Coloms.

Quin poble el nostre!
J. Adrover

LOS DEPORTISTAS,
AL SR. OBRADOR

Sr. Director:
Somos un grupo de deportistas

que vimos el debate sobre urbanis-
mo que nos ofreció con mucho acier-
to TVF.

Seremos breves en las preguntas
que todos nos hicimos. ¿Qué tene-
mos que agradecerle al Sr. Obrador
(Coloms a la Sala) por sus conti-
nuas denuncias, alegaciones o como
•se llame, en contra de los permisos
para el tan deseado Polideportivo?

Todos los deportistas necesitamos
que se aumenten el número de insta-
laciones y mejorar las ya existentes.

¿Sabe lo que hace, o es que no
tiene ni idea de las necesidades de
este sector deportivo?

Unos deportistas

Secció Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL

Dimarts i dijous, a les 7,45 del
matí, reso de Laudes i Missa a l'Es-
glésia de Sant Alfons.

Dimecres i divendres, a les 8 del
yespre, cant de Vespres i Missa a
la Parròquia.

Divendres i dissabte, a les 9 del
vespre, Conferencies quaresmals a
Es Carritxó.
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FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,

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

• La gent esta molt cremada.
Pagam ses conseqiiències de viure a
una societat de consunz. Pues,  fites
i més fites. 7'ot mos empeny. Sobre
lot pin petits cornerciants qui es-
tan 112(..5 cremats darrerament. No-
yes taxes, ja massa feixugues... Sa
realitat es que es grans empresaris,
ni els inarginats donen cap benefici
a Hisenda, lot el contrari. Per si les
sangs no estiguessin ja massa re-
nrogucles, ¿vols brou!?, tassa i mit-
ja. Corrupcid a balquena; i els poli-
tics que nornés xerren i xerren, dis-
cuteixen i sa barallen, normalment
sense aclarir res de res. Es més, si
repassam es darrers quince anys,
veurem amb estupecfació que es po-
litics no han fet res a se n'indret,

fct una animalada darrera s'al-
Ire, es dificil equivocar-se tant, però
basta que s'«esquerra» digui blanc,
perquè sa «dreta» digui negre, o vi-
ceversa. A Felanit.v wean, de prop
les consegikncies.

Un antic dèia: El Pais marxaria bé
si es polític .s dormissin. Que es po-
litics no facin res, que dormin. Que
sa limitin a cobrar i no fer cap cosa.
Es poble per pròpia inércia sabra
lo que ha de fer. Tot tornara fun-
cionar normalment, de passada evi-
taran uns costos, totalment inneces-
saris... ¡Id& que es politics dormin!
Axi tal vegada surtirem de sa crisi
i el 93 no sera es caos total, co??? ets
auguris dinen que sera. Pere), clar,
120 plourà d'aquest tro...

• El pasado sábado en cl «CE-
LLER SA SINIA» de PORTO-CO-
LOM, cloncle precisamente se va a
grabar el primer episodio de la SE-
RIE TELEVISIVA qua produce la
empresa «PRODUCCIONS RAMON»,
se reunieron a manteles TOMEU PE-
NYA, principal protagonista,. GAS-
PAR SABATER, guionista de la se-
rie, el Jefe de Producción LLORENÇ
RAMON y un servidor. Una reunión
muy productiva (agradezco de cora-
zón la atención de TONI RAMON)
y que sirvió para detallar los porme-
nores del «rodaje», previsto entre
los días 4 y 6 de abril. TOMEU PE-
NYA recibió el primer guión y dice
estar muy animado (entrevista apar-
te en este mismo Semanario).

Para los coleccionistas de recor-
tes -los conozco- les informo que
una nota similar apareció el pasado
martes en «EL DIA-16», gracias a la
pluma de TONI GONZALEZ.

