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Nc VIAUR ia macropresd a
Mallorca

El pla directori de construcció de centres penitenciaris del
Ministerio de Justicia de l'Estat preveu la construcció d'una ma-
cropresó a Mallorca. La ubicació d'aquesta presó encara es una in-
cògnita, malgrat que ja s'hagin apuntat algunes possibilitats a la
zona del raiguer i a Palma.

La macropresó es una ciutat presó, ja que es el conjunt de 14
minipresons de 68 presos —enrevoltades de parets de 4 metres
d'altitud— a més de tot un conjunt de serveis —minihospital, edi-
fici cultural, edificis de serveis, piscina coberta, polisportiu cobert,
etc.—, que precisa d'unes 40 hectaries de terreny pla i sense cotes
aprop, amb una necessitat d'aigua de 36 tones/hora. Tindrà una
cabuda de 950 reclusos, la qual cosa contradiu la Llei General Pe-
nitenciaria (1979) i recomanacions del Consell d'Europa que xifren
la cabuda maxima en 350.

La construcció d'aquesta ciutat presó a la vora de qualsevol
poble mallorquí suposa un greu impacte i irreparable dany: im-
pacte ambiental degut l'elevat número d'hectaries en zona plana
que necessita, a la torre de vigilancia de 40 metres; impacte eco-
nòmic, destrucció de tónes de conreus i influrl-ncia sobre altres sec-
tors; impacte social, degut a la possible installació d'uns 600 fun-
cionaris —amb les seves families— al mateix poble, que capgira,„
rien la seva vida quotidiana i que aquest no podria assimilar,
creant-se una situació de conflicte. Impacte social que no es pro-
dueix a una ciutat.

La ciutat presó tindrà molt més serveis que qualsevol poble
de la part forana malloauina, i això no es just.

La presó de Palma =ara en diuen Centre Penitenciari— té uns
625 reclusos, quai-1 la seva rcabuda es sols de 400. Possiblement ha
quedat petita, però al mateix temps est à saturada de presos pre-
ventius en espera de judici—. S'ha de cercar una solució, que
pot radicar en la ampliació de l'actual —hi ha terrenys suficients
als seus voltants prevists d'ús penitenciari al Pla General d'Orde-
nació Urbanística de Palma—, agilitzar els procesos judicials, re-
formar penes i condemnes.

L'actual presó esta a una zona de desenvolupament urbanístic
per habitatges, la requalificació de zona de serveis penitenciaris a
zona urbanitzable dispararia el valor econòmic dels terrenys. Ens
trobam davant una nova operació especulativa? Què hi ha al cap-
davall del Pla directori?

Els experts en presons i juristes opinen que la presó es una
escola de delinqüents i un destrossar a la persona que no ho és,
que la macropresó sols es rendable econòmicament, que no va
totalment encaminada a la reinserció del delinqüent i en detriment
de l'atenció al reclús i que calen solucions més humanitzades i
penes alternatives com: arrestament de cap de setmana,  règim
obert, pisos d'acollida, treballs útils a la comunitat i de reserci-
ment a les victimes del delicte.

Es evident que la macropresó no és una necessitat social, que
no es una solució. Per?) cal trobar una solució a l'augment de la
delinqüència, realitzada per persones en serioses dificultats perso-
nals i socials, en una societat cada cop més competitiva i insolida-
ria. Cal anar al bessó del problema d'evitar l'aparició de delin-
qüents: campanyes de prevenció, ajuts a famílies problemàtiques
—amb membres presos—, de promoció sociolaboral de joves en di-
ficultats, reinserció del reclús, reforma del codi penal —canvi cap
a penes comunitàries—, agilitzar el procesos judicials —és a dir
dotar a l'administració de justícia dels recursos que precisa—.

La solució de la macropresó és la mes  fàcil i que permet més
guanys econòmics, però esta buida de contingut huma, buida i en-
fora del problema que pretén solventar.

I es ben clar i evident, no volem la macropresó a Mallorca.

