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I LA

Coral Juvenil de Felanitx

Dimarts passat a vespre el Grup
Municipal de Coloms a la Sala va
convocar els informadors a la Casa
de Culture, per tal de respondre al
que ells consideren insults del regi-
dor Antoni Nadal arran de la qües-
tió de les irregularitats de l'àrea
d'hisenda per ells denunciades.

Es féu arribar als informadors un
extens comunicat en el qual inten-
ta rebatre un per un tots els punts
que han estat objecte de polèmica
aquests darrers dies i després s'anu-
cià la decisió presa pel seu grup de
no acudir a l'Ajuntament mentre no

s'hagin resolt els temes de la Deli-
mitació del Sòl Urbà i de les Nor-
mes Subsidiaries.

Coloms a la Sala manifesten que
no volen dimitir perquè varen assu-
mir unes responsabilitats i les volen
mantenir, però que seran absents de
les plenàries i de les comissions a
que pertanyen mentre no s'hagin so-
lucionat aquests problemes vitals,
tota vegada que consideren que no
els han de mester per res i que sel's
culpa de tots els mals que pateix el
poble.

Pas de ciclistes per Felanitx
Demà diumenge passaran pel nos-

tre municipi els corredors i la ca-
ravana de la prova ciclista «XXXI
Trofeu Andres Oliver» de caracter
internacional per corredors aficio-
nats de 1.a j 2.4 categoria.

L'horari previst es el següent:
S'Horta. Carrers Felanitx i Jaume

Prohens (direcció Portocolom), a
les 10,57 hores.

Portocolom. Carrer Port de Pa-
los, Ronda del creuer «Baleares»,
carrers Togores, Cristòfol Colom i
Pescadors (direcció Felanitx), a les
11,06 hores.

Felanitx. Carretera Portocolom -
Manacor, a les 11,24 hores.

El dissabte, dia 12 d'abril, passa-
ran pel terme municipal ,de Felanitx
els corredors de la 6.a etapa del
«XXVII Cinturó Ciclista Internacio-
nal de Mallorca» per corredors afi-
cionats.

L'horari previst, pel que fa refe-
rència a les localitats del nostre mu-
nicipi es el següent:

Es Carritxó (la caravana vendra
de Calonge i sortira cap a Cas Con-
cos), a les 14,49 hores.

Cas Concos, carrers Metge Obra-
dor i Sant Pau (direcció Santanyí),
a les 14,53 hores.

A les 15,41 i a les 15,45 hores la
caravana tornara passar per les lo-
calitats d'Es Carritxó i Cas Concos.

Dia 11 d'abril, pel mateix itinerari
de la prova «XXVII Cinturó Ciclis-
ta Internacional», hi passaran els
participants de la prova «II Míting
de ciclisme per a cecs i deficients
visuals de la Comunitat Balear».
L'horari previst es el següent:

Es Carritxó. A les 16,12 i a les
17,04.

Cas Concos. A les 16,17 i a les
17,08.

CENTRE CULTURAL
Ajuntament de Felanitx

DIMECRES DIA 8 D'ABRIL, A LES 9,30 DEL VESPRE

A LA CASA DE CULTURA

Projecció de la cinta

«El secreto de la Pedriza»
pellícula filmada a Mallorca l'any 1927, amb escenaris i

personatges de Felanitx
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Dipòsit Legal, P.M. 351-1959,
Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» - FELANITX

Coloms a la Sala no =Winn a
Iljuntaraerit de moment

Tombats a la molsa

SIMPLEMENT LAMENTABLE
L'anticatalanisme tracta, d'un temps ença, d'organitzar-se a la nostra

illa i pren actituds i estratègies que ja han estat assa_jades,a1 pais Valencia,
amb la qual cosa demostra que o bé es poc imaginatifi, o 'Iok rép les instruc-
cions i les consignes del mateix lloc geogràfic o de les'mateixes`persones.

Algú ha deixat a la meva bústia un full, imprès de forma rústica, amb
l'encapçalament (transcric I literalment) Centro Cultural Mallorqui. Ftlya
formativa N.° 123. Mars 1992, tot ell dedicat a atacar la unitat de la llengua
catalana. Usant la Història com a excusa, una plana sencera sense signatura
i escrita en un correctíssim espanyol, tracta de demostrar que Mallorca no
té absolutament res a veuré amb Catalunya, usant arguments tan absurds
com que «aquí no es mengen mongetes amb botifarra, no hi ha colles de
castellers o que el ball tradicional no es la sardana». Si,aquestes ridiculeses
nIo fossin poques, intenta fer creure al possible lector' o lectora que la llen-
gua de Mallorca es una llengua antiquíssima,anterior fins i tot a ,l'arribada
del rei Jaume I (al qual rei, per cert, li nega la catalanitat, pel fet de néixer
a Motpeller), amaga el nom de Catalunya sota el de .icomtats carolingis» (o
fent del territori un apèndix del regne d'Arage) i usa les denominacions de
«llengua llemosina» i «llengua provençal» per referir-se a la lIelletWftatala-
na, a la qual sembla no voler anomenar l'anònim autor.

A
La historieta, pròpia d'un redactor o redactora que sap perfectament

quin objeçau persegueix, em recordava una altra que em contava ima anti-
ga companya de feina —fa anys d'això— que, empesa per una visceralitat
incontrolada, intentava convencer-me, argunientant els seus estudis de Bat-
xillerat, que quan el rei En Jaume arriba a l'illa el 1229, la llengua que par-
laven els illencs no era altra que l'espanyola, fet documentat a Valldemossa,
segrins ella, quan un grup de musulmans (i Musulmanes, supers) sortiren al
pas del rei conqueridor cantant allò de «me llaman el parado porque me
paro». Pobra dona!

Tot el que he comentat fins ara no tendria cap altra importancia que el
de la pura anècdota, si no fos que, intrínsecament, - duu un fort missatge
desestabilitzador, que tracta de provocar artificialment una polèmica lin-
güística, l'objecte de la qual no és altra que el secessionisme lingüístic, li-
mitar l'Us de la llengua catalana a Mallorca i frenar tant com sigui possible
el timid i lent procés de normalització lingüística, sobretot a l'ensenyament.

-Pere" la fuya informativa 123 a la qual m'estic referint encara diu més co-
ses, una de les quals m'ha cridat molt l'atenció perquè afecta, de forma ab-
solutament injusta sota el meu punt de vista, persones i institucions que
mereixen un gran respecte per part de qualsevol persona que tengui una mi-
nima cultura democràtica.

Usant la llengua com a excusa, la fuya considera una desgracia per als
mallorquins (catedics, es suposa) tenir ,de bisbe Teodor Ubeda (nascut a
Ontinyent, Pais Valencia), al qual qualifica de bisbe foraster, tot dient que
estaria minor en una altra diòcesi peninsular. La motivació d'aquestes pa-
raules tan poc procedents i que fan una certa pudor de sentiment xenerfob ,
és que el bisbe de Mallorca usà la llengua pròpia d'aquesta ilia, és a dir la

(Passa a la pàg. 3)



SANTORAL

Dis. 4 St. ZOssim
Diu. 5 St. Vicenç Ferrer
Dill.	 6 St. Sixte
Dim. 7 S. Joan Bta. de

La Salle
Dim. 8 St. Amanci
Dij.	 9 Sta. Maria Cleofas
Div. 10 St. Ezequiel

LLUNA

Quart creixent dia 10

COMUNICACIONS
AuTocaRs

Felanitx • Palma: Dies feiners,
a les 6,45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 i 18 ri Diumenges I fes-
titis, a les 8, 14 3. 19 h

Palma • Felanitx des de l'esta-
ció: Dies fciners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13,15,45 i 19 40
h. Diumenges I festius, a les
9,30, 15,45 i 20.30 h.

Felanitx-Portocolom: Dies fei-
ners, a les 7, 14,15 1 17 h. Diu-
menges, a lès 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'Ilorta-Pahna: A les 7,10, 9 i
16,25 h. (nomes dies feiners).

Palma-S'Horta: 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 	 Miquel:Nacial
Diumenge: 	 Jaume Rotger
Dilluns: 	 Amparo Trueba
Dimarts: 	 Cat. Ticoulat
Dimecres: 	 Francesc Pifia
Dijous: 	 Gayti-Melis
Divendres: 	 Miquei-Nadal

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

580448-581144
Ambulttncies

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 5802M
Gutirdia Civil	 580090
Servei de Grua, Tel. 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 582885

12;40.•.,

Joan Optigues Rigo
(VOBERA)

mori a Palma, el dia 28 de marc.: de 1992, a l'edat de 83 anys,
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostèlica.

Al eel sia

2 	 FELANITX

FE LANITX
na nail d'ilitcressos locals

PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral:	 1.875
Semestral a fora: 2.075

LA COMISSIÓ MIXTA
AJUNTAMENT-UNIVERSITAT

El Conseil Executiu de la Univer-
sitat dc les Illes Balears va acordar
nomenar com a representant de la
Universitat a la Comissió mixta
UIB-Ajuntament de Felanitx cl se-
nyor Climent Picornell, Vice-rector
de Coordinació Educativa, el senyor
Antoni Bennasar Roig, Vice-rector
d'Extensió Universitaria i cl senyor
Miguel Angel Roca Bennasar, Vice-
rector associat.

Per part de l'Ajuntament, integren
la Comissió el senyor Miguel Riera
Nadal, Batte de Felanitx, el senyor
Cosme Oliver Montserrat del Partit
Popular i el senyor Bartomeu Obra-
dor del partit «Coloms a la Sala».
LA PROMOCIÓ DE LA SALUT

El Servei de Promoció de la Salut
del Conseil Insular de Mallorca,
amb la collaboració de l'Ajunta-
ment, esta realitzant uns programes
al llarg del curs 1991-1992 a les es-
cales de C215 Contos, S'fforta i Por-
toco 10m.

El programa de Salut dental es
du a terme en cl Collegi «Migjorn»
de Cas Concos (hi participen 61
alumnes), al Collegi «Reina Sofia»
de S'Horta (129 aluMnes) i al Colle-
gi «S'Algar» de Portocolom (97
alumnes).

El programa d'Educació alimenta-
ria, al collegi de Cas Concos (hi par-
ticipen 61 alumnes) i al collegi de
Portocolom (254 alumnes), va diri-
git a la població infantil i als res-
ponsables dels menjadors.

El programa de prevenció i trac-
tament dc l'alcoholisme i altres to-
xicomanies sa'plica a 60 alumnes del
Collegi «Reina Sofia» de la localitat
de S'Horta.. . . . „ .

La participació dels mestres en
l'aplicació d'aquests programes és
molt important i els bons resultats
que puguin aconseguir-se depenen
en bona part de la seva collabora-
ció.
CONTRACTACIÓ DE TECNICS

La Comissió de Govern va acor-
dar contractar els serveis de l'arqui-

INFORMA
tecte Pere Lluís Serra Vich i l'advo-
cat Rafael Juan Company Corn.") per
a realitzar un estudi i informe de
les allegacions presentades al Pro-
jecte de Delimitació del S5I Urbà, la
revisió de plans parcials i projectes
de compensació i disciplina urba-
nística. La contractació havia estat
acordada el passai (lia 24 de febrer
per tal d'accelerar els treballs ten-
dents a la normalització urhanística
del, municipi.

Els senyors Serra i Company va-
ren firmar el contracte el passat
dia 24 i començaren a treballar im-
mediatament en la informació de les
allegacions presentades al Projecte
de Delimitació del SOI Urbà.
OBRES MUNICIPALS

Dilluns dia 30 varen començar les
obres de restitució del clavugueram
dels carrers Santueri i Gabriel Va-
quer.