• Los alumnos del instituto Mos-
sèn 	de Manacor inaugura-
ron cl sábado pasado una exposición
de maquetas dirigida por Miguel V.
Sebastián, catedratico de dibujo.
Entre lus maquetas expuestas hay
'que mencionar una serie que repre-

senta las 9 misiones fundadas en
America por Fray Junípero Serra.
Estas maquetas seran regaladas al
Museo de Petra. Otras maquetas re-
presentan la iglesia parroquial
Felanitx y varios templos de Mana-
cor. La exposición está previsto que
pueda ser visitacia en la Casa Muni-
cipal de Cultura hasta el dia 5 de

El pasado martes estuve en
MANACOR en el «SOUASHBOL»
(Club d'espor(s). Una entidad crea-
da hace ya más de dos años por
grupo de empresarios. La mavoría
(o casi) sun felanitxers. Gracias a la
amabilidad de A1NA tuve la opor-
tunidad de ver el complejo entera-
mente. Una maravilla, que ahora em-
pieza a funcionar dentro lo que
cabía esperar. No solamente el
«squash», es el protagonista sino
que tambien se puede practicar la
natación, cl atletismo, el «futbet»,
«basket», «escacs», voleibol, excur-
sionismo, conferencias y la equita-
ción (en los mesas de verano algu-
na de estas prácticas). Cuenta con
sauna, piscina, «Jacuzzi», baños tur-
cos, salas para la danza, artes mar-
ciales, G. de musculación, G. de
mantenimiento, Yoga, Psicomotrici-
dad, G. para la 3.0 edad, amen de
una sala para bronceados, masajes,
«Fitnees» y entrenamientos cardio-
vasculares. El Judo, Karate, Arco-
bic, Full-contac..., etc. Ya digo, un
complejo apto para . cualquier inicia-
tiva. ¡Ah!, por si faltase algo tam-
bién cuenta con un esplendido ser-
vicio de bar. Sólo una pregunta me
hago: (..Funcionaría la cosa en Fela-
nitx?

• El C.D. FELANITX perdió en
CAMPOS por DOS a CERO. Las ba-
jas fucron determinantes. El Club
felanitxer va a pasar por momentos
de apuros, amen de las sanciones
que pueden caer de un momento a
otro. Se puede pasar en un santi-
amen de aspirar al ascenso a ser
carne de descenso, visto lo apretado
clue está la clasificación. No hay que
perder la fe, pero sí ser concicntes
de qua hay que seguir luchando a
tope, pese a todo. El domingo en
PORTO CRISTO (uno de los candi-
(latos al título) la papeleta no se pre-
senta nada fácil pero...

Copyright:
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SE NECESITA CHICA para plantar
nifio. in Felanilx.
fl)rario a convenir.
C. Soler, 20 -	 5S20.7.1

Agraïment
La família Obrador-Barceló,

davant les nombroses mani-
festacions de condol rebudes
amb motiu de la mort de Joan
Obrador i Obrador i en la
impossibilitat de correspondre-
les a totes personalment, ho
vol fer per mitja d'aquesta
nota.

A tots, moltes gracies.

Fútbol Sala

RESULTATS
Iniciació Regional
Es Liceu «B», 0 -
APA Col. S. Alfons/Pinturas Mar, 14

Iniciació Promoció
S'Arenal «C», 0 -
APA Col. S. Alfons/Pinturas Mar, 7
Benjanzins Regional
Son Ferrer «B», 2 -
APA Col. S. Alfons,

Benjamins PrOl710C20

Col. Reina Sofia (S'Horta),
APA Col. S. Alfons,

Benjamins Futbol 5
Olímpic «A» del Manacor, 12 -
C.D. Felanitx, 1

Alevins Proznoció
APA Col. S. Alfons/Pclup. Kiska, 8 -
C.P. d Cala d'Or, 1
Alevins Regional
U.D. Marratxí, O -
APA Col. S. Alfons/Bar ets Arcs, 4
APA Col. S. Alfons/Bar cts Arcs, 1 -
Polígono de Levante (Ciutat), 5
Sèniors (2.a Regional)
Joyería Nadal (Ciutat), 4 -
Const. Calderón Felanitx, 6

Setmana rodona; BRUFADA • DE
GRANS VICTORIES i qualque der-
rota. Uns partits molt importants
on cis más veterans s'emportaren
els punts. Els jugadors mes petits,
PINTURAS MAR, d'iniciació Regio-
nal, s'impossaven i destrossaven
dins Ciutat al colista del seu grup,
el Liceu «B» per un esgarrifant 0-14.
Una Nict3ria molt voluminosa, on
els jugadors de Joan Mas no perdo-
naren l'ocasió d'acostar-se al líder
Molinar. Els artillers aquesta setma-
na foren: el capita Hayo (3), Juani-
to (4), Miguel (5), Alex i Pere Uguet.
Aquest partit el jugaren; Martinez
(3), Juanito (2), Monscrrat (2),
Uguet (3), Vidal (3), Miguel (2),
Alex (3), Hayo (2) i Lluís (2).