(Editorial conjunta de l'Associació de la
Premsa Forana de Mallorca)

Els Ermitants deixen Sant Salvador
Malauradament s'acosta * la data

en que la Congregació d'Ermitans
de Sant Pau i Sant Antoni deixaran
la custòdia del santuari de Sant Sal-
vador. Als 101 anys del seu segon
establiment a la muntanya, la man-
ca de vocacions ha reduit notable-
ment els seus efectius humans i es
veuen obligats a replegar-se cap a
les ermites que pertanyen a la Con-
gregació:la Trinitat de Valldemossa
i Betlem d'Artà.

De fet la comunitat de Sant Sal-
vador ja ha comeuçat a traslladar
el seu parament, i la greu malaltia
que afecta des de fa alguns dies l'er-

mità Francesc, i que ha obligat a
ingressar-lo a un centre hospitalari,
ha accelerat la impressió de desfeta
d'aquesta córntinitat. Gairebé no-
més ,els ermitans Bernat i Isidre
resten al santuari ja que el . supe-
rior, l'ermità Pau, ha d'atendre al-
hora el germa malalt i els assump-

ADVENT -
«Necessit —deia un aprenent d'ateu—, veure-us sempre trists. 'Llavors

me sent tranquil i em convenç una vegada més de que Déu no existeix.
L'únic moment en que m'entren dubtes, en que començ a sospitar que
tal volta el que conten a l'Església no són rondalles i que Déu pot existiri
es quan us veig contents».

Certament el que se'ns demana, el que espera el món de part nostra
és un testimoni d'autèntica alegria. Aquest testimoniatge es un dels més
necessaris. Quelcom central en tot l'Evangeli i que sovint tenim massa
oblidat. Si Jesús ens du qualque cosa és precisament l'anunci d'una im-
mensa alegria, «una alegria que res ni ningú us podrà prendre», l'anunci
joiós que el Regne («malkuta» en dialecte arameu) ja ha començat, una
alegria que creix en el servei i l'entrega als altres.

AixI i tot el posat de molts de cristians segueix essent avui tot el con-
trari. Basta guaitar una estona a les nostres Eucaristies. Arreu hi troba-
rem: manca de participació, passivitat, cares impersonals, absents, am-
bient apagat i trist. La gent no riu. Posat seriós i rigid. «En cap Hoc com
a l'església la persona és tan poc ella mateixa», diu encertadament un ca-
pellà en el seu llibret que us recoman de Ilegir(1).

Ja sabem que no tota la culpa la tenen els creients: la vida de molts
dels nostres cristians s'ha nodrit d'un to negatiu i jansenista, d'una re-
ligió arrelada més en la por que en l'amor i això encara pesa.

«Quan veuré els cristians amb cara de ressucitats, jo em faré cristià»
deia Nietz sche. Pen): qui pot posar-se a riure estúpidament davant tants
de millions de germans que ploren cada dia? El creient cristià, certament.
Perquè aquest es el millor argument de la seva fe, la prova de que la
seva fe és enriquidora i alliberadora perquè es fonamenta en «el poder i
l'autoritat divina, que actua en el món per tal de transformar-lo de vell
en nou, d'injust en just, de malalt en sa»(2).

La nostra alegria es nodreix de l'esperança pacient en la vinguda del
Senyor de l'Advent. Una esperança amarada de paciència. Per això el
mateix apòstol Jaume ens la recornana avui. «Teniu paciencia, germans,
fins que véngui el Senyor». I la paraula hi és present 4 vegades en 4 ver-
sets. I gué ens es de necessàri aprendre a viure la paciència en aquest
món nostre de tanta marxa, carregat de presses, on no estam acostumats
a l'espera i volem les coses totd'una!

G.B.

(1) «La missa «contestada» per un capella». J. Escales. Enviny 1991.
(2) «El Parenostre». L. Boff. Ed. Claret. Barcelona.

tes d'administració.
Mentrestant el Bisbat, a través de

la Parròquia, haurà d'arbitrar, tal
volta més apressadament del que
comptava, la solució de la custódia
de la casa de Sant Salvador.