La reforma, mitjançant la qual se-
ran rcnovades també les canonades
de l'aigua potable, afecta al carrer
Santueri (des del carrer de Campos
al carrer de Santanyí), al carrer Ga-
briel Vaquer (del carrer de Campos
al de Bartomeu Caldentey) i al de
Campos (de la plaça d'Espanya al
carrer Gabriel Vaquer.
L'obra costara 38.365.000 pessetes i

ha d'estar fianlitzada el dia 7 de ju-
liol. L'empresa constructora és «Met-
chor Mascará, S.A.».
CONVENI

La manca d'installacions esporti-
ves suficients per a poder atendre
les demandes deis aficionats ha
preocupet a la Delegació d'Esports
de l'Ajuntament, que fealiiza nornl -

broses gestions per tal de solucio-
nar, encara que fos provisionalment,
aquest tema. A Portocolom s'ha arri-
bat a un acord amb determinada
installació particular, ja que en
aquella zona no hi ha cap mena
d'installació municipal de tipus es-
porti u.
, Dia 30 de març, es va firmar un
conveni entre la Delegació del Mi-
nisteri d'Educació i Ciência i l'Ajun-
tament per a poder utilitzar les pis-

tes policsportives de l'Institut de
Batxillerat fora de l'horari lectiu.
Els beneficiats seran eis equips fe-
derats, escolars ide te .mps Mure.
AJUDES ALS AGRICULTORS
I RAMADERS

La Conselleria d'Agricultura i Pes-
ca concedeix ajudes als agricultors
i ramaders, entre les que cal desta-
car, per esser ara el moment, ade-
quat per solicitar-les, les segiients:

Ajudes per sobreempelts de plan-
tacions de cítrics.

Ajudes per al transport de blat de
les Indies forratger - destinat a l'ah-
mentació de remugants.

A la Sala, en flores d'oficina, faci-
litaran als interessats informació su-
ficient i models d'instancies per a
solicitar-les. (Secrétaria del 'Batte).

Ajuntament de Felanitx
ANUNCIS

El Centre de Gestió Catastral i
Cooperació • Tributaria ha ' eriviat a
l'Ajuntament un exemplar del Pa-
dró de l'Impost sobre Bens Immo-
bles de naturalesa RÚSTICA, cor-
responent a l'any 1992, que esta a
Ia disposició del públic, a les Ofici-
nes de la Sala (Negociat d'Urbanis-
me) i a les de la Gerència Territo-
rial de Balears C/. Plaça Espanya,
1-2n. de Palma, perque pugui esser
consultat.

Felanitx, 25 de març de 1992.
El Batte:

Miguel Riera i Nadal

El Centre de Gestió Catastral i
Cooperació Tributaria ha enviat a
l'Ajuntament un exemplar del Pa-
dró de l'Impost sobre Bens Immo-
bles de naturalesa URBANA, cor-
responent a l'any 1992,- que esta a
Ia disposició del públic, a les Ofici-
nes de la Sala (Negociat d'Urbanis-
me) i a les de la Gerència Territo-
rial de Balears C/. Plaça. d'Espanya,
1-2n. de Palma, perque pugui esser
consultat.

Felanitx, 25 de mars,:, de 1992.
El -Batte:

Mique! Riera i Nadal

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

Els seus fills Nlaria, Catalina i Sebastia; fills polities, Bartomeu Asensio i Nicolau Cap();
nets Francisca i Janine; nets polities A ntoni Bordo)' i M.' Carmen Campos; !Wols Sebastia Su fier,
An ton i Artigues, Sebastiana 01fter i Antonio Oliver; renets, germans Catalina, Margalida i Sebastia;
nebots, eosins i els altres parents vos demanen que el volgueu tenir present en les vostres pregaries.

Casa mortuèria: C. Roca d'En Boira, :3:3



FELANITX

ALCALDIA. — Temps enrera, el
nostre Ajuntament no era massa
afectat de donar clarícies a traves
del «Felanitx». Però a partir de la
sessió del 9 de febrer, va tornar em-
prendre tan bon costum i, entre al-
tres, hi havia aqucsts acords:

«Quedar enterados de la aproba-
ción de presupuesto ordinario del
Ejercicio 1967».

— Les decisions municipals, per
manca d'oposició, es prenien per
unanimitat. Era una Corporació
molt coincident.

«Aprobación por la Comisión Pro-
vincial de Urbanismo del plan espe-
cial de la zona comercial y hotelera
de la Urbanización «La Punta», de
Porto Colom».

— Si fcis una volteta per La
Punta, podreu comprovar que du-
rant aquests 25 anys, encara no ha
Ilegut començar la zona comercial i
hotelera.

I esperem d'asseguts!
UN MONUMENT. — Es veu que

de la idea d'aixecar un monument a
• ristòfol Colom, a n'Es Port, no dei-
xaren caure el mac en terra. Pcrquè
Ia Corporació Municipal, a la sessió
de118 de febrer, va sotmetre a estu-
di una proposta del promotor de la
urbanització «La Punta», per erigir
dins aquella urbanització, un monu-
ment a Cristòfol Colom, sollicitant
al dit promotor un croquis i condi-
cions del projecte com, també, el
lloc d'emplaçament.

— D'allavors ença, no n'hem sen-
tit met; noves de tan patriòtica de-•
cisió ni de l'ambiciosa zona comer-
cial que s'anunciava.

Tan bones intencions se quedaren
en «la», coru.sa_jaia Biela.____

AL VENT... — Oh que m'agrada-
ria i que m'agradaria reproduïr l'ar-
ticle que, a la secció «El Vent...»
signava En Miguel Riera, en el Fe-
lanitx del dia 11 de març de 1967._•

En Riera era un ciutadà més i
collaborador assidu del Setmanari.
Ara, és el Batle de Felanitx.

Per aquelles saons, En Riera es
congratulava de la represa informa-
tiva de l'Ajuntament a les pagines
d'aquest setmanari. Me satisfà des-
tacar que En Riera, batle, amb «La
Sala informa» actual, és coherent
amb el que defensava ara fa 25
anys, dins aquestes mateixes pagi-

Entre altres coses deia:
«Horn no ha deixat mai de lamen-

tar-se de la falta de comunicació
que hi ha hagut d'uns anys ença, en-
tre els qui cuiden dels assumptes de
la comunitat i els que formam
aquesta comunitat...

... Si be es ver que l'Ajuntament
no desenrrotlla tantes activitats
com creven els regidors, no es
menys ver que es fan més coses del
que pense el poble...

Sobre aquest tema, no se li pot
fer cap retret a n'En Riera.

AVANTATGE D'ARA. — En Mi-
guel Manilla seguia contant cover-
bos que eren troços entranyables de
Ia mateixa vida felanitxera:

— «,.. Renou i pols p'es carrer
major; es En Salvador Peu amb una
moto en canastra, dins ella hi va En
Jaume Pelat.

Esta fora de dubte que els escrits
místics de Hull estan influits per
les especulacions dels sulk. Les ions
musulmanes han it-Inuit damunt la
forma ciel «LLIBRE D'AMIC E
AMAT» de tal manera quo la tcni-
ca de l'obra fou mannevada a la mís-
tica star. Fs així com Ramon accep-
ta les mes recents formes del rnisti-
cisme musulmà i construeix tot el
LLIBRE fent mannetis als 'fibres
d'unes gents «qui han nom sufies».

EH mateix afirma amb tota clare-
dat que el seu heroi Blanquerna . se
proposa escriure un llibre de con-
templació a la manera del misticis-
me sufí:

«Dementre considerava en esta
manera Blanquerna, ell remembra
com una vegada, com era apostoli,
recompta un sarraf que los sarraïns
ban alcuns hômetis religiosás, e, en-
tre los altres c aquells qui •šón mes
preats .entre ells, són tines gents qui .
Izan nom stifles, e 'aquells han pa-
rattles -d'amor e exeMples. -abretijats
e qui donen a home gran devoció»...
«On, com Blanquerna hac haiida
aquesta consideració, ell preposa fer
lo llibre segons la manera damunt
dita.» (LLIBRE DE BLANQUERNA,
XCIX)

De la manera corn s'ho feien per
adoctrinar el poble ens assabenta la
mateixa obra de Llull quan «descriu
amb pinzellades de colors vius una
escena de predicació a una ciutat de
Berbería: •

«En Barbaria venc un missatge...
qui atroba molts galiadors e arlots
que preicaven als sarrains l'Alcora e
les benanances de paradis; e tart de-
Votes paratile.s preicaven que queix-
tots aquells qui los escoltaven se
ploraven. Molt fo meravellat lo mis-
satge de la devoció que les gents ha-
vien en aquelles paraules... e atroba
que per la bella manera que havien
en parlar, e cor recomptaven la vida
de molt home qui per devoció Trio-
ria, per c4,-6 ploraven les gents.»

I quins eren els trets principals
que caracteritzaven aquells místics?
Vet-ho aquí:

«com los devots hennens fafen can-
çons de Deu e d'amor, e com per
amor de Deu Ileixaven lo món e ana-
ven per lo món, pobretat sostinent.»

Són certament poques paraules,
però suficients, per tal de primfilar
el més destacat d'aquests «místics

— Maniobres d ' e s Regiment
d'Inca; se reparteixen soldats a ca-
da casa i ets oficials a ses cases de
senyors. Música d'es batalló, gran
concert davant Ca D. Jaume Bar-
but. La dirigeix En Balaguer.

— Temps en que deien: D. Fula-
no se vesteix a Palma a Ca'n Gonza-
lez i se calça a Ca'n Ratier.

— Es cavallet de l'amo En Jau-
me Raya que tragina un viajant a
Manacor: era es taxi d'allavors.

— Sa taula d'Es Pepitos a s'ar-
rat/al i so de varques d'es Manaco-

amb unes tatxes tortes per de-
dins que bastava que les t'assetjas-
ses per tenir ets estribos...».

Transcriu j comenta
D'allavors

musulmans» que Ramon coneixia de
prop i estimava força.»

Així eren i així se presentaven:
— feien cançons de Deu e d'amor,

sovint en versos cantables i aferra-
dissos, en un estil crOtic que sovint
escandalitzava el poble pia, excusa-
bles nomes en Havis dels sufís sin-
cers i repetint frases de regust pan-
teista. Anaven tot dret al bessó de
l'experiència mística de Deu. (El
mu•cià IBN 1\RAI3f, per exemple,
ensenyava utilitzant la religió, perso-
natges de l'antigiikat i poemes amo-
rosos).

— per amor de Déu deixaven lo
- món.

— anaven per lo món, itinerants,
descalços.

— pobretat sostinent: vivint de
l'almoina del - poble i escampant per
tot arreu la pau.

I -tal -volta el -meS típic .dels sufis
sigui la scva actitud amagada, es a
dir, que no estan organitzats ni for-
men grup: entre ells no hi pot ha-
ver estructura perquè es cl seu un
mode de viure vivencial. Així ho sos-
té IBN EL-FARID (1181 •- 1235) quan
diu que el sufisme es trobá per da-
munt de tota sistematització i que
«el nostre vi existí abans del que
vosaltres anomeneu «el ruïrn i el
cep»: «Beguerem pel nom de l'Amic,
engatant-nos àdhuc abans de que fos
crcat el cep.»

I es això, ni mes ni manco, el que
trobam en el Ilibret, breu pert) d'una
densitat manifesta, d'Amic e Amat
que Ramon «10 foll» ens va regalar.

Però ja basta de - parlar dels sufís,
deixem que per una vegada ens par-
lin ells a través de les - 'seves narra-
cions breus j plenes d'experiència
mística:

«La veritat confongué a tots els
savis de l'Islam,
a tots els que estudiaren els Salms,
a cada rabí jueu,
a tot sacerdot cristià.»

(IBN ARABI)

«Per molt que estudiis, no sabras
res si no actues.

Un ase carregat de llibres no es un
intellectual ni un home savi. Buit
d'essència, ¿quins coneixements te,

dugui sobre seu llibres o llenya?»
(SAADI DE SHIRAZ)

«La teva medicina esta clintre teu,
i tu no la VCUS. La teva malaltia ve
de hi mateix, i tu no te n'aclones.»
(HAZRAT ALI)

«La creu cielsc ristians, parr) a pant
vaig examina.

Ell no hi era a la creu. Vaig anar
al temple hindú, a l'antiga pagoda.
En ningun d'aquells noes hi havia
cap petjada. Vaig anar a les terres
altes de Herat i a Kandahar. Vaig
mirà. No hi era als cims ni a les
valls. Resolutament vaig escala la fa-
mosa muntanya de Kaf. Alla nomes
hi havia la llar del Ilegendari ocell
.Anga. Vaig anar a la Caaba de La
Meca. Ell no hi era ¡init. Vaig dema-
nar per Ell a Aviccna, el filOsor. Ell
era més enlla de l'abast d'Avicena...

Vaig mira dintre del meu propi
cor. En aquest, cl seu Hoc, el vaig
veura. No era en cap altra lloc.»
(JALALUDIN RUMI)

No s'hi cnclevinen en tot això les
actituds, l'estil de vida de Jesús?
•(inclús en la manera de presenter
sovint el seu missatge: les : parabo-
les).