L'altre enfrontament d'aquest
equip fou clins eis escolars, al Collegi
J. Capó. clavant un modest S'Arenal
«C», qua sorti derrotat (7-0). Aquest
cop marcaren Hernandez (3), Lluís
(2), Martinez, Haw i Pere Uguct.
El mister local aprofita la seva su-
perioritat per donar sortida als ju-
gadors qua no solen jugar habitual-
ment. Jugaren, Martinez (3), Alex
(3), Cercla (2), Hernandez (3), Obra-
dor (2), Hayo (3), Vidal (3), Mon-
serrat (2) i Pere Uguct (3).

Els benjamins de Regional juga-
ren bastant be, perà això no els has-
ta per guanyar cl partit. Bon plante-
jament del mister Xesc Blanco que
ordena el joc del seu equip. Jugaren,
J. Blanco (3), Xcsc Blanco, Cañas
(3), Manresa (3), Cherna (3), Coro-
nado (3), Bel Maria (3) i Carolina
(3).

Llavores els benjamins de Promo-
ció, jugaren clins Felanitx enfron-
tant-se al Reina Sofia de S'Horta,
equip molt ben entrenat pel seu mis-
ter en TONI de Can Gusti. Un par-
tit molt disputat, on el públic dis-
fruta amb el joc d'ambdós equips.
Per part dels felanitxers jugaren,
Bordoy (2), Lucas (2), Coves (2),

Illescas (3), Raimundo (2), Pere
Barceló (1), Rodriguez (2), David
(3), Kilo (3), Surecla (1) i Garcies
(1).

Res pogricren fer els beniamins
de Futbol 5, clavant el líder manaco-
rer. Un partit on els jugadors d'En
M.A. Calclentey (Morete), Iluitaren
de debò, peró Li golejada fou evi-
dent. El gol dc l'honor fort obra de
en JaUMC Vidal.

¡Quin partit!, cis Alevins de Pro-
mock"), molt ben entrenats per TO-
NI PROHENS, donaren un recital
de joc clavant l'inc3mode C.P. de
Cala cl'Or, que acaba amb golejada
local.

Una victòria que els proclama
campions del seu grup i confirma la
seva pres.:mcia (tins les finals Insu-
lars del mes de maig.

Cal destacar al jugador local Es-
teban Suarez, que marca sis ciels
vuit gols del seu equip éssent així
l'estrella de l'encontre, perquè Havo-
res Alvarez i Jose enrodoníssin el
marcador. Jugaren, Muñoz, Loren,
Sierra, Martin, David, Esteban, Mi-
lian, Jose i Alvarez.

Els Alevins de Regional golejaren
fora casa al fort U.D. Marratxí per
0-4. Una victòria molt important.
amb gols de Domingo Barceló (2) i
Paco (2). Jugaren, Monserrat (3),
Martinez (2), Tomeu (3), Eva (3),
Fontanet (3), Vicens (3), Maimó (3),
Paco (3), Domingo (3) i Villanueva
(3). El partit de Higa clins Felanitx
eis enfronta al temible Polígono Le-
vante, amb el que perderen per un
1-5, donant UN MAL ESPECTACLE
DAVANT ELS SEUS SEGUIDORS.

Un gol preciós que fou marcat per
Francisco. Jugaren, Martinez (1), Vi-
llanueva (2), Domingo (1), Paco (2),
Vicens (2), Eva (1), Fontanet (1),
Alberto (2), Monserrat (1), Maim&
(3) i Garcies (1).

Els Seniors de 2." Regional amb la
victòria fora casa clavant cl Joyería
Badall; es col-loca en segon lloc de.
Ia classificació amb aspiracions al
títol i clonant una gran passa de ca-
ra a l'ascens.

LO MILLOR.-Els equips Aleví i
Infant il dins els escolars, ja que tots
clos s'han classificat per les prope-
res finals Insulars d'una manera
força brillant i amb diferencia cla-
munt els seus adversaris. Un premi
al seu treball i entrega, la más efu-
siva enhorabona als seus misters.
Joan Sebastià Picornell i Antoni Pro-
hens per la SEVA GRAN FEINA.

Rectificant la nostra errada de lzu
sctmana passada, volem deixar ben
alt la labor organitzadora i ben dui-
ta dels jocs escolars. Hem de reco-
neixer que el nostre amic Toni Lia-
dó esta aconseguint un any més:
l'exit total d'aquests jocs.