El Dia de la
Constitua 

Diumenge passat horabaixa, amb
motiu de la festa de la Constitució,
hi va haver als porxos de l'Ajunta-
ment l'acte que anualment es dedi-
ca a aquesta commemoració, amb
l'assistència d'autoritats, representa-
cions i públic en general.

La Banda de Música interpreta al-
gunes composicions així com l'Him-
ne Nacional i la Coral de ,Felanitx
canta la Balenguera.

Després se servi un vi espanyol.
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Dis. 12 Sta. Joana Fca. de
Chantal

Diu. 13 Sta. Llucia
Dill. 14 St. Joan de la Creu
Dim. 15 St. Valeria
Dim. 16 Sta. Albina
Dij. 17 St. Llàtzer
Div. 18 M. de Deu de

l'Esperança

LLUNA

Quart minvant dia 16

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma: Dies feiners,
a les 6.45 (excepte dissabtes), 8.
10, 14 i 18 n Diumenges I fes-
1.,:us, a les 8. 14 i 19 h

Palma • Felanitx des de l'esta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13,15,45 1 19,30
h. Diumenges I festius, a les
9,30, 15,45 1 20,30 h.

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

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7,30, i 17,30 h. Diu-
.menges, a les 9,30, 13 1 18,15 h.

Felanitx - Cala d'Or: Dies fei-
ners a les 7 excepte dissabtes.
Diumenges, a les 11'15 h.

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

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

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

TAXI FELANITX Tel. 582388

TAXI PORTOCOLOM N.° 3
De dia	 Tel. 824743
De nit	 Tel. 824060

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

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

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

580080 i 580365. Policia local
582200
Funeràries:
Tels. 580448-581144 (F. Felanitx)
Tels. 582904-581188 (F. Bordoy)
Ambu1ttnci.3s

581715 - 580051 • 580080
Servei mèdie d'urgències 580254
Gtarclia Civil 520090
Servei de grua: 827474

Centre primers auixlis
Creu Roja	 202222

Holaktre.de maraca

Consorne a la emend* de truffle

Terrine de too gras

Toumedde de terners Ilembeado. Sans Made,.
Prates Airmandrenas

Jerdinera de isgumbres

Bulge de postres nandeno

Puente de Navidad 24 al 27 de diciembre 92
3 Nochoo en apartment° do 2-4 personas

1/2 Pension y cena nacho burner incl.
Pismo p.p. 15.000.- Nonce 9.000..

C/ Park de la Mar s/n
Cala Egos - Cala d'Or

73 65 71 36

Joana Ciptigues Homar
Viuda &En Pere An tich Gri malt

moil 0 Felanitx, el dia 5 de desembre de 1902, a l'edat de 70 am's,
ha vent rebut els sank Sagraments i la_Benedieció Apostólica.

Al eel sin

El sen till Joan; tilla política Maria drover; nets Pedro i Joana laria; germans Bartomeu i
1,1orem:., germans polities Iaria ..1iner, Maria Melis, Joan i Anlônia Arbona; lillois, Sebastia
i Llorem:, nebots, eosins i els a tires parents, vos demanam que volgueu unir-vos a les nostres
pregaries.

Casa inortiiiifia: C. 	 20-1."

2 FELANITX   
	elnilar•MINIalreb,	   

FELL NI [XF r 	 T
Sutmatiari d'int...q . cssos

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral 	 2.125
Semestral a fora	 2.325

CAMPANYA DE RECOLLIDA
DE MEDICINES

Aquest Ajuntament ha rebut uns
cartells de l'Associació de Joves Em-
presaris de Balcars, els quals fan
referencia a la Campanya a favor
dels nins de Bosnia-Herzegovina.