No es la matcixa manera de viure
de Ramon, inclús de pobrissó d'Asís?

Per acabar, el verb assenyat i en-
cès de l'autor de «Doctrina Pueril».

«Foil, digues, què és amor.—Res-
pOs que amor es aquella cosa qui a
los francs met en servitut, e a los
serfs dóna Ilibertat. E és questió a
qual es pus prop amor: o a Ilibertat,
o a servitut.» (LL1BRE D'AMIC E
AMAT, 294)

' G.B.

VENDO FINCA RUSTICA a 2 Km.
Felanitx, de unos 25.000 rW, cerca-
da de pared, almendros, frutales
y caseta p-ara reformar. Precio a
convenir. •
Informes: Tel. 163391.

SE NECESITA ADMINISTRATIVO
para economato en hotel Porto
Colom.

- Interesados llamar al Telefono
207252/53.

CERCAM DEPENDENTA per una
tenda a Cala Ferrera.
Informació: Tel. 583225 (de 21 a
24 h.).

Stud - 92: «Ramon 	 tin sun
foll d'amor»

Simplement... 	
CI •

(Ve de la pàg. 1)

catalana, en un programa de radio, amb motiu de la presentació de la Cam-
panya per l'autofinançament de l'Església de Mallorca, a la qual campanya
la fuya defineix com de busca y captura de socis.

Per a qualsevol demòcrata, sigui catòlic o no, aquestes desqualificacions
i aquesta forma d'atacar a la persona que representa l'Església catòlica de
Mallorca, són absolutament improcedents; en el cas concret al qual ens re-
ferim són, endemés, injustes; en qualsevol circumstancia són lamentables.
Algú comença a perdre els nirvis i escriu coses que no medita excessiva-
ment; o potser tot el que diu la fuya esta pensat i ben pensat?

L'objectiu de dividir, frenar i, si es possible, reduir als minims possi-
bles la llengua de les illes Balears i Pitiüses, sembla que segueix endavant
usant diferents mitjans (no fa massa un «moro» guaitava també per agues-
tes mateixes pagines, destinant un anticatalanisme militant). Cree que ja
estic vacunat contra aquestes epidèmies i ben poc poden afectar-me; men-
testant seguiré nuitant per tot el contrari, és a dir accelerar l'ús de la llen-
gua, contribuir a la seva unitat i contribuir a la seva normalització, sempre
des d'actituds respectuoses i, per tant, democràtiques, obertes i progessi-
ves. No sé actuar d'altra manera. La fuya 123 em demostra, pert), que no
tots pensam igual i que no tots usam els mateixos métodes. Llàstima!

Antoni Roca
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El P. Domingo Andreu celebra els
25 anys de sacerdoci

L'any passat per aquestes saons,
es compliren 25 anys de l'ordenació
sacerdotal del P. Domingo Andreu,
C.R., superior de la comunitat Tea-
tina de Felanitx. Una data joiosa pel
P. Andreu que es veiè enterbolida
per la trista circumstancia de la
mort de la seva mare.

Ara un any després el P. Domingo
Andrea, juntament amb el seu con-
deixeble el P. Jaume Pasqual, han
celebrat aquest aniversari en la inti-
mitat de la comunitat teatina ma-
llorquina, a la casa de Son Espanyo-
let.

Així clones, dissabte passat, a l'es-
glésia de la Maternitat, concelebra-
ren una Eucaristia juntament amb
una vintena de germans teatins, en-
tre els quals hi havia el Prepósit i
Vicari Provincial.

De Felanitx, a Ines dels familiars,
s'hi suma una representació de Sant
Alfons 1-.1a. Capella -Teatina que .in-
terpretà la missa gregoriana «Fons
bonitatis».

El Pare Andreu, en aquests vint-i-
cinc anys de sacerdoci ha exercit el
seu ministeri a Argentina, al Santua-
ri de El Castañar de Bejar, a Iran-
7U, a Barcelona, a Saragossa i dar-
rerament a Felanitx.

Des d'aquestes columnes ens unim
a la jóia del P. Domingo Andreu a
qui feim arribar el testimoni de la
nostra mes.1:rteera felicitació junt
amb el desig de que pugui continuar
molts anys al servei de l'església de
Crist.

En Miguel Angel Aguiló
No podem deixar d'esmentar el

concert de.guitarra que_ens_oferi .

mecres de la setmana passada
Angel Aguiló, un jove professor

que porta aquest instrument dins les
yenes i que ens depara ono vetllada
meravellosa.

Al costat d'una peça de Bach, ens
°Ceti tot un situit de contposicions
d'autors més prochus a aquest ins-
trument --TOrrega, Villa-Lobos, Sor,
Barrios i 'Purina—, totes elles iuter-
pretades amb una correcció i tempe-
rament d'autèntic mestre.

Divendret que ve, Na Maria Adro-
ver pronunciara el Pregó de
Setmana Santa

El proper divendres dia 10, a les
9'30 del vespre, en el Convent de
Sant Agustí, Na Maria Adrover i Oli-
ver (llicenciada en Dret) pronuncia-
ra el Pregó de la Setmana Santa
d'enguany.

Aquesta tradició, que va ja pels
trenta quatre anys d'existència, es
l'acte liminar de la setmana major
felanitxera i esdevé quelcom con-
substancial a aquestes commemora-
cions de la passió del Senyor.

La Confraria de Sant Agustí és la
que té cura d'aquesta manifestació
any . rera any ha maldat la seva con-

tinuitat amb un zel exemplar.
L'acte sera illustrat musicalment

per la Coral de Felanitx i la Coral
Juvenil sota la direcció de Jaume Es-
telrich i Miguel Perelló respectiva-
ment.

Projecció d'El secreto de la
Pedriza»

El proper dimecres dia 8, a les
9'30 del vespre, a la Casa de Cultu-
ra, sera projectada la penícula «El
secreto de la Pedriza», realitzada
l'any 1927 a Mallorca per Francesc
Aguiló, algunes escenes de la qual
foren filmades a Felanitx i amb «Ex-
tres» felanitxers.

Aquesta cinta —que es muda na-
turalment— constitueix el primer
document de la história  cinemato-
gràfica mallorquina i ha estat resca-
tada gracies al finançament de la
Conselleria de Cultura del Govern
Balear.

«El secreto de la Pedriza» fou es-
trenada a Barcelona l'any 1928 i
leriorment fou exhibida: també a
Madrid, Sevilla i Valencia.

Teatre escolar a Sant Alfons
Ahir divendres, els alumnes de 8è

curs del Collegi de Sant Alfons, ha-
vien de presentar, a l'Auditori Mu-
nicipal, l'obra de teatre «El malalt
imaginari» de Molière. Aquesta re-
presentació era especial pels alum-
nes del Centre, però demà diumen-
ge, a les 9,30 del vespre, al mateix
Auditori, la tornaran escenificar pel
públic en general.

Això es un taller de Teatre que es
du a terme sota la direcció de la
professora Barbara Antich, i prope-
rament presentara una altra obra
que preparen els alumnes de 5e.

Casa de Extremadura
Estando la Casa de Extremadura

en el mejor momento desde su fun-
dación y para dar oportunidad a to-
das las personas para que con nue-
vas ideas puedan aportar su aire
fresco a la entidad, se les invita a
presentar candidaturas para la pró-
xima renovación de cargos.

En la asamblea extraordinaria que
tuvo lugar el día 27 de marzo, se con-
vocaron elecciones para el próximo
día 4 de mayo, fecha en la que ter-
minará su mandato la actual Junta
Directiva.

La fecha límite para la presenta-
ción de estas candidaturas será el
día 30 de abril.

El Presidente,
Felipe Martin

(Verbum Dei» fou present al
Curs Studia

La MO de la setmana passada del
Curs Studia va ser a càrrec de dos
membres de l'Associació de Vida
Apostòlica «Verbum Dei», obra que
va néixer a Mallorca i que a hores
d'ara esta estesa a 22 països d'arreu
del món en 77 comunitats.

La nostra paisana M.a Magdalena
Bennásar Oliver i Margalida Feme-
nia, explicaren a l'auditori l'essència

1 de l'Associació, la seva missió dins
LI món d'avui, camp d'ucció i abast,
i re:Ten:wet -en les preguntes que els
formularen i que, tot junt, facilita
el coneixement d'una de les nove-
lles formes d'espiritualitat i cl'apos-
tolat seglar de la Església actual.

Es1 escolars de S'Horta, premiats
al concurs dels Bombers

Els alumnes de 8e. del collegi
«Reina Sofia» de S'Horta, Ivan Gon-
zalez López i Gabriel Adrover Pal-
mer, aconseguiren els primers pre-
mis de redacció i ,dibuix respectiva-
ment, en el certamen convocat per
l'Associació Cultural i Esportiva del
Cos de Bombers de Ciutat, mentre
que Guillem Barceló Company i Jau-
me Galmés Monserrat quedaren fi-
nalistes en les mateixes especiali-
tats, també respectivament.

M. del Mar Rigo Binimelis gua-
nya el primer premi de dibuix per
a 7.e. i Jordi Rosselló Adrover el pri-
mer de lr. curs, mentre que Eulàlia
Manresa Alou queda finalista, també
a dibuix, per 7e. curs.

No cal dir que el collegi de S'Hor-
ta ha aconseguit destacar-se amb
escreix per damunt els vint-itres
centres que concorregueren al cer-
tamen, acaparant els millors i el
nombre més alt _cle premis.

Club de Tenis Felanitx
Aquest Club vol informar a tots

els sods i familiars, que dissabte dia
11 d'abril, a les 21'30 h., se celebra-
ra un sopar d'entrega de premis - del -

RANKING 1991, al Celler de Randa.
Queden tots convidats. Es poden

apuntar a la llista que hi haura al
Camp Municipal d'Esports, fins dia
9 a les 22 h.

Jubilació del Dr. Enric Miguel
i d'Antoni Alemany

Dissabte passat, en el Celler, de
Randa, l'estament medic. de Vela-
nitx oferí un sopar de comiat al
metge Enric Miguel Díez i a l'ATS
AntoniAlemany Castell, amb motiu
de la seva recent jubilació.

Hi eren presents els seus cone-
goes respectius especialment els que
coincidiren a l'antic ambulatori de
la SS i al Centre de Salut amb el
seu exercici professional.

Des d'aquestes Manes desitjam-al
Metge Enric Miguel i a l'ATS Anto-
ni Alemany molts d'anys per a gau-
dir d'una feliç existencia al marge
ja dels seus deures professionals.

Xerrada de Quaresma
Convidam tothom a la reunió

que tindrà lloc a la Rectoria, di-
marts dia 7, a les 21,30 h., dirigida
per Mn. Antoni Perez Ramos, ca-
nonge de la Seu, i on es tractarà de
Ia Quaresma avui.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
EXCURSIÓ CULTURAL A CIU-

TAT. — Dimecres dia 8, visita al Po-
ble Espanyol, al Centre Cultural «La
Misericòrdia», periòdic «Ultima Ho-
ra», i monestir de La Real. Dinar a
un restaurant del Polígon. A Porre-
res, visita al tresor parroquial i pi-
nacoteca de l'Ajuntament. Preu
1.400 ptes. Inscripcions, els dies 4,
5 i 6 d'abril, de ICI a 12 hores Sorti-
da a les 9. Places. limitades. ,

CONFERLNCIA. — Dijous dia 9,
a les 17 h. a la Llar. En Sebastià
Serra parlara de «Activitats dels
mallorquins a Arn:Irica».

ASSEMBLEA GENERAL—Diven-
dres dia 10, a les 4,30 del capvespre
en primera convocat3ria i a les 5
en segona. Assemblea general ordi-
naria.

Curs Studia
El proper dijous dia 9 d'abril, a

les 9,30 del vespre, al saló d'actes
del Collegi de Sant Alfons, el P. An-
toni Oliver explicarà la lliçó corres-
ponent al curs: «La mística cristia-
na: Dos exemples significatius: a)
Ramon Llull.

Avui teatre a S'Horta
A vui dissabte, al Saló Pa rroquial

de S'llorta a les nou i w itja del
vespre, el grup de Teatre de Cam-
pos posara en escena l'obra de Joan
Mas «La Seu plena d'ous».

Creuada de l'Amor Divi
CONFRARIA DE PENITENTS

Es recorda als confrares l'obliga-
ció de formalitzar la inscripció i la
necessitat de presentar el carnet per
a retirar la tulipa que, com saben,
enguany ha estat adoptada per la
Confraria.