LO PITJOR.-E1 comportament
de l'entrenador del Cala d'Or Aleví
dins «Sa Mola», protestant a Parbi-
tre d'una manera desconsiderada•
sense raó. Una nota negativa de cara •
als jugaclors; ¡Senyor, no oblideu
que són allots i no professionals!

Escriu: MARINO TALA VANTE

Es illevins ðe Promoc id gclajaren (13-1]
Ca!a d'Or, proclamant-se campioEs
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BASQUET

Eis juvenils començaren bé el «J. Juan»

; FUTBOL
I.' I'Itl..:FERENTE

Desplls da la tormenia vino la calma «chicha»
Campos, 2 - Felanitx, Resultats

Cadets.—
LA SALLE B	 61
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 60
Juvenils.—
COLONYA POLLENÇA	 61
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 65
Júniors.—
GESA ALCUDIA	 74
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 72
Seniors masc.—
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 47
CA S'ESPERDENYER	 62
Séniors fern.—
LA SALLE 	 34
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 19

Els altres equips, derrotats
Felanitx. Foren superiors, en espe-
cial al principi de l'encontre,
aquest queda ja resolt, gracies al
6-24 del minut 12. La gran lluita
pundonor dels felanitxers va fer que
la resta del partit fos equilibrada
(41-38). Perú la pitjor cosa fou un
nou i pèssim arbitratge d'Orón, l'ho-
me de les més imprevisibles deci-
sions que motivaren constants pro-
testes de tothom.

Poca qualitat tingué l'encontre de
les FEMINES, en un partit d'escàs
moviment en el marcador (només
53 punts entre els dos equips). La
diferentia definitiva la logra el La
Salle—?etatre els cinc minuts finals
del primer temps i els cinc primers
del segon, en els que se passa de
8-10 a 23-10.

Pese a la rivalidad la entrada no
pasti de regular.

FELANITX: Matías, Sansó, Bo-
Aznar I, Juan, Leandro (Ar-

cos), Risco, Maimó, Alfonso (Aznar
II), Ferrer y Estévez.

ARBITRO: Santandreu. Bien.
Mostró tarjeta amariga a Risco.

GOLES: 1-0, min. 56; Roig. 2-0,
min. 61; J. Barceló.

COMENTARIO: Control absoluto
del Campos. que no tuvo ningún
problema para deshacerse del Fela-
nitx.

El equipo . .local_en la línea de los
últ imos encuentros real izados en
casa. Jugú a un buen nivel, brillan-
do a gran altura en ataque, lo que
se tradujo en numerosas ocasiones
de gol. Los visitantes, por el contra-
rio, no dispararon ni una sola vez a
puerta y demostraron pocas cosas,
quizás por las bajas acumuladas.

•	 SKORNO
PROXIMA JORNADA

PREFERENTE. — PORTO-CRIS-
TO-FELAN ITX.

2.. REGIONAL. — «Es Cavalier:
CAS CONCOS-LA VICTORIA.

PUIGPUNYENT-S'HORTA.
3." REGIONAL. — «Es Torrent6»:

ATCOS. PORTO COLOM - SANT
JOAN.

2.. REGIONAL
S'IlORTA, 3

VALLDEMOSSA AT., 1
El S'Horta aconseguí dos punts

més clavant un Valldemossa que era
l'equip menys golejat de la catego-
ria i que els sis darrers partits no-
mes Ii havien marcat un gol. La
primera meitat fou de domini mos-
si, que tingueren algunes ocasions
tie marcar, per  s'arriba al descans
amb avantatge local per un gol de
Ian en jugada personal. Començat
el segon temps el Valldemossa avan-
ça línies i aconseguí empatar, perei
el S'Horta reacciona i mitjançant
Dino marca dos gols més. Cal des-
tacar d'aquest partit la bona actua-
ció del collegial Sr. Payeras Roca.
Alineació: Muñoz, Enrique ( Antich
m. 45), Carrasco, Félix, Barceló,
Gaspar, Pifia, Juli (Ramirez m. 60),
Julian, Ian (Augusto m. 85).

Avui dissabte, a les 16 h. a Sa
Lleona, S'Horta-Cas Concos infan-
tils.