Aquesta Campanya va destinada a
Ia recollida de medicines i els me-
dicaments seleccionats per aquesta
campanya són cis següents:

«CLAMOXYL 250, ARDINE 250,
PANTONICINA 250, SEPTRIM PE-
DIATRICO suspensión, PENILE-
VEL 250, AUGMENTINE 250, CLA-
VUMOX 250, BENZETACIL 60.000
U. I., CEPACILINA 600.000 U. I.,
IIEFLORIDINA 250, IIEFOL 0.5 in-
tramuscular, HEFOL 0.5 parenteral,
TOBRADISTIN 100, GEURAMYCIM
40, RIFALDIN solución, BISOLVON
COMPOSITUM jarabe, SOLUFILI-
NA SIMPLE jarabe, SOLUFILINA
SIMPLE supositorios niños, VELO-
TIN jarabe, URBASON 40 ampollas,
APIRETAL solución, FEBRECTAL
supositorios niños, ASPIRINA 250,
COLIRCUSI GENTAMICINA, CO-
LIRCUSI DEXAMETASONA, RIFA-
MICINA colirio, CANESTEN crema,
CANESTEN polvo, MYLOSTATIN
oral solución, HETOISDIN oral
suspensión, TEMETEX crema, TRI-
LUDAN jarabe, HIFE gel, HIFE lo-
ción, PAMOXAN, SUEROR AL ,
PRIMPERAN jarabe, DAYAMINE-
RAL jarabe, BIBERONES, LECHE
EN POLVO.»

Tota la gent interessada en pren-
dre part en aquesta campanya, po-
dran entregar els medicaments a
l'Ajuntament de Felanitx, abans del
dia 15 d'aquest mes; i totes aq ue-
lles persones que vulguin ajudar
amb donatius, els podran ingressar
a «Sa Nostra» Of. Principal núm.
099 - compte núm. 2.192.593-27.

Ajuntament de
Felanitx
EXTRACTE DELS ACORDS DE
LA COMISSIÓ DE GOVERN,
CELEBRADA DIA 3 DE
NOVEMBRE DE 1992

Excusaren la seva assistência els
Tinents de Batle Srs. Cosme Oliver
Monserrat i Jaime Caldentey Obra-
dor.

S'adoptaren per unanimitat els
següents acords:

S'aprova l'acta de la sessió an-
terior.

Es concediren 3 traspassos i 1 ad-
quisició de nínxols al Cementiri Mu-
nicipal.

Es denegà la sol-licitud de devo-
lució d'ingressos presentada pel Sr.
Raimundo Muelas Obrador.

Es deixà damunt la taula la me-
mória valorada de la U.G.T. per a
a reclassificació dels llocs de tre-
ball d'aquest Ajuntament.

S'acordà encarregar als serveis
tècnics municipals que senyalitzin
de manera adequada el creuer del
carrer Sant Pau i Pl. Església de
Cas Concos.

S'acorda assumir i traslladar l'in-
forme de Secretaria sobre resolu-
ció del Jutjat de Primera Instancia
núm. 9 de Palma pel qual s'ordena

aquest Ajuntament que posi a dis-
posició del Jutjat els credits o im-
ports pendents de cobrament a fa-
vor de Mallorquina de Contratas,
S.A., els quals s'han embargat en
autos de judici executiu núm. 605/
92.

S'acordà contractar directament
amb Elèctrica Nicolau, S.L. les
obres d'ampliació de potência de
Ia installació elèctrica del collegi
públic s'Algar, pel preu d'1.253.357
ptes.

Es donà compte dels acords adop-
tats per la Comissió Insular d'Ur-
banisme front als recursos formu-
lats pels Srs. Antonio López Rami-
rez, Juan Oliver Solá i Juan Jose
Marin Garcia.

S'aprova el plec de clausules ad-
ministratives particulars per a la
contractació directa d'assistência
tècnica per a la redacció d'un pro-
jecte d'installació i llicència d'ac-
tivitat del complexe poliesportiu de
sa Mola.

Es concediren tres nous terminis
per a finalització d'obres autorit-
zades.