S'aconsella que aquesta friscripció
es faci el fries aviat millor a la ges-
toria del, carrer de Costa i Llobera
de dilluns a divendres de 16 a 20 h.
o a Sant Alfons de 20 a 21 h. els dies
feiners i 1 a 13'i de 17 a 20 h. els
dissabtes.

Campionat de Truc
Aquest campionat, organitzat per

La Protectora, finalitza avui i les
partides que no s'hagin jugat que-
daran anullades.

vida social
NAIXEMENT

Els esposos Cristigol Covas Bo-
net i Ponta Cerda Capó, han vista
alegrada la seva llar amb el naixe-
ment del seu primer fill, un nin, que
rebrà el nom de Xavier.

Enviant la-n'ostra més' cordial fe-
licitació als novells pares.

S'ARREGLEN PALMERES.
Informació: Tel. 583378.

VENC UN PIS (1r.) al C/ Call, 9.
A estrenar.
Informació: C/ Major, 40.

VENDO BARCA morruda con motor
Yamaha de 40 H.P. Electrónico,
con dirección, solarium y extras.
Informes: Tels. 827140 y 581145.

Se alquila Restaurante-Pizzeria

caOSPINOS»
POR'FO-COLOM

Avda. Cala Marçal, 12	 Tel. 825123

Informes en el mismo
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DISSENY. 
Carrer Major, 23

Tenim obert des del 2 d'abril

Moda home i dona
Amb primeres marques:

Bonaventure - Sandro
París (Mode Import) - Pepe

DNI - Carroche - Magangi
Compagnie - Niente
Coco de Noix, etc.

Obert de 9'30 á13
i de 16'30 a 20'30

obto ts
retattey95 	

Professionals al servei
de la vostra imatge

Tel. 582316

FELANITX

UNA CONVERSA
Sr. Director:
Us deman que transcrigucu la

conversa que vaig tenir amb la me-
va veinada dimecres passat. Gracies.

—Què vàreu vcure sa Felanitxcra
aquesta nit passada?

—Sí, però vaig trobar que quasi
tots es convidats cantaven a sa ma-
teixa coral.

—No tries varen convidar gent lles-
ta i es meu homonet, que fa de pi-
capedrer, que li hagués agradat sor-
tir, no li varen dir res.

—Escolta, es meu allot anava bu-
fat perquè és d'aquests ecologistes

tambe trobava que els havien d'ha-
ver convidat a aquesta taula de ma-
tances.

—No me'n parlis de matances que
aquell matanccr trobava que no hi
havia feina i cll fa molts d'anys que
va tancar.

— I que te vares fitxar que es Bat-
le d'ara anava acompanyat i es que
tenfcm abans, va haver de telefonar
per dir-hi la seva.

—jo aixi mateix vaig trobar que
sa banda des llests nomes sabien

parlar de recursos.
—Sí, per mí xerraven d'cs recur-

sos de sa seva butxaca.
—No, Maria, deien que es Coloms

nomes posen recursos.
—Per mí que no en posen tants

com volent suposar, jo no havia sen-

tit dir res i ho hauríem sentit a dir,
perqu aquestes coses aviat se sa-
hen i sa felanitxera ho hauria dit.

— 1 es Batle no vares trobar que
xerrava molt.

—Si, per quan acabava de xerrar
mos miravern amb s'horne i cap des
dos en sabiem treure es net.

— Escolta, es meu cunyat fa vuit
mesos que li va davant i darrera
perqt.C2 vol fer una caseta i cada
mes li diu que si, però fa vuit me-
sos que és que no.

—13é, Margalida, me n'he d'anar a
escurar que noltros dues aclarirem
tan poc com ells.

—Sí, tens raó. oDiós»!
Margalida

A QUE JUGA LA TELEVISIÓ
FELANITXERA?

Sr. Director:
L'altra setmana hi va haver a la

TVF la taula roclona sobre urbanis-
me. Voldria fer un parell de refle-
xions sobre l'ensarronada que es va
oferir als telespectadors o mes que
ensarronada, a l'amollada d'un co-
lom enmig d'un esbart de depreda-
dors afamagats.

Primera reflexió: Qui va decidir
la composició de la taula rodona?
Que hi pintaven tots els arquitectes
de Felanitx i cap aparellador, ni cap
constructor, ni cap representant del
G.O.B., ni cap ciutadà His i dos re-
presentants d'un partit i dels altres
un? Vull manifestar que la taula ro-
dona no era representativa de la
gent afectada pel tema d'urbanisme

això es la primera condició que
s'ha de respectar per fer una taula
rodona.

Segona reflexió: El tres arquitec-
tes acusadors, qui representaven?
Queda clar que els tres representa-

ven els seus interessos particulars i
a nies estaven rabiosos.

Tercera reflexió: A qui represen-
tava aquell senyor que fa temps que
nomes te relacions especulatives
amb Felanitx? Cree que hi sobrava.

Quarta reflexió: Per que la pre-
sentació del tema feta amb imatges
i la veu del Sr. Miguel Julia va ser
copiada paraula per paraula i punt
per punt de la feta pel Batle al Plc
de dia 2 d'aquest mes i que va do-
nar la TVF? Qui vol fer una taula
rodona amb una mica de seriositat
ha de presentar als telespectadors
una visió objectiva de la realitat i
no la realitat que vol vendre el
Baile.

Conclusió: Converufria que abans
de fer una taula rodona, la Televi-
sió Felanitxera es plantejas la repre-
sentativitat dels participants o dei-
xas estar el tema, perquè la taula
rodona motiu d'aquesta carta crec
que no va aportar ales que verina-
cia a un tema inverinat.

Moltes gracies.
A.B.

(Relirai de l'edi•ió ant('rior)
MIQUEL RIERA CONTESTA

Senyor Director:
Em resulta molt satisfactori ob-

servar com el vostre setmanari pre-
senta a cada edició un bon esplct de
collaboracions i de cartes que trac-
ten els temes més candents de la
nostra vida municipal. Aim') es un
símptoma d'interès o de vitalitat
que he de celebrar, per més que
qualque vegada, a causa del meu
càrrec, la meva gestió  l'actuació

de l'Ajuntament es vegin criticades.
Això, en bona democracia, es bo
desitjable.

P e r precisanient pel mateix
principi de llibertat d'expressió i de
dialeg, consider convenient fer-hi al-
gunes puntualitzacions davant cer-
tes inexactituds expressades recent-
ment.

Els senyors Antoni Joan Albons i
Josep Bonet, des de criteris notable-
ment oposats, em retreuen els
anys que vaig esser regidor de la
Sala i me colloquen dins el mateix
paner que el senyor Cosme Oliver,
cosa manifestament injusta. No sé
com aquests comunicants no són ca-
paços de distingir el cas del senyor
Oliver, que va comandar durant dot-
ze anys dins formacions que comp-
taven amb majoria absoluta, i per
tant tenien la peila pel mànec per
fer i desfer, i el meu propi cas,
quan jo sempre vaig estar a l'opo-
sició.

Atribuir-me a mí els errors d'a-
quell periode equivaldria a atribuir
els que cometi l'actual ajuntament
a qualsevol grup de l'oposició, sia al
dels Coloms o al del PP.

El senyor Bonet hauria de sebre
d'una vegada per sempre que jo
som responsable de l'actuació del
govern municipal, sia encertada o
desencertacla, (tuna a terme a par-
tir del moment que em vaig fer car-
rec de la bathe; pea) no d'allò que
se va fer dins una situació que en
cap moment no vaig controlar i en
canvi vaig haver de qualificar

(Passa a la pàg. 6)

Bar Restaurante SOL Y VIDA
Cala Murada Tel. 83 37 36

Primera linea playa y vistas al mar

A partir del día 9 de abril estamos de
-nue.vo a su servicio

Nueva Dirección

Bodas - comuniones -.bautizos
despedidas de solteros
comidas de negocios

Consulte precios

Menús especiales

cocina internacional

y especialidades mallorquinas



Restaurante CESAR
Porto - Colom

Comunica al público su REAPERTURA,
a partir del próximo día 10 de abril

C. Llaüt 	Tel. 82 53 02

MARMOLES
esgramar

GranitoS,- Mármoles; piedrá areniscã,
piedra Santanyí.

Pida presupuestos sin compromiso

C/. S. Miguel, s/n. Tel 554302 (FAX) MANACOR

J.Jri diseño de gran aerodinámica?
Si no es Opel Vectra, lo pagará caro.
Jin turismo deportivo totalmente seguro?
Si no es Opel Vectra, le saldrá caro.
¿Un vehículo completo en confort y equipamiento?
Si no cs Opel Vectra, le costard muy caro.
Así es el Opel Vectra: Todo lo que un turismo
deportivo alemán debe Kr, c:cepto caro.

AHORA CON
120.000 PTAS.*
DE DESCUENTO 	 OPEL

•Promoción valida durante este mes.
• • Diferentes niveles de equipamiento según versiones.

OPEL VECTRA. EL PULSO
DE LA INGENIERIA ALE MANA

121
CORMOTOR, S.A.
Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51	 Carrer Campos, s/n. FELANITX

GIVIE GM
MANACOR (Baleares)
CONCESIONARIOS OFICIALES OPSL, MEJORE POR EXPERIENCIA.

••

Fuit AUTOMOVILES, S.A.

6
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Cartes ai director
(Ve de la pàg. 5)

desgavell.
Que el senyor Bonet arribi a dir

que jo vaig esser «artífex del desga-
vell urbanístic que respirant» es un
cas de cinisme flagrant, quan justa-
ment ell, durant quatre anys, va for-

mar part del grup de govern i du-
ran dotze va donar suport als
gr ups que han comandat a la Sala
d'ençà de la restauraciú de la de-
mocracia.

Tant al senyor Bonet com al se-
nyor Joan i Albons, els he de mani-
festar que el problema urbanístic
de Felanitx té remei, i un remei que
passa per l'aprovació de Ia delimi-

tació del sal urbà i la redacció de
les normes subsidiaries. L'Ajunta-
ment actual esta fent esforços per-
que tot ttix!) arribi a terme com més
aviat millor.

Respecte del qualificatiu cl'aristó-
crata que m'aplica el senyor Bonet,
sincerament he dc confessar que no
sé si el m'he de prendre com un clo-
gi o corn un retret, tot i que venint
d'ell mes aviat m'inclin per la sego-
na via.

Miguel Riera i Nadal
EL COMUNICAT DE LES

CONFRARI ES
Sr. Director:
No puc estar-mc de dir-hi la me-

va davant el comunicat conjunt de
les confraries de setmana santa. La
veritat es que m'ha cridat l'atenció
i he tornat rellegir la informació de
primera pagina del dissabte dia 14,
i la trob de lo mês normal. Si de lo
que es tractava era de donar una vi-
sió de lo que havia estat la trobada
ho aconsegucix plenament. Quina
importnacia pot tenir que el con-
cert de la Capella Teatina entràs en
et programa o fos un acte apart?

Que totes les confraries de Fela-
nitx facin un comunicat conjunt per
dir-nos lo que diven, me pareix lo
que en bon mallorquí deim «culeje-
ra», i encara seria pitjor que lo que
s'amagà- darrera- les- seves. Iletrcs
fos una «figurera» fora mida. Vol-
dria equivocar-me, però m'ha fet la
impressió de que anam com els
crancs, i que lo que s'està ressusci-
tant de bon de veres són les anti-
gues «capelletes». Tot plegat, una
llàstima! -

Un confrare
(Passa a la pàg. 9)

•■■■•

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— lionda 750
— Derbi -FDS
••-- Vaiiiaha F7.11 600

Ya malin 75 Super Timoré
— Mobi lettes
— Sealibur 501
— Vespinos varios
— BMW K75
CICLOMOTORES VARIOS

EXPOSICION Y VENTA

Taller

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

Y MOTOS .

Se necesita chica
PARA CARNICERTA

Con experiencia.

Informes. Tel. 583130

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

OPEL VECTRA

SI NO ES VECTRA, LO PAGARA CARO.

LE ESPERAMOS



Ford, con el lanzamiento

de esta nueva genera-

ción de motores 16 vál-

vulas, quiere llevar a

toda su gama las

prestaciones propias de_

un gran corazón y

poner la tecnologia pun-

ta al alcance de todos.

Pero aún mas interesante

que hablar de ellos, es saber qué opinan

los críticos automovilísticos:

Tecnología 16V.