Dema és jornada de descans ja
que el Puigpunyent s'ha retirat, pe-
rO la setmana que é rebrem la vi-
sita del difícil Ferriolense.
VILAFRANCA, 2 - CAS CONCOS, 3

Bon partit dels concarrins i una
victòria per mantenir les esperan-
ces de salvar la categoria. Ja en el
minut 5 els visitants perdien per un
gol a zero. Gob; de Bcnnasar (2) i
Jaume. Jugaren, Aleix, J. Antonio,
.Salas, Uguet, Miguel, Mateu, B.
Adrover, Tattler, Pascual, Bennasar
i Miguel. També va sortir Jaume.

J.M.

3.a REGIONAL
ESPERADA DERROTA EN CASA

DEL LÍDER
PLAYA ARENAL, 2

ATCOS. COLOM, 0

En el feudo del líder los «porte-
ños» disputaron un encuentro muy
serio, pet-o pese a todo terminaron
por sucumbir. El colegiado «hoga-
reño» en sus decisiones tampoco
dio demasiadas opciones a los visi-
tantes.

CADETS
FELANITX, O - BINISSALEM, 1
Partit jugat també al camp d'Es

Torrentó on els jugadors felanit-
xers no tingueren gens de sort de
cara a la porteria contraria. Cal es-
mentar que els locals compten amb
bastantes baixes a les seves files.

GV
S'HORTA, 2 - LLOSETENSE,- 2 -
El Llosetense vingué a S'Horta

defensar-se i es troba amb la grata
sorpresa de marcar dos gols en sen-
gles contratucs. El S'Ilorta va me-
rèixer ales bona sort. Gols de To-
meu Roig i Jose Miguel.
JUVENILS

FELANITX, O - POLLENÇA, 2
Partit jugat a n'es Torrentó	 on

els allots que dirigeix en Fclo. Lillo
no pogueren fer res davant un
equip que esta situat pel mig de la
taula classificatória a pesar de ju-
gar un partit acceptable.

Alineació: Galmés, Petty, Acosta,
Matas, Felipe, Basi, Tomas, Calde-
rón, Juanpe, Tomeu, i Evaristo
(Santi).

GV
INFANTILS

MANACOR, 4 - FELANITX, 5
Victòria important l'aconseguida

dissabte passat pels jugadors que
dirigeix Xese Orfi, en un partit en-
tretengut i emocionant on es po-
gueren veure nou gols. A n'aquesta
ocasió els gole.jadors son: Frías
(2), Socias, Gori i Santi.

Alineació: Paco, Cristóbal, Gori,
Tornas, Socias, Santi, Manolo, To-
meu, Valentin, Andres i Matas
( Frías).

GV
ALEVINS C.I.M.

FELANITX, 8 - ALGAIDA, 0
Cosme, Jose, Pinto, Riera, Joan,

Nadal, Campos, Sergio, Torneu Vi-
dal, Alcolea i J. Vicente. 'Lambe Oli-
ver, Vaguer, Ac1rover, Nico i Fran-
cisquito. Gols de Tomeu Vidal (3),
Alcolea, Sergio, Campos, José i Fran-
cisquito.

J.M.
BENJAMINS

ESCOLAR, 1 - S'HORTA, 2
Els benjamins portaren dos punts

de Capdepera, malgrat el mal joc
realitzat, ja que en cap moment es-
taren a l'altura d'altres partits. Bo-
na actuació de l'arbitre Sr. Cuenca.

Els CADETS foren vençuts per un
dels pocs equips que tenen per sota,
a la taula classificatória, La Salle
<,13», en un partit sense diferències
i que acaba així perquè l'empat no
és valid. L'errada de tres tirs Mures
per part felanitxera, amb 61-60 , . de-
canta, finalment, la victòria cap als
de Palma. Una Ilastima.

Els 'JUVENILS segueixen en la se-
va unia de bons resultats i aconse-
guiren l'única victOria d ela jorna-
eta. El magnífic joc del primer
temps els proporciona una clara di-
ferencia en el clescans (26-40) que
encara quedá augmentada en la 2..
part (39-58). La reacció pollensina
ajusta massa el resultat, vist cl joc
ciels clos conjunts.