Es concedi llicència als Srs. Gui-
llermo Adrover Adrover per fer
obres al c/. Cifre, 26; Rafael Adro-
ver Grimait per fer obres al car-
rer Puig, s/n de s'Horta; Juan Mes-
quida Caldentey per fer obres al
carrer Verónica, 33; Catalina Tu-
gores Artigues per fer obres a la
sepultura núm. 1198 del Cementen i
Municipal; Sebastian Riera Mas
per fer obres a la sepultura núm.
1197 del Cementiri Municipal; Bian-
.1 Rifis per fer obres al carrer Ciu-
tat de Sete, s/n de Portocolom;
Aleex Runce per fer obres al car-
rer Ciutat de Sete, s/n de Portoco-
lom; Fabricius Klaus per fer obres
al poligon 62, parcella 8.

S'informa favorablement la solii-
citud dels Srs. Sebastian Vallbona
3.igo i Margarita Adrover Servera
per construir una vivenda a la par-
celia 172 del polígon 12:.

Es concedi Ilicència a Joli. S.A.
per fer obres a la parcella 160 del
polígon 33.

Es concedi Ilicència a Telefónica
per realitzar obres a un tram de la
carretera local que va de Portoco-
lem a la PM-401-8 (carrer Vapor
de Santueri).

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

1



CENTRE CULTURAL
Ajuntament de Felanitx   

AVUI DISSABTE, A LES 9'30 DEL VESPIIE
A L'AUDITORI MUNICIPAL

La Companyia de Teatre «Sant Bonaventura» de Llucmajor
possara anil) escena l'ohm

Amor en blanc i negre

A B PROTECCION
V SEGURIDAD

C/. Cruz, 2 - CAMPOS - Tel. 651189

SISTEMAS DE ALARMA ANTI-ROBO Y ANTI-FUEGO
CERRADURAS Y CAJAS DE MAXIMA SEGURIDAD
EXTINTORES HOMOLOGADOS, PUERTAS CORTA FUEGOS
Empresa homologada por la dirección de la
Seguridad del Estado con el n.° 1.110
PARA MAS INFORMACION:
C/. d'ets Horts, 50
Tel. 581406 - 582066
FAX 582975

.1113111311RIIICIIL

Si volcu un amiguet simpàtic, alegre, net i bo de mantenir
lo que cercau es un canari i ara es cl millor temps per adqui-
rir-lo A PASSERELL —animals de companyia— en trobareu de
tots els colors i amb garantia de que serà un bon cantador, a mes
trobareu un gran assortiment de gàbies, accesoris i els millors
menjars per a ell i per la cria professional.

Ofertes de desembre i Reis
Llauna moix P.B. 400 gr., fetge, peix o earn
Croquetes (pinso) moix P.B., 1 Kg., granel
Dog Chow-Croquetes 20 Kg.
Bocados Purina 25 Kg.
Totem croc 20 Kg.

85 ptes.
250 ptes.

3.995 ptes.
2.399 ptes.
2.990 ptcs.

Tots els aquaris de 6 a 300 Its. complets i les gàbies amb peu amb
oferta.

PASSERELL, animals de companyia
professionals al servei d'els millors amics de l'home.

C. d'en Nuno Sang, 14 b
	 Tel. 58 04 44

FELANITX 	 3

Avantatge d'ara 	 Avantatge de Ilavors

liermat ant en Elliquel
Ulis fondos com el nostre padrí Enginyer, boca com Na Maria de Son

Vent, nostra padrina, errat estaria qui pensi que no te res de part de
pare. De la branca Manha té tota la parclaleria, i qui el recorda veurà
son pare, el meu conco En Mateu, puret a la boca a punt de dir-ne una...
mirant par damunt les ulleres mentre dc les seves mans sortien unes sa-
bates ben igual que un guant de pell, i per molt de mal que li fessin,
aquella senyora se sentia una marquesa. •

Tot es arribar a ca seva i demanar: «QtKi tal, Miquel, com estas?» —
«Com un canari!» respon tot d'una, i afegeix: «Quan fa sol me treuen
balcó i quan fa fosca m'arraconen...» I segueix el seu diseurs.