11111=111111111111911166111111111111111111111111

FELANITX

es r na
corazón.

FORD COCHE OFICIAL EXAM

Mum
•121.0g1vo, "Esta linea muestra un pnoritano respeto por

el medio ambiente al ofrecerse solamente acompañada

por el necesario catalizador". (Coche Actual). 

:04  

'Los motores muestran un funcionamiento inta-

chable, con una brillante respuesta en alla y rápidas

subidas de régimen, sin sacrificar demasiado la elas-

ticidad. Pero sobre todo, las mejoras vienen de aspectos
puramente dinámico (Coche Actua])

C • o —Agtak141‘ ..— -7,-
	 p

"Esta nueva familia de motores resulta muy avanzada
en sus procesos de fabricación... b. (Motor 16).

'Sus características incluyen ajuste hidráulico de
distribución, durabilidad y mantenimiento reducido
(servicio cada 30.000 km.), inyección secuencial,

control electrónico muy perfecc:ionado y turbulencia dé
gases especial", (Autopista).

a ;11 	 ,7.iiiNxt flympAr Ape 	 IABL	 E

MOTH FELANITX

'De este modo se convierte en una opción muy a

tener en cuenta si deseamos disponer de un modelo

con aspecto deportivo y un muy buen andar en cual- ..

quiet tipo de terreno?. (Autopista).

"Su comercialización en España ya se ha iniciado

con unos precios que se ha pretendido que resulten

totalmente competitivos". (Coche Actual).

Sólo tú puedes descubrir el placer de conducirlos.

Ven a sentit sus nuevos corazones.

•

Todo lo que hacemos nos conduce at.

P. R Llull, 18 y Alonso Rodriguez, 5 - Tel. 580331
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BASQUET

Jornada de resultats pobres
Només se salven els júniors

Resta tai s

Cadets.—
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT
COLONYA POLLENÇA

Júniors.—
CAMPOS
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT

Séniors masc.—
LA SALLE
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT

Seniors fern.—
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT
EL DORADO (ARTA)

III Divisió.—
AUTOCARES GR1MALT
OPEL INCA

Comentari

ver tudat tants de tirs lliures (28).
Corn a cosa m6s positiva, cal men-

55 donar que el maxim anotador, Flo-
rian, aconseguí la seva millor mar-

Els JUNIORS, a Campos, obtin-
gueren un clar resultat (vicC)ria de
19 punts). Un marcador que, ni els
mes optimistes dels nombrosos feia-

75 nitxers alla presents, podien imagi-
32 nar quan, en el minut 5 de la sego-

na part el tempteig era de 32-22. En
el primer temps i en el comença-

37 ment del segon se juga malament,
48 amb poques idees i escassa efectivi-

tat. Per-6 els darrers 15 minuts fo-
ren una festa a càrrec del Joan Ca-

76 pú (17-46), amb cistelles per a tots
els gustos. Fou extraordinaria l'a-
portació dels juvenils Cesar i Car-

68

49
68

68

C
	 RESTAURANTE

Esmeralda
	 Park

CALA DO'R
Banquetes, Bodas, Comuniones

y Fiestas
ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PARQUE INFANTIL.

VISTA PAORAMICA SOBRE EL MAR
LOCAL CLIMATIZADO

CAPACIDAD PARA 450 PERSONAS
PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Informes: l'EL. 643085 - SR. RAMON

-G19219219--
Clínica de Ortodoncia

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

Dr. Bassam A Shuhaibar
DOCTOR EN ODONTOLOGIA

POSTGRADUADO EN ORTODONCIA - COL. N.° 318
Horario: Lunes a 4iernes, de 1630 a 20'30. 	 Previa cita.

C/. Miguel Borday, 22	 Tel. 582623 	 FELANITX

LLAVE EN MANO IVA, t icransporto, matrulación,
impuosto municipal, placa. do matriculo. gastos giratoria.
SEGURO R080 1 ano y 2 Nio. da ASISTENCIA EN CARRETERA

t.) *Promoción incluida

AUTOS MARTORELL, S. A.
Carrer del Socors, 8. Tel. 58 13 48. FELANITX. 	 ama

C. Costa Llobera, 6 Tel. 827265

SU FIAT
"LLAVE EN MANO"

FIAT UNO 60 IN
1.100 c.c.

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

•Tapicería especial

•Tapacubos especiales

•Serie limitada

1.068.000 pts.

FIAT UNO 70
SX I 1.400 c.c.

Todo lo anterior mis:
• Inyección multipunto

•Check-panel
•Cerradura centralizada

y cristales eléctricos
•Faros antiniebla

•Asiento porterior partido
•Cristales atermicos

1.345.000 pts.

FIAT TURBO
INYECCION

Todo lo anterior mis:
• Llantas aluminio

•Neumáticos anchos
•Asientos deportivos

• I 18 c.v.
• 4 frenos de disco
• Volante en cuero

1.602.000 pts.

Electrónica SOLBIN
Distribuidor TELYCO (Grupo Telefónica)

Telefonía y equipos complementarios.

8	 FELANITX

dos parcials molt similars, 39-17 i
36-15. La major envergadura, força

velocitat dels lassalians fou insu-
perable en tot moment. El fet mes
favorable fou el debut del juvenil
Albert amb aquest equip, el qual ju-
ga uns minuts ben acceptables.

Malgrat la derrota, no deixa mal
gust el partit de les FtMINES que
crearen moltes dificultats a un dels
liders de la categoria. Jugaren h i
lluitaren de valent. Resaltem, dins
un equip al que li costa molt d'ano-
tar, els 17 punts de Camarero.

La tornada a la competició de l'e-
quip de TERCERA fou amb resul-

tat desfavorable. l'areix:esser que les
setmanes de descans els han fet per-
dre el ritme. No es normal l'espan-
tosa <Tajara» que tingueren els 12
primers minuts del segon temps, on
encaixaren un 4-28, mal de creure,
acihuc després d'haver-ho vist. A la
primera part no hi havia hagut di-
ferencies (39-35 en el descans). I a
partir del minut 12 del segun temps
(amb 43-63), l'equip reacciona be,
però ja era massa tard i la diferen-
cia força grossa. Així i tot, s'arriba-

ren a collocar a quatre punts, a fal-
ta d'un poc més d'un mima.
Anotaclors

Cadets: Florian (19), J. Bisquerra
(13), A. Barceló (9), J. M. Port-as
(8).

Júniors: P. J. Fullana (21), Cesar
(17), C. Guerrero (13), D. Amen-
gual (7).

Séniors masc.: P. S. Barceló (9),
Bernardi (8).

Séniors fern.: A. Camarero (18),
C. Garcías (7), Fanny (6).

III Divisió: G. Amengua! (26), M.
Julia (14), A. Oliver (9), M. S. Pe-
relló (8).

Agites/a jornada
Els cadets viatgen a Manacor cl

clissabte (Perlas A) i els juvenils a
Palma (Son Oliva), mentre que els
júniors juguen a Felanitx contra el
Collcrense.

El diumenge hi haura un partit
aqui, els séniors masculins en front
del Marratxí. Es desplaçaran els al-
tres dos equips; les femines a la
pista del Santa Mónica (Palma) i
els de III a Llucmajor.

LARRY CISTELLES
Es tractà d'un cap de setmana les. P. 5. Fullana queda maxim ano-

amb resultats força magres. Cap tacior amb 21 punts i els aconseguí
dels tres equips que jugaven a Sa tots en els darrers 13 minuts. La-
Mota aconseguí guanyar. mentan] una nova lesió del brau Da-

Els CADETS colleccionaren una mia Amengua l que cleixa l'equip
nova derrota. A la primera part encara amb mes problemes, per
erraren massa tirs i regalaren mol- manca de jugadors.
tes pilotes. En el descans perdien de La Salle supera, sense la mes mí-
10 (20-30) i la diferencia desfavora- nima dificultat, els SLNIORS que,
ble arriba fins als 22 punts (23-45, si be reduïren l'escandalosa anota-
minut 37). Afortunadament, s'espa- ció en contra de la primera fase
vilaren una mica i cl resultat queda (105), no pogueren evitar la contun-
un poc mes ajustat, i encara ho dent derrota deguda a l'escassa pun-
hauria estat mes en el cas de no ha- tuació aconseguida« S'enregistraren



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 noche:
Parrillada de pescado y marisco o chuikón de Avila con ensa-

lada y patatas. Pan, vino y postre, 1.500 ptks.

Para domingo mediodías
Arroz brut y calamares a la plancha. Pan, vino y postre, 800

ptas.
NUESTRA CARTA: Pescado fresco y carnes.

Recambios HUH
PERSONALIZACION, MEJORA MECANICA, SEGURIDAD,

COMPETICION AUTOMOVILISTICA Y AUTO-RADIO

Servicio oficial IRESA

Os invita a la inauguración de su es-
tablecimiento, el lunes día:6, a las 19'30
horas.

C/ Joan Alcover, 25 	 Tel. 827238
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LA REGULACIÓ (?) DEL
TRANSIT

En primer Hoc, Sr. Director, vos
vull agrair la publicació d'aquest es-
crit en el setmanari.

Fa uns mesos, vaig percebre una
notable proliferació als nostres car-
rers d'una especie, ni vegetal ni ani-
mal, però que del dia a la nit i sen-
se saber com, compareixien a les
nostres aceres o a les façanes. Aviat
rne'n vaig adonar que, a més d'obs-
truir el pas a peu, servia per impe-
dir el pas dels vehicles en aquella
direcci6. Jo pensava que a mi no
m'afectaria gaire, però un bon dia,
tornant de la feina i anont a ca nos-
tra amb • el mobilet, un especimen
d'aquests cm tallava el pas (el mati
no hi era). Vaig intentar anar per
un altre carrer, però n'hi va haver
un nitre. M'havien acorralat. Final-
ment vaig arribar a ca nostra per
un carrer que encara no havia patit
aquesta invasió; això si, vaig haver
le fer un—qknElnietre- més de la

compta. Quasi no x'aig dormir pen-
sant que l'endemà, aquell carrer
també podia ser ocupat per un d'a-
quells elements prohibitius. Com
sortiria de ca nostra? I si sortia,
podria tornar-hi?

Ilo vaig passar malament l'ende-
mà .

Al que correspongui: realment
itquests senyals es posen estudiant
Ia situació i transit dels carrers, o
es van escamparn .a la bona de Deu?
No han pensat que possiblement
l'alleugerament de transit a uns car-
rers provoca l'aglomeració i embás
d'uns altres. I sempre hi ha cl pe-
rill de trobar un home que tota la
-vida havia baixat per aquell carrer
.a.mb els sis-cents i ara no se n'ha
a clonal" I -Va 'Contra- direccíú. Senyors
caps pensants de l'Ajuntament, fa-
cin una volta per Felanitx en cotxe

veuran els disbarats que hi poden
robar.

Llorenç

CONTESTA AL SR. BONET

Permeteu-me la meva opinió refe-
rida a la de «Josep Bonet» en relu-
ció a la meva persona publicada al
vostre setmanari la setmana passa-
da.

Primerament el Sr. Josep Bonet
hauria de ser un poc educat i
anomenar-me pel meu nom, perquè
en tenc un i ell el coneix be. Dit
aixO pas a ter les meves considera-
cions al que ell va dir.

En relació a l'acusaciú d'«ignorar
aquells articles de !leis urbanisti-
,ques que si poden beneficiar al col-
lectiu felanitxer», no sap què diu. El
silenci me va parèixer la posició
més honrada davant gent que reba-
tia l'opinió dels Jutges en relació a
la sentencia que ha donat la raó a
Coloms a la Sala i, Sr. Bonet, vostè
amb el seu vot inconscient o cec, era
.un dels que havien aprovat cl Pro-
jecte de Delimitació anullat pels Jut-
•ges. També creu vostè que els Jut-
ges no tenen raó?

En la vostra passada de ram «ca-

sualment» oblidàreu esmentar els
del PP clue, quines coses!, sell els
que més punts tenen a la rila de les
culpes que tothom es vol ilevar cle
damunt i ningú no vol assumir. Fins
i tot el cap pare del PP a Felanitx
va intervenir per dir mentides que,
com era de suposar, nomes va ser
un intent més d'acabusar a la gent.