El partit dels JUNIORS, com els
clos anteriors, també se resolgué
per una cliferencia molt petita. Du-
rant cl primer temps el domini lo-
cal se posit de manifest en moltes
ocasions i s'arriba a l'intermig amb
41-31, després d'haver-se avançat
per un avantatge de fins a 15 punts.
El Joan Capó dugué la iniciativa en
el segon temps, malgrat no s'arribas
a posar mai per davant en el mar-
cador. Pere) fins en el darrer segon
va tenir opció a guanyar. El retorn
dc P. J. Fullana, després de dos par-
tits sense esser-hi, fou molt positiu,
amb 32 punts d'anotaciú.

En un partit dur, eis SENIORS
de Bunyola no varen perdre, ni de
molt, la condició d'imbatuts aquí, a

Gols de Dominguez i l'Escolar en
pròpia porta.

Avui dissabte, a les 11, S'Horta-
Felanitx.

BENJAMINS

FELANITX, 8 - ALGAIDA, 0

Important golejada l'aconseguida
per l'equip que clirigeix en Nino Si-
¡narro, en un partit molt ben plan-
tejat des del començament. Victèria
que colloca aquest equip als flocs
alts de la classificació.

Alineació: Cosme, Pinto, Alejan-
dro, Juan, Alcolea, Vidal (Francis),
Nadal, Campos, Sergio, Jose i Riera.

GOLS: Vidal (3), Alcolea, Fran-
cis, Nadal, Campos, i Sergio.

Cori Vicens

Anotadors
Cadets: J. Bisquerra (23), J.M. Po-

rras (16), P. M. Obrador (8).
Juvenils: Cesar (30), R. Boyer

(14), M. Nadal (6), Llàtzer (6).
Júniors: P. J. Fullana (32), D.

Amengual (15), Jordi S. (11 ) .
Seniors masc.: G. Noguera (10),

B. Salva (9), P. S. Barceló (8), F.
Adrover (8).

Seniors fern.: C. Garcias (7), A.
Camarero (6), Fanny (4).

Aquesta jornada
El dissable, a Sa Mola, els cadets

jugaran . contra el Colõnya Pollença
i els juvenils contra el Son Rapinya,
si és que aquest equip no s'ha re-
tirat de la competició.

Nova sortida dels júniors, aquesta
vegada a Campos.

Els seniors masculins aniran a La
Salle cl diumenge. I a Felanitx hi ju-
garan els altres dos equips; les fe-
mines contra les artanenques (EI
Dorado) i L'Autocares Grimait de
3.., en el començament de la fase
pcls llocs 4rt. al 9é. contra l'Opel
Inca.

LARRY CISTELLES

Aviso a todos los
motoristas

Organizado por el Club Media Mi-
lia de Palma, esta prevista para el
domingo día 5, la Vuelta a Mallor-
ca en moto. Como cada año, los afi-
cionados que &seen salir juntos de
Felanitx, podran hacerlo a las 9 de
Ia mañana desde la plaza de Espa-
nya, Ses Palmeres.

Taller C. Berindsar

Se necesita chica
PARA CARNICERIA

Con experiencia.

7nformes. Tel. 583130

Comentari



su FIAT
"LLAVE EN MANO"

FIAT UNO 60 IN
1.100 cc.

• Limpia luneta trasera
• Faros halógenos
• Espejo derecho
• Luneta térmica

•Tapicerfa especial
• Tapacubos especiales

• Serie limitada

1.068.000 ps.

"

FIAT UNO 70
SX I 1.400 c.c.

Todo lo anterior mis:
• Inyección multipunto

• Check-panel
• Cerradura centralirada

y cristales eléctricos
• Faros antiniebla

• Asiento porterior partido
• Cristales atérmicos

1.345.000 pts.

FIAT TURBO
INYECCION

Todo lo anterior mis:
• Uantas aluminio

• Neumáticos anchos
• Asientos deportivos

• 118 c.v.
•4 frenos de disco
•Volante en cuero

1.602.000 pts.  

LL AVE EN MANO. IVA, transporta. matriculacion.
Minimista municipal, placas de matricula. gaste* gastona.
SEGURO R0601 ano y 2 anos 6. ASISTENCIA EN CARRETERA

*Promocióri inclukia

AUTOS MARTORELL, S. A.
Carrer del Socors, 8. Tel. 58 13 48. FELANITX.
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Coloms a la Sala
EL PRESIDENT DEL GOVERN
BALEAR, SR. CANYELLAS, NO
CREU EL MATEIX QUE CERTS
FELANITXERS SOBRE LA CRISI
DE LA CONSTRUCCIÓ

La sctmana passada, la taula rodo-
na per intentar demostrar que tots
els mals de la construcció vénen
l'exist ència del ilustre grup, no va
donar els rcsultats esperats i, mirau
per on, el President del Govern Ba-
lear dissabte va aconsellar als pica-
pedrers de tota Mallorca que cercas-
sin febles alternatives a- la de la
construcció, perqu.! la crisi d'aquest
sector es general o tota la Comuni-
tat i pels altres indrets no han cer-
ea t un cap de turc com aquí.