Fa set anys que estic corn un mussol damunt una branca, mirant cap
als carrers de Nuno Sang i des Castellet. No se m'escapa ningú que passi
pel cap de cantó des de S'Abeurador, i he reparat que totes ses famelles
joves miren cap a s'enfront on hi ha un cassino ple de mascles, que no
pue veure des d'aquí. Altra gent que passa, sobre tot coneguts o amics,
me venen ganes de cridar-los: «Som aquí!» I ni per aquestes. Ningú alga
es cap, van amb lo seu, penes o maldecaps, perú igual me fan enveja per-
que poden caminar... .To que era tan caminador, ara hauria d'esser que
caminas darrera es «bubul» seguit d'una comparsa de cosses per darrera,
almanco duria es compas.

No tenc res que em faci mal, tret de sa cama i es braç que no fan
mes que penjar, sa ma m'ha tornat un cercapous. Si t'he de dir sa veri-
tat, menjaria figues de moro fresques, de veinat millor... Sempre recor-
dare En Claro que s'atura a menjar-ne a un tros d'un conegut seu. Es
feia tard i no havia acabat ses ganes, quan arriba l'amo i li digue: «Que
no te'n vas? I aquest allot, qui és?» Es coneix que feia fosca, perquè allò
no era un allot sinó es munt de clovelles de figues de moro que anava
deixant En Claro al seu costat.

Veig els ocells que voleu... i Iambe me fan enveja. Volar! En Joan
Fulleta feia de sabater a ca nostra, festejava a Maó i enyorava molt s'a! -
lota. El temps de les dues Sa Font es convertia en plaça de toros, amo-
haven els esbarts de coloms i venien els falcons a agafar-ne qualcun i el
se'n duien a menjar-lo a Sa Mola, amb gran aldarull de crits, cocts i qual-
que tir d'escopeta. Mirant an?, En Joan digue: «M'agradaria tornar «bu-
che» per anar a veure D. Basta per que no el cridassin pus per
Joan, els altres sabaters ii feien: «Ouuuú! Ouutiú! Ouuuú! Tots els saba-
ters jugaven a futbol darrera sa botiga de Sa Torre. L'amo En Rafel Es-
parter feia d'espectador quan crin «Viva Es Cerol!» i d'aquí li vengué es
nom al nostre equip, i haudem d'aclarir per als mes joves que «cerol»
era el tros de cera que passaven pel fil per fer-lo córrer quan cosien les
sabates, per això els sabaters sempre n'anaven enfitats pels dits i cames
de calçons. El camp de futbol sorgí d'una quaterada de faves que arran-
ca Don Guillem Perelló. En Leandro era un jugador que se dona de baixa
ell mateix; tirava mes cosses a l'aire que a la pilota.

Amb motiu de reunir-nos tots els ccisins per celebrar «S'Enginyerada»,
En Miguel Manha no hi pogué participar, per no poder abandonar el car-
rec de guaita del cap de cantó des Castellet. Aprofitarem l'avinentesa de
compondre un arbre genealògic on hi som tots, ben segur, amb ajuda de
Mossèn Pere Xamena. Com que me vaig torbar a dar-li una còpia, me de-
mana: «Que ja ha tret fruit?» Així es ell. Al moment arriba En Sebastià
«Danga». Son pare i mon pare feren es servici plegats, i hem coincidit a
visitar En Miguel perquè ja fa estona que no coincidim per veure En To-
meu Trinitat (Al Cel Sia). Els ulls d'En Miguel nostre tornen mes vius,
En Sebastià du notícies de la Vila, jo no tene mes que les del FELANITX
o de la FELANITXERA, en Es Port per aquestes hores mai passa quasi
res. En Manha esta content per una banda, però per l'altra se queixa di-
guent: «M'agradaria sebre mes dels meus amics, si no són morts o si fan
coa al purgatori o als llimbs...».

Així mateix, si arribás al temps que feien «Curro Giménez» o la tele-
visió dona toros, no passis ansia que no fa molt de cas, per?) s'alcgra quan
veu els amies que passen pel carrer, malgrat no alcin el cap. Així que quan
passeu pel cap dc cantó de Nuno Sanc i S'Abeurador mirau amunt, a la
finestra del tercer pis hi veureu com un mussol de cabells blancs que
prest, pels Reis, en farà 83. Al seu costat també té companyia, no es cap
mussola baldament crec que te ales com un angel, nom Catalina, sa dona.