La personalitat del Sr. Bonet te
una serie de punts obscurs que s'evi-
dencien en tots i cada un dels es-
crits que darrerament ens regala. A
tots hi ha una constant: no recorda
que cosa feia per l'Ajuntament
aquests anys passats i les seves reac-
cions davant fets que ell era respon-
sable i havia de donar la cara. El
nostre grup io s'ha amagat mai com
feia ell. On era el dia que havia de
justificar la venda dels seus terrenys
que resultaren esser, oh casualitat!,
els únics per fer la depuradora de
Portocolom. Per que no vu donar la
cara i no es va presentar al Ple a
justificar aquella venda mes que
sospitosa?

Com ha canviat el Sr. Bonet que
vol taules rodones cada mes i ell
formava part d'un grup que mai va
assistir a cap taula rodona, ni mai
va voler donar explicacions dels
seus acords, ni «els va caure la cara
de vergonya» quan onze Regidors no

..varen «esser. capaços d'emprar.. el
seny ni el sentit comú per tirar en-
clavant l'Ajuntament felanitxer» (Sr.
Bonet dixit).

Be Sr. Bonet, ja veis que no sou
un mirall de virtut com per fer ser-
mons i després de l'exit de. les vos-
tres actuacions que ja no recordau,
mu vull atrevir ci fer-vos un suggeri-
ment: dedicau-vos a la poesia o a
pastar un poc Ines i cis panets no
seran tan tirosos.

Bartomett Obrador

CONTESTA A
«LOS DEPORTISTAS»

Apreciats conciutadans: Us heu
dirigit a la meva persona per acusar
al grup del qual en som el portaveu
de no voler fer el Poliesportiu. Abu')
no es , nostre, grup. creu ..que,
el Poliesportiu podria fer anys que
estas fet si hi hagués hagut algun
dels governs municipals interessats
i capacitats per tirar-lo endavant.
Sembla que voleu el Poliesportiu
qualsevol manera i a qualsevol Hoc.
Nosaltres no compartim aquesta
opinió. No creim que cl Poliesportiu
tengui unes activitats compatibles
amb una residencia geriàtrica i vos-
altres si ho pensau un poc també
coinciclireu amb nosaltres.

Però sembla que us han contat la
histOria que conten . a tothom els
malshomes, que nosaltres hem atu-
rat la construcció del Poliesportiu.
Mirau, aix3 és més fals que un duro
sevillano, perque si no hem estat
d'acord amb que es contractas una
empresa sense que hi hagués un pro-
jecte aprovat i clue s'aprovas un pro-
jecte sense que ningú el veies, no
creim que això sigui (le bojos, ans
el contrari, pet-6 així i tot, el fet que
le:  obres no s'hagin començacles i
que cl Bade afegís fa poc a les defi-
ciencies apuntades, que un sistema
general de -PGOU pasas per dins els
terrenys on es vol construir les ins-
tallacions, ni les nostres protestes,
ni les deficiencies assenyalades pet
Batle han aturat res, ni s'han ten-
gut en compte per res, ni s'han in-
formades ni resoltes, per tant la res-

ponsabilitat de que les obres no es-
tiguin fetes ni començades es exclus-
sivarrent del PP i de nou mesos et -17a
del PSOE. Nomes cal recordar, la
inemeria a vegacles es perd, que el
grup del PSOE i el nostre es va opo-
sar a la construcció del Poliesportiu
d'aquesta manera que es fa. Basta
rellegir l'acta de la sessió del Ple de
dia 1 d'agost de 1990 on el PSOE
cleia que hi havia temps de fer les
coses be. Ara, que te en les sevcs
mans fer les coses be, ja no recorda
el que deia quan estava a l'oposició
i empra la muteixa tàctica i argu-
ments que emprava el PP per ague-
Iles saons. Ells deuen haver mesu-
rat les responsabilitats que assu-
meixen i la impopularitat que supo-
sa. assumir que per la construcció
del Poliesportiu s'hagi d'esperar a
resoldre les famoses NNSS, pert!)
com que cl PSOE en nou mesos no
ha iniciat la resolució del tema, mal-
grat diguin que han fet una feinada,
ningú n'ha vista gens, amb el que, si
han feta molta feina es en fer Cam-
panya per acusar al nostre grup de
totes les incapacitats del seu per fer
les coses be, o millor, per fer les
coses com ells creien que s'havien
de fer el mes d'agost de 1990 que,
per aquelles dades coincidien plena-
ment amb els nostres planteja-
ment s. • •

Ara, amb la nova direcció del par-
tit, han canviati l'estrategia es con-
fon amb la practicada pel PP que,
no va resoldre cap de les nostres
queixes, però tampoc va tirar enda-
vant j, així .mateix, ens va • acusar
d'aturar el Poliesportiu.

No sé si això calmara les vostres
ires provocades per la mala gent,
però això es la realitat. No siau in-
genus i exigiu responsabilitats als
que les han d'assumir i s'han fet es-
pecialistes err tirat pilotes fora (mai
més ben dit).

B. Obrador

Secci6 Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL

Dimarts i dijous a les 7,45 del ma-
ti al Convent de la Providencia, reso
de Laudes i Missa.

Dimecres i divendres a les 8 del
vespre a la ParrOquia cant de ves-
-pres i Missa.

Divendres dia 10 a les 9,30 del
vespre al Convent de St. Agustí.
Pregó de Setmana Santa.

Dissabte dia II a les 9 del vespre
a Son Prohens, Conferencia quares-
mal.

Agraiment
La familia Artigues-Mas,

davant les nombroses mani-
festaeions de condol rebudes
ara,knotiu de la mort de Joan
Artigues Higo i en la
impossibilitat de correspondre-
les a totes personalment, ho
vol fer per mitja d'aquesta
nota.

A tots, moltes gracies.

SE VENDE PRECIOSA FINCA
RUSTICA de montaña, de 15.00a
rn 2 con bancales de piedra seca,
bosque de pinos y acebuches, in-
mejorable vista al mar, cercada
de pared, y planos para vivienda
unifamiliar, situada a 3 Kms. de
Cala Dpmingos. Precio 6.000.000
ptas.
Informes: Tel. 552227.

•

SE NECESITA CHICA para guardar
niño. E-n Felanitx.
Horario a convenir.
Informes: C/. Soler, 20.
Tel. 582659.



C/. Major, 33 Tel. 582423 	 FELANITX

Clinics Dental y[Estética

Dr. Miguel BenOsar Obrador
MEDICO ESTOMATOLOGO

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

RESTAURANTE - PIZZERIA

DON LEONE
CALA D'OR - Tel. 658033

Comunica que a partir del día 10 de
abril se hallará de nuevo ABIERTO

al público

10	 FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

'Tels. 580246 - 581135 - FELANITX.
Servicio permanente 21 floras

• Fa vent. Plou grani.sat, per6
plots tin po'c. Diuen que tocaria plou-
re Ines, pet be clel camp i de les cis-
ternes. Com diria Na M.2,4e1 Mar
Bonet: --o¡Aigo vos demanam!...»

o Y ya en castellano, tiempo
apremia y no hay tiempo,para
correcciones. Y hablemos d'el DE-
BATE DE LA NACION que ha hecho
correr ríos de tinta en•los. medios
informativos. FELIPE no asistió en
Ja segunda sesión por mor de la gri-
pe. Julian Navarro • ----periodista
afín al partido- escribió que el Pre-
sidente de la Nación no asistió por
cansancio y pur aburrimiento. Un
amigo mío dijo: -«No es un traba-
jador autónomo, los autónomos si
tenemos gripe, u otra enfermedad
pasajera, nos vemos en la obliga-
ción de acudir al trabajó, sinó el
negocio no funciona...». Es verdad.
Pero Felipe es funcionario y eso le
dispensa. Felipe ha mentido, -esto
C stá demostrado-, tampoco ha
cumplido sus promesas.... Tiene un
morro que se lo pisa, y .,más cara
'que un saco de sellos, pero no por
eso no es un gran políticó;Las en-
cuestas, pese a todo, lo confirman.
Tiene personalidad y carácter. Tie-
ne un carisma y sabe moverse como
pez en cl agua entre lo scntresijos
politicos pero, como dicen los su-
yos, esta harto, cansado, pero la ver-
dad cruda y real es que ha tenido
que dejar de un lado, totalmente
aparte, todo tipo de ideología de
partido, y ve las cosas claras. Ve el
futuro muy oscuro. Se ha dado
cuenta de que Espanya no tiene so-
lución. La economía hispana esté,
tocando fondo y eso es alarmante.
Sin soluciones a bote prortto, no es
nada extraño que este buscando un
retiro necesario y reparadOr y, una
salida digna del mundo dela políti-
ca; que casi siempre llega a quemar
q sus mejores naves. No cabe duda
que es un personaje inteligente.

• Lor árbitros pasan ya factura
al C.D. FELANITX, por mor de la
agresión del colegiado Munar. Y la
seguirán pasando. Mirarán con lupa
todas las acciones de los felanitxers.-
En el feudo del PORTO-CRISTO,
apenas se había cumplido un tercio
de la primera parte cuando FELIPE
vio la roja y sería expulsado. Con
menos efectivos supieron las hues-
tes de Ramos controlar cl partido,
pero tuvieron que admitir la derro-
ta en la única jugada que creó cl
equipo local que, pese e su buena
!clasificación, no demostr6 ser supe-
n or a los de Felanitx.
I • En un viaje de veteranos estu-
vo el Otro día Miguel «Cordellina»
en JACA, a ver esto de la nieve. Me
lo encuentro en casa defotógrafo

Jaume Monserrat, por aquello de las
fotos que se gastan mucho cuando
se va dc estas «aventuras>,. Como cl
amigo Miguel tiene un humor muy
especial nos contó una divertida
anécdota: «Nevaba a tutiplén, me
advirtieron que no circulase a pie
cerca de las casas, pero no hice ca-
so... Así que de improviso me cayó
un carámbano de hielo sobre la ca-
beza... Creí que era una broma, que

nie }labia lanzado una bola
de nieve, empecé a lanzar interjec
ciones contra mis acompañantes...!
Ipso-facto vino sobre mí un aluvión
de cascotes de nieve que se despren-
dieron del voladizo a efectos del im-
pacto sonoro de mis palabras, que
estuvo a punto de sepultarme...».
Ja, ja, ji, ji, ji.. •

• ¡Atención! Mucha ATENCION
a los NACIDOS en el AÑO 52. No
se trata de ir a la «mili» o cosa por
el estilo. Pasa que HAY UNA TRO-
RADA para los nacidos en este afio,
tanto féminas conto tíos. El evento
seguramente será en «PENSION
CESAR». La fecha todavía no esta
decidida, ni tampoco cl lugar es de-
finitivo. Los que hayan llegado al
mundo por aquellas fechas y esten
interesados en esta reunión amiga-
hie y distendida deben llamar al
telefono 581588. De nada.
a Según informes de última ho-

ra me entero quo la conocida locu-
tora de «ANTENA-3» y conocida ac-
triz dc teatro ESPERANZA FONT,
podría tener un papel importante
en el TELEFILM que se va a rodar
estos días en PORTO-COLOM.

• Sábado día 4 de abril, en la
sala «UNIC» dc FELANITX, en DI-
RECTO, hay un MACRO-CONCIER-
TO a cargo de los «BRAMONES»
(Richie, Johnny, Joey y Deedee). El
local ha programado GRANDES
GALAS los sábados por la tarde;
por las noches «la movida» es de
órdago. Y con satisfacción hay que
reconocer que desde que es obliga-
torio disponer de una tarjeta
identificación para acceder al local,
Ia cosa funciona de maravillas y el
ambiente es sumamente agradable.

Copyright:
MIQUEL A. JUAN GARCIAS

Trot felanitxer
HIPODROM DE MANACOR:

A una de les carreres concertades
per cavalls estrangers C. Barceló en-
tra en segon lloc.

1.-UBA VIVE 1'25'6
2.-QUATRINO 1'25'0 (F)
3.-QUADRE BRULAIRE 1'24'3

SON PARDO:
Reaparegué QUILADI aconseguint

un meritori tercer Hoc; però lo !Ties
important fou veure a HITO, S.F.
una altra vegada, després de molt
de temps, davant de tot.

1.-HITO, S.F. 1'23'6 (F)
2.-RUBERIAN 1'23'6
3.-NEMO 1'23'5
El trio queda desert.
1.-REGENT DU PRE 1'22'0
2.-SAUVAGEN 1'23'6
3.-QUILADI 1'23'1 (F)

Joan Mas

PRECISO DEPENDIENTA par a
tienda en Cala Ferrera.
Informes: Tel. 583225 (de 21 a 24
h.).