El que volem comentar sobre la
taula rodona es de quilla rnanera el
Batle va intentar no assútlnir cap
responsabilitat de Ics que  ft toquen
i en tot moment dona la culpa
PP o als Coloms,..pujant al carro
deis recursos que, tot s'ha de dir,
d'ença que ell «governa», Coloms a
la Sala ha interposat un sol recurs
per temes relacionats amb l'urbanis-
me, un pel tema d'Hisenda i un per
un tema del mercat.

Tambe volem recordar al Batle,
que es una Ilastima que tengui tan
mala memória i ja no recordi que
Ia vara la duu perquit el nostre grup
li va donar, corn tampoc recordi que
el Pressupost de 1992 esta oprovat
pel vot del nostre grup, o sigui, que
a mes d'un recurs per un tema d'ur-
banisme, sabem fer un Baile i apro-
var un pressupost. Llastima que ell
en cap moment hagi mogut una pi-
pella per defensar les nostres actua-
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CLASIFICADOS X, 4
BAR ES REDÓS, 1

Partido jugado entre amigos, fue-
ra del campo, pero durante cl cual
cada jugator dio el máximo de sus
posibilidades para conseguir un
buen resultado. Según vomentarios,
entre uno y otro equipo mediaba
una cena apostada y que todos, ló-
gicamente, querían ganar, usi que
a medida que el tiempo avanzaba
los CLASIFICADOS X conseguían
me,jorar su juego y hacerse con ei
rcsuliado, mientras que BAR ES
REDÓS, bien dirigidos por PEP SA-
GRERA, cran impotentes frente al
marco muy bien defendido por TO-
NI SUREDA. Al final todos conten-
tos y a cenar .juntos como buenos
amigos que son.

CASA EXTREMEÑA, O
CONST. MIS'ARRO, 4

También otro partido jugado en-
tre amigos, pero CONST.
RRO conseguían ya de un principio
asegurarse el resultado para luego
jugar cómodamente el tiempo res-
tante y recrearse con jugadas muy
bien trenzadas. Los jugadores de
CASA EXTREMEÑA no tenían su
(lía.

BAR CA'N BLANCO, 6
CA'N MOIX/S'OLIERA, 6

Un partido con un tiempo para
cada equipo. BAR CAN BLANCO

cions que són legitimes i que quan
no era Batle defensava amb la ma-
teixa força que ara tira pilotes fora.

dieron un recital dc buen juego y
Velocidad, no habiendo forma hu-
mana de pararlos. En la segunda
pzirre bajar.A1 demasiado cl ritmo,
Jo que originó una reacción favora-
ble por parte de CA'N MOIX S'O-
LIERA, que consiguieron igualar el
tanteo y de no ser por las buenas
intervenciones de TOFOL (el porte-
•o de los CONCARRINS), hubieran
podido ganar cl partido.

RTE. CAN GUSTI, 3 - THE PAKS, 9
Encuentro que por ser entre cl 2.°

v 3» clasificado era el más intere--
sante de la jornada. Ambos equipos
cuentan con muy buenos jugadores;
S. VIVES jugó Un fútbol muy supe-
rior en relación a los demás, rega-
teando, subicndo y bajando balones
y marcando 4 goles como 4 soles,
sin olvidar los 4 goles que también
marcó el oportunista M. GARAU.
Los espectadores y hasta el equipo
rival muy deportivamente acabaron
aplaudiendo las jugadas de estos
chavales a pesar de mis arios. De los
de CA'N GUSTI podemos destacar
tan sólo la deportividad de todos
ellos, pero se vieron superados pur
un gran equipo.

CHAPISTERIA J. ROIG, 3
BAR SA XARXA, 2

Otro encuentro muy igualado en
juego y resultado casi hasta el fi-
nal. El cambio de portero por par-

te de BAR SA XARXA fue lo que
aprovecharon I o s CHAPISTEROS
para llovarse los dos puntos. Opina-
mos que el sitio de TOMEU del
BAR SA XARXA está en la portería.