Fútbol Sala

RESULTATS

Iniciació Regional ( partit ajornat )
Iniciació Promoció
F.J. BALLESTER «B», O -
APA COL. ST. ALFONS/P. MAR, 10

Benjamins Futbol 5
C.D. FELANITX, 8 -
ATCO. MANACOR, 2

Benjamins Promoció
REI JAUME III oA» (Llucmajor), 10
APA COL. ST. ALFONS,

Betzjamins Regional
C. AT. D'ALCUDIA, 2 -
APA COL. ST. ALFONS, 3

Alevins Regional
APA COL. ST. ALFONS/
B. ETS ARCS, 4 -
C.D. LOS ALMENDROS/
NOVA FORMA, 6

Jornada regular, plena d'altibaixos
quant a resultats i joc. Els equips
compliren amb llurs plantejaments,
deixant clares les aspiracions. Aca-
baren la higa eis d'Iniciació APA St.
Alfons/Pint. MAR per la porta gran
humiliant cis anfitrions dins Cam-
pos amb un facil 0-10. Els jugadors
de Joan Mas marcaren la diferencia
que pogué esser major. Bon especta-
cle i un altre títol dins les nostres
vitrines. De bell nou els golcjadors
form Lluís (3), Alfonso (2), Hayo,
Juanito, Martinez (2) i Pere Uguet.
Jugaren Martinez (3), Hayo (3),
Cerda (2), Uguet (2), Monserrat
(2), Juanito (3), Alfonso (3) i Lluís
(3).

Nova victòria dels Benjamin -de
Futbol 5 dirigits per Morete, que els
reafirma més dins els primers jocs
de la classificació. Partit clarament
blanc, on el millor joc local s'impo-
sa a la fi dels quaranta minuts.

Trista imatge dels benjamins de
promoció dins Campos. Un combi-
nat fluix on nomes destaca el defen-
sa J. Pere Coves. Els llucmajorers .

guanyaren còmodament i sense es-
forç. Sortiren Luca (1), Sureda (1),
TOIllell ( 1 ), P. Barceló (1), Coves
(3), Illescas (2), Rosselló (2), Kik()
(1), Coronado (2), Colau (2), Rai-
mundo (1) i Garcies (2).

A .justada victória visitant dins Al-
cúdia a càrrec del benjamins d'En
Xesc Blanco. Un part Jet igualaclís ,
sim on la balança es tomba de part
dels felanitxers. Un gran gol de Ca-
has i dos d'Isma donaren el triomf.
El porter Joan Blanco contribuí a la
victõria amb les seves intervencions.
Jugaren, J. Blanco (3), Manresa (2),
Cañas (3), Cherna (1), Carolina (2),
Coronado (1), Bel M.a, Xesc Blanco
i Guiem Uguet (2).

No tingueren sort els Alevins de
Regional davant cl «gallet» del grup,
el C.D. Los Almendros, un partidas
on els nostres jugaclors donaren
emoció i joia. En el descans cis vi-
sitants guanyaven per 1-4, per-6 una
gran reacció duita per Domingo Bar-
cele, autor dels quatre gols, iguala
el marcador. Al final, una serie d'er,
rois locals regalaren el partit. Ens.
hem de treure el capell davant l'ar-
bitratge de Vicente qui, tot i esser
el primer any dins les competicions
deixa molt endarrera els seus corn-
panys. Arbitres així ens haurien
d'enviar cada setmana i no elements
com el saliner Sanchez. Jugaren,
!Monserrat (1); - Martinez (2), Domin-
go (3), Eva (3), Fontanet (1), Mas-
caró (2), Adrover (3), Vicens (3),
Binimelis (1), Villanueva (2), Paco
(3) i Ramon (3).

LO PITJOR.-Torna'm i torna-hi
amb cis arbitres. Si per una banda
n'alabarn un, per l'altin ens queixam
d'un altre. El Sr. Victor Bonilla de-
freuda dins Sa Mola demanant ex-
plicacions al delegat local sobre
dorsals 21, 22, 23 i 24. Si te res que
dir que no ho digui ara quan ja
acabam.

Escriu: Marino Tulavante

Pinturas Mar, campi6 diEs escolars
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Club de Bàsquet Esport Es Port ll

El Felanitx, con diez jugadores, estuvo a punto
de sorprender al poderoso Porto Cristo

Porto Cristo, I - Felanitx,
Buena asistencia de público en

una tarde soleada.
FELANITX: Matías, Sansó, Bo-

irás, Sunyer, Aznar, Colau, Felipe,
Nico, Alfonso, Teruel, Francisco
(Gari) (Leandro).

ARBITRO: Gozálvez.
Amonestó con la cartulina aman-

lia a Piña y Vecina, del Porto Cristo
v a Staid-, Colau y Gari, del Fela-
nitx. En el minuto 28 expulsó de
forma directa al visitante Felipe.

GOL.—Minuto 49, Marti, en plan-
cha, 1-0.

El Porto Cristo sigue mantenien-
do sus bazas en busca de la primera
plaza.

El domingo, durante el primer
periodo, el encuentro fue soso, abu-
rrido y de escasa calidad. El juego
transcurrió en el centro del- campo-
sin que ninguno de los dos conjun-
tos lograra crear ocasiones de peli-
gro sobre el área rival.

Tras el descanso y pese a que el
Felanitx jugaba con diez hombres
desde poco antes de que se cum-
pliera la media hora de partido, el
juego se animó considerablemente.
El Porto Cristo buscaba con ahinco
la meta rival, con constantes juga-
das dc ataque que ponían en serios
apuros la meta visitante.

El Felanitx, por su parte, se de-
fendia con orden y acierto e inten-
taba rápidos contragolpes.

En el minuto 67 llegó la polémica
cuando un fuerte disparo de Pond
era repelido por el travesaño. Algu-
nos vieron el bote del balón dentro

- pero el árbitro lo vio fuera de ia --

portería. Lo cierto es que el segun-
do gol no subió al marcador, por lo
que se llegó al final con minima vic-
toria local.

SKORPIO

PROXIMA JORNADA
PREFERENTE. — FELANITX -

MARRATX1.
2. , REGIONAL. — CAS CONCOS -

LA VICTORIA y PUIGPUNYENT -
S'HORTA.

3•a REGIONAL. — RTVO. SON
FORTEZA - ATCOS. PORTO-CO-
LOM.
2.a REGIONAL
CAS CONCOS, 1 - LA VICTORIA, 1

El Cas Concos va perdre un dels
dos positius aconseguits dins l'his-
tòric Vilafranca la setmana passada.
Una altra vegada la sort els dona
l'esquena. El gol fou marcat per
Bennasar. Jugaren, Aleix, Sales,
Juanan, Uguet, Mateu, Miguel, Biel,
Tauler, Colau, Jaume i Bennasar.

J. M.
3." REGIONAL

INESPERADO TRASPIES
ATCOS. PORTO-COLOM, 2

SANT-JOAN, 2
Frente a un equipo mal clasifica-

do los «porteños» no tuvieron su
dia.

CADETS
SANTA MARIA, 2 - FELANITX, 3
Victòria per la minima, però me-

rescuda del conjunt que dirigeix en
Edo. Lillo, amb gols,de Páramo i
Miró (2). Pel Felanitx jugaren Ro-
que, David, Roig, Juanpe, Lozano,
Esteban, Serra, Guiem, Miró i Para-
mo.

GV
MURENSE, 4 - S'HORTA,

Derrdta . esperada dins el camp de
Muro, segon classificat, on el nostre
equip apenes crea ocasions de gol.

Avui dissabte, a les 16'30 els nos-
tres cadets jugaran contra el Binis-
salem.
JUVENILS

ESPANYA, 4 - FELANITX,
L'equip felanitier - va jugar bé, pe-

t-6 no pogué evitar que l'equip local
li encaixas 4 gols. L'equip d'Es Tor-
rentó ocupa una de les darreres pla-
ces a la taula classificatõria.

GV
BETA, 1 - S'HORTA, 1

Meritori empat del S'Horta davant
el Beta de Ciutat.

Demà diumenge, a les 10'30 h. a
Sa Lleona, S'Horta - La Porciúncula,
i a les 16'30 h. l'equip de 2.a Regio-
nal s'enfrontarà al "Ferriolense tam-
136 en el nostre camp.
INFANTILS

FELANITX, 2 - SANTANY1, 2
Important empat de l'equip que

dirigeix N'Orfi, que a més d'acon-
seguir endur-sen un punt, l'equip
santanyiner va perdre-el
Ia categoria. Els gols varen esser
marcats per n'Estevan i En Frias.
Entre titulars i suplents jugaren:
Acosta, Cristóbal, Muñiz, Santi,
Luis, Matas I, Frias, Andres, Valen-
tin, Comino, Socias, Esteban, Pini-
lla, Gori i Matas II.

GV
S'HORTA, 9 - CAS CONCOS, 1
Les coses començaren malament

per l'equip de S'Horta ja que el Cas
Concos marca de tot-d'una i fins al
final de la primera part no aconse-
gui empatar. A la segona meitat l'e-
quip hortarri sorti a guanyar la par-
tida i ho aconseguí. Gols de Felipe
(3), Guillermo (2), Pcdrito (2), Ian
i Barceló.
BENJAMINS CIM

S'HORTA, 1 - FELANITX, 6
Una altra victèria més s'apunta-

ren cis allots que dirigeix En Nino
Simarro en el seu desplaçament al
camp de Sa Lleona de S'Ilorta. En
Tomeu Vidal (4) i en José Garcia
(2), s'encarregaren de que els clos
punts vinguèssin a Felanitx. Varen
jugar Cosme, José, Juan, Alejandro,
Pinto, Sergio, T. Nadal, T. Vidal,
Campos, Oliver i Francis.

GV
Avui, a les 11, a Sa Lleona, S'Hor-

ta - Algaida.

Seniors femenines II divisió
L'equip Renault-Rte. Plaza s'ha en-

frontat darrerament a dos conjunts
ciutadans, cl CIDE i l'ESPASIOL.
Contra el CIDE les nostres jugado-
res perderen per 49 a 54 i contra
l'ESPANIOL per 37 a 58. Aix.) no
obstant realitzaren molt bons par-
tits, per  la mala sort i l'arbitre en
el segon cas no feren possible de
guanyar.

Jugaren contra el CIDE, Marieta
(20 p.), M.a del Mar, A. Rosa, Xisca
B., Cati (15 p.), Xisca S., Barbara
(3 p.), Antbnia M., Antònia S., Car-
men, M.a Sebastiana i Isa (11 p.). I
contra l'ESPASIOL, Marieta (4 p.),
A. Rosa, Cati R., Xisca B., Cati L.
(15 p.), Xisca S. (2 p.), Barbara (2
p.), Antònia M., Antònia S., Carmen
(8 p.), Tuni i Isa (6 p.).

Andreu

.1 uvenil feineni
El RENAULT Portocolom perdé

davant el Cobaya de Pollença (23-
59) i guanya enfront del Collerense
(29-14). El primer hem de cercar la

Ajuntament de
Felanitx
EXTRACTE DEL ACORDS DE LA

COMISSIÓ DE GOVERN DE
DIA 16-3-92

S'adoptaren per unanimitat els
següents acords:

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

Es concediren les segiients sub-
vencions: 3.675.000 . ptes. al Centre
Cultural, i 789.876 ptes. a l'APA del
Collegi Públic s'Algar.

S'autoritza el servei d'ajuda a do-
micili al Sr. Pedro José Juan Tor-
rens.

Es deixa sobre la taula la sol-lici-
tud d'ajuda a domicili del Sr. Sal-
vador' Duarte Sanchez.

Es denega el servei d'ajuda a do-
micili als Srs. Maria Pou Nicolau i
Gabriel Barceló Monserrat.

S'autoritza el servei d'ajuda a do-
micili a • la Sra. Maria Carmen
Ferrer Company.

S'aprova l'estudi valorat i el plec
de condicions per a l'adquisició i
installació de semàfors a s'llorta.

S'acorda la incorporació de rema-
nents de credit al Pressupost de
1992.

S'aprová i acorda el pagament
la Certificació núm. 6 de les obres
de xarxa de subministrament d'ai-

causa en la falta dc jugadores —per
lesions i qüestions alienes al club—,
mentre que la victúria s'aconseguí
gracies al bon joc realitzat per les
nines de Torri.

Front del Pollença jugaren M.a del
Mar (5 p.), Antònia S., A. Rosa (8
p.), M. Sebastiana (10 p.) i Cati
Roig. I Davant el Coilerense, M.a del
Mar (3 p.), Tuni (1 p.), Antònia, A.
Rosa (14 p.), M.' Sebastiana (9 p.)
Cati (2 p.).

Guillefn

VENDO SOLAR en Porto Colom, zo-
na LA FE, 1.377 in 2, valla, agua y
luz.
Inforines: Tel. 825123.

VENDO' PASTOR ALEMAN de 3
meses;( a buen precio.
Inferrhes, Tel. 581257.

CERCAM JOVE de 16 anys per cam-
brer de bar.
Informació, Tel. 580213 (Esparte-
ria Can Ramis, C/ Major, 19).

gua potable i clavegueram de sa
part de sa Capella de Portocolom
per la quantitat de 8.697.567 ptes.

S'aprova i acorda el pagament de
Ia Certificació núm. 7 de les obres
de xarxa de subministrament d'ai-
gua potable i clavegueram de sa
part de sa Capella de Portocolom
per la qi!iantitat de 12.301.829 ptes.

S'aproNTa i acorda el pagament de
la Certificació núm. 4 i última de
les obres -de construcció d'aceres a
la ronda del Creuer Baleares per la
quantitatvde 2.917.978 ptes.

S'aprova i acordd el pagament de
ia Certificació núm. 7 de les obres
de construcció d'aceres del carrer
Marina fins al Port per la quantitat
d'1.213.467 ptes.
, S'aprova i acorda el pagament de
Ia Certificació núm. 8 de les obres
de construcció d'aceres del carrer
.Marina fins al Port per la quantitat
de720.443 ptcs.

'S'aprova j acorda el pagament
la Certificació núm. 7 de les obres
de construcció d'aceres de la Casa
del Mar i carrer Port de Palos per
la quantitat d'1.556.977 ptes.

'S'aproV:a i acorda el pagament de
Ia Certificació núm. 8 de les obres
de construcció d'aceres de la Casa
del Mar i carrer Port de Palos per
Ia quantitat de 25.720 ptes.

S'aprova i acorda el pagament de
(Passa a la pàg. 12)

PHEFERENTE

FUTBOL
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Si celebra su banquete de Bodas, Comunión ó reunión

de amigos en nuestro Hotel.
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Colons a la Sala
COLOMS A LA SALA NO ACUDIRA
MÊS A L'AJUNTAMENT FINS QUE
ELS GRUPS QUE QUEDEN HAGIN
RESOLT ELS TEMES GREUS QUE

MAI S'HAN RESOLT

Farts de sentir dir dois i de veure
que no ens han de mester per res,
hem decidit no acudir mes a l'Ajun-
tament fins que el Govern munici-
pal hagi resolt els temes pendents
que el mateix govern ens culpa a
nosaltres de ser el virus de la ma-
laltia i ja no recorden el que ha pas-
sat aquests anys anteriors.

Aquesta legislatura no acudirem
als Plens, llevat dc casos excepcio-
nals, per exempte si s'ha d'aprovar
anar a Sevilla a ballar totaJa . Corpo-
ració o altres temes d'inters gene-
ral i tornarem anar a la Sala quan
el Projecte de (Him itació
bà estigui resolt i quan les .. Normes

Ajuntament de Felanitx
(Ve de la pàg. 11)

la Certificació núm. 7 de le obres
de construcció d'aceres de la Bassa
Nova i Barbacana per la quantitat
de 6.055.367 ptes. •

S'aprova i acorda el pagament de
Ja Certificació núm. .8 de les obres
de construcció d'aceres de la Bassa
Nova i Barbacana, per la quantitat
de 4.055.569 pies.

S'assessorà el Sr. Batle en afers
de la seva cimpetencia.

Acabá la sessió a les' -Vint-klues
hores.

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA
COMISSIÓ DE GOVERN DEL
DIA 23 DE MARÇ

S'adoptaren per unanimitat els se-
güents acords:

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

S'acordà la devolució de la garan-
tit constituida pel Sr Pedro Adro-
ver Monserrat pc' contracte d'explo-
tació de la platja de s'Arenal.

S'acorcià la devolució de la garan-
tia constituida pel Sr. Esteban Bar-
celó Bordoy pel contracte de les
obres de reforma i ampliació de
l'escorxador.

S'acorda la devolució de la gran-
tia constituida pel Sr. Antonio Cuen-
ca González per la retirada de les
installacions temporals a -la platja
de Cala Sanau.

S'acorda la devolució de la garan-
tia constituïda pel Sr. Mathis Capú

Subsidiaries estiguin aprovades.

Tanmateix ens donen la culpa de
tot i després de la taula rodona tan
aclaridora de dimarts passat en To-
meu Obrador ha tornat rebre ame-
naces. No estam disposats a tornar
passar per tensions com les que va-
rem sorrir quan el tema de S'Algar i,
de moment, sembla que la història
es repeteix però amb un Batle que
nosaltres ens pensàvem diferent.

No dimitim perque tenim unes
responsabilituts i les mantenim, pe-
r?) ara ens hauran de demostrar que
en mig any estarà resolt tot i els
turistes tornaran 	 gastar molt.
Creim que aquesta decisió és pel
de Felanitx i ja ens agradaria que
altres grups demostrassin una vo-
luntat semblant.

Esperam que mentre nosaltres ju-
gam a Trivial, Felanitx torni ser
Ciutat lleial j capdevantera clins
l'àmbit universal.

Capó pel contracte d'explotació de
la platja de Cala Ferrera.

S'acordà la devolució de la garan-
tia constituida per la Sra. Buena-
ventura Boyer Sagrera pel contrac-
te d'explotació d'un bar al Pare

S'acorda Ia devolució de la garan-
tia constituïda pel Sr. Gabriel Mar-
torell Monserrat pel contracte de
pavimentació de diversos carrers de
Portocolom.

S'acorda I•a devolució de la garan-
tia constituida pel Sr. Gabriel Mar-
torell Monserrat pel contracte de
pavimentació del • camí de Can Fo-
guerada, 2.a Fasc.

S'acorda ki devolució de la garan-
tia constituida per la Sra. Carmen
Gómez Roldán pel contracte de cu-
ra i neteja del collegi Joan Capó,
Escola Rocaberti i Casa de Cultura.

S'autoritzaren 5 • traspassos i es
concedí una sepultura en el Cemen-
tiri Municipal.

S'aprova el Plec de Condicions
per a l'adquisició d'ordinadors per-
sonals per a les oficines municipals.

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

Fora de l'Ordre del Dia i en trà-
mit d'urgencia s'acordà contractar
l'Asistencia Tècnica per a la realit-
zació d'un estudi i informe de les
allegacions del Sòl Urbà, la revisió
dels plans parcials del Terme Muni-
cipal, projectes de compensació i
disciplina urbanística amb els se-
nyors Rafael Juan Company Corr() i
Pedro Luís Serra Vich, pel preu de
3.000.000 de pessetes.

—
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• Un nou recort pel «basketball».
Les fernines del Col. Cala d'Or ben
dirigides pel mister J. Feo. Torralba
(Toni), de la categoria infantil, han
aconseguit classificar-se per primer
cop clins la història d'aquest club
per les finals Insulars d'una forma
més que brillant... Perfecte.

• La discotheque Calipso torna
obrir les portes al públic. Avui dis-
sabte tornarem disfrutar i retrobar-
nos amb la «moguda felanitxera» al
nostre enyorat racó. 000hhh, CA-
LIPSO!

• El jove i gran pilot felanitxer
Sebastià Uguct, torna reprendre les
seves aventures dins el món del mo-
tor. Un esperat return per la porta
gran superant tots els obstacles i
collocant-se dins els nivells mes alts
de la competició.

• La carrera ha acabat, una sor-
tida fulminant del reconegut Bar ets
ARCS que sota la batuta de l'«artis-
ta» Tomeu Adrover i Cia. ha fet una
magnífica arribada. Uns moments
meravellosos i inoblidables que han
quedat gravats en els nostres cors.
Per?) alla hi quedaran les seves co-
lumnes, Miguel, Margalida i Manolo
juntament amb l'antic manager.

-Adeu-i sort -Tomeu! 	 •--.
• Els canaristes dc Felanitx han

aixecat el vol. Es remoreja la unió
de tots ells entorn d'una 'Associació.
Un esdeveniment que seria molt ben
rebut i que contaria amb el suport
de tota la població. Una empresa
promoguda pels grans «gratacels»
FIOL i CASTEJON.

• Hem de donar les gracies a la
cuinera Pepita, la valenciana, per la
gran paella que ens oferí per cele-
brar el seu sant juntament amb
l'amo En Pep del Pino. Esperam que
Ia próxima sigui prest i tan bona
com aquesta.

1n2

Després d'haver observat que tots
els excursionistes gaudeixen d'una
bona salut i forma física, no trobam
cap inconvenient per tirar endavant
amb un calendari d'arrossagades de
tot color per a tot-hom, edat i pes,
ja que totes aquestes estan «sota
una mena de tipus», ja sabeu!!!

El passat mes de febrer anàrem a
Valldemossa i pujarem al puig del
Teix, on ens decidirem a prendre
part a les Olimpiades de Barcelona
a la modalitat de «marató de mun-
tanya».

El mes de marc, el nombre d'ex-
cursionistes pujà considerablement,
normal!!, anàvem a sa Costera; des
d'un principi, aquesta excursió, no
presentava cap singularitat, fins i
tot semblava un poc feixuga, pert,
quan arribarem a sa torre de Na
Seca, tot-horn pogué comprovar que,
a vegades, per fruir d'un bon pano-
rama cal suar un poquet; (Ina) es
l'esport de muntanya: dues parts de
sacrifici, dues d'illusió o d'aventura,
dues i mitja de companyonatge,
dues i mitja de sentiment ecologista
i una que cadascun es reserva per
a ell mateix per completar una jor-

Policia Local
Per la present es fa públic que

l'Ajuntament té prevista la contrac-
tack) laboral d'un auxiliar de Poli-
cia Local per al present exercici.

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

i no passar dels vint-i-nou.
C) Estar en possessió del títol

de Graduat Escola r . o d'un equiva-
lent.

D) No patir malaltia o defecte
físic qué impedeixi o mancabi l'a-
compliment de les funcions corres-
ponents.

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

F) No tenir antecedents penal s.
per delictes dolosos.
G) Estar en possessió dels per-

misos de conducció A-2 i B-1.
I-I) Tenir una alçada minima

d'1'70 m. els homes i 1'65 m. les clo-
nes.

I) Compromis de portar armes.
i, si n'era el cas, d'arribar a utilit-
zar-les, que s'ha de prestar mitjan-
çant declaració jurada.

J) Haver fet cl servei militar o
la prestació social substitúria d'a-
quest o estar-ne exempt definitiva-
ment.

L'aspirant haurà de rcuir tots els.
requisits en relació amb la data en
,que finalitzi el termini per a la pre-
sentació d'instancies . de la convoca-
tbria corresponent.

Els interessats amb una possible.
contractació han de presentar le s.
instancies a l'Ajuntament abans del
dia 10 d'abril de 1992.

SE NECESITA CHICO CON IDIO-
MAS inglés y alemán, para aten-
der oficina alquiler de coches.
Informes, Tel. 580503 (de 20 a 21
horas).

nada perfecta. Després anàrem
a sa Fabrica on yam dinar i més
tard, arribarem a Cala Tuent des:
d'on tornarem cap a cases.

Els dies 28 i 29 de març anàrem
d'acampada al puig Galata"). El cap ,

de setmana no es presentava gair e.
bo, peró tinguérem tots els elements:
a favor; gracies això passarem dos.
dies de .grata convivência on posa-
rem en practica uns cursets, que cal
dir, tot-horn va superar amb notable'
qualificació.

Aquest mes i pel dia 11 anircm al
puig de l'Orre. Sortirem del bar de
ca'n Moix a. les vuit del mati, com
sempre, i cal apuntar-s'hi abans del
dia nou ja que les places són limita--
des.

Salut a tot-horn,
G.E.C.

VENDO CASA en Son Negre con 1/2'
cuarteracla de terreno, luz y agua
en algibes. UNA PARCELA de.
7.000 m 2 en Son Negre. UNA PAR-
CELA de 18.000 m 2 en Son
con casa grande de aperos.
Informes: Tel. 580115.

Grup Excursionista Cabrit