CONST. SURESTE SIMARRO, 2
SPORT ENERGY, 1

Partido tambien muy igualado,
pero al final sli6 SANT1 SIMARRO,
marcó su gol núm. 22 de la presen-
te competición y con dicho gol sen-
tenció cl pm tido. Jugó poco tiempo
a causa de una lesión, cosa que no
supieron aprovechar SPORT ENER-
GY que todo hay que decirlo, juga-
ron un gran partido.

GOLEADORES. — M. Garau (T.
Paks) con 28 g. T. Vaca (R. C. Gus-
tí), 24 g. S. Simarro (C. S. Sima-
rro), 22 g. S. Vives (T. Paks), 20 g.
B. Ferra (R. C. Gustí), 19 g. Tomeu
(C. S. Simarro)), 18 g. y J. Viciar
(B. S. Xarqa), 17 g.

El Confité...

si; N'ENI)1.: itEsTAutANTE MA-
LIA )RCA sobre playa Cala lar-
ça I.
Informes, Tcl. 285112.

PORTO COLOM SE ALQUILA casa
amueblada para todo el afio. Cis-
terna de agua potable. Con rae-.
rencias.
Informes: Tel. 462317.

Normes complementáris deis
estabas de la Confraria de Penitents

de la Creuada de l'Amor Divi
L—Per pertànyer a la confraria s'ha de sollicitar la inscripció formal-

ment, encara que tenguin el vestit fa molts d'unys. s Púnica manera de
poder comptai- amb una relació fiable de confrares i de poder establir les
pautes d'una organització solvent i amb un mínim d'eficàcia. La inscrip-
ció es un tràmit per cl que ha de passar absolutament tothom.

IL—Per designació del Pare Director, actualment regeix la confraria
una comissió gestora que actuara fins que cl Director ho trobi conve-
nient. Després, per elecció entre els confrares, es designara una Junta de
Govern, de la qual se'n renovaran la meitat de carrecs, cada dos anys, al
començarnent de la Quaresma.

III.--S'estableix una quota d'inscripció de 1.090 pessetes pels majors,.
i de 500 pessetes pels menors de 12 anys.

IV.—Amb caracter obligatori, enguany la Confraria estrenara un sis-
tema d'illuminació de bordons amb tulipes, en lloc de ciris.

Les tulipes sán propietat de la Confraria, i cada any seran entregades
als confrares cl Dijous Sant, a Sant Alfons, mitjançant el pagament de-
500 pessetes, i seran tornades a Sant Alfons la nit del Divendres Sant,
después cle la processó.

V.—En formalitzar la inscripció a la Confraria es facilitara un carnet,.
que serà precis mostrar per retirar la tulipa i portar amb ell el confrare
durant les processons per si de cas es fu necessària la identificació.

En el carnet hi figurara el número de Ia tulipa entregada i s'hi farà.
constar la seva devolució.

El responsable de la tulipa es el titular del carnet que haura de res--
ponsabilitzar-se lambe del comportament de la persona a la qual presti:
la seva vcsta.

VI.—Els menors de 12 anys no portaran tulipa, sinó un emblema de
Ia Passió que els sera prestat també a Sant Alfons, previ el pagament de-
500 pessetes. S'ha de tornar a Sant Alfons, el Divendres Sant, després de .
la processó.

VIL—Els confrares, en tot moment, han de repectar l'autoritat dels
Germans Majors i han de complir el reglament i aquestes normes.

VIII.—Enguany, per facilitar la inscripció a la Confraria i la confec-
ció i entrega dels carnets, es poden dirigir, del 25 de març al 11 d'abril,
als següents llocs:

Gestoria, Carrer Costa i Llobera, 17, de dilluns a divendres, de 16  a-
20 llores.

Collegi de Sant Alfons, dies feiners de 20 u 21 hores; dissabtcs d'II a.
13 i de 17 a 20 hores.

IX.—Apart de la scrictat que requereix la participació a les persones,.
tumbé és interessant cuidar l'aspecte extern. Per això, es demana que els
penitents duguin la vesta neta i planxada, amb l'escut a la part esquerra..
És important que almanco la túnica sigui apropiada a l'estatura del pe-
nitent i que el calçai i guants sien blancs.

Felanitx, mui ç- 1992