Miguel Antoni Enginyer

Fis sentit dir...
--- Que, a sa Comissió Insular d'Ur-

banisme, s'han compixat de Ha-
lles.

— Que per fer es ridicul sempre hi
som a temps.
Que, si ni tan sols serveixen per
omplir papers, val més que ho
deixi n córrer.
Que ara no podran donar sa cul-
pa als rojos.
Que n'Andreu Riera, que coman-
da tant, hauria de prendre mi-
des.

-- Que «treis es metro», va dir en
Trinitat.

— Que Felanitx esta ben igual que
en es temps d'en Cosme.
Que aquest Toniet mos ha fet ets
ous en terra.
Que mem que punyetes farà ara
es Colom.
Que en Pep de S'Horta ho hagués
fet millor.
Que en Bono caça mosques.
Que avui no estic per cançons.
Que es poble hauria de donar-los
un bon encalç.
Que tot Mallorca parla de sa
feta.
Que si no van més vius, els do-
naran el certificat de colló amb
nota alta.

— Que mem si haurem de fer roga-
tives perquè sa delimitació surti
d'una p... vegada.
Que en Serra no ho compondrà
ni amb sa guiterra.
Que si aixi mos han d'arreglar
es poble, podem arrencar tots a
córrer.

- - Que no mos bastarà es carreró
d'en Pixa.

— Que hauriem d'anar a Santanyi
a repàs.

— Que també - diuen que «una altra»
miloca torna a volar.

— Que ja me podeu venir darrera
amb un pa calent.

Jo mateix

I jornada de Cultura
Popular

Els dies 9 i 10 de gener tindrà
lloc a Muro la I edició de les Jor-
nades de cultura popular a les Ba-
lears, que tractaran singularment
ciels balls, les músiques i les indu-
mentàries tradicionals de les Illes.
El programa inclou ponències, co-
municacions i taules rodones. Les
ponències anunciades són: «Musico-
logia popular a les Illes. Història i
situació actual». per Xavier Carbo-
nell; «Danses i balls populars» per
Guillem Bernat, Joan Mari i Josep
Costa; i «Indumentaria del segle
XVIII» per Bartomeu Mulet.

Aquestes jornades són patrocina-
des per l'Ajuntament de Muro, la
Universitat de les Illes Balears, el
Govern Balear i els consells insu-
lars de Mallorca, Eivissa-Formen-
tera i Menorca. Les persones inte-
ressades en asistir-hi poden posar-
se en contacte amb En Miguel Ju-
lih, telèfon 581521 o també amb l'A-
rea de Cultura de l'Ajuntament de
Muro, telèfon 537250. El preu és
mil pessetes pels inscrits abans del
dia 15 de desembret.



Rellotgeria BRUJULA
Con motivo de nuestro 40 ANIVERSARIO celebra-
mos un sorteo-obsequio con estos magníficos
regalos:

I. RELOJ ANTESALA JUNGHANS
2. RELOJ SOBREMESA RHYTHM
3. RELOJ CRONOGRAFO RACER
Sea o no cliente nuestro, pase a recoger su participación y vea

los regalos en nuestra EXPOSICION.

C/. MIQUEL BORDOY, 3 y 12	 TEL. 580231

! El mateix dia, a la parròquia de
! Sant Isidro de S'Horta se celebra

l'enllaç matrimonial dels joves M."
Antònia Bonet Binimelis i Joan Or-
dóñez Cano. Celebra l'Eucaristia el
rector de S'Horta Mn. Guillem Fe-
int.

Apadrinaren els contraents els
seus pares D. Josep Bonet i D.' An-
tenia Binimelis, D. Juan Ordóñez i
D." Vicenta Cano.

Signaren l'acta en qualitat de tes-
timonis. pel nuvi la seva germana
Mari Carmen i el seu cosi Jose Ca-
no i per la nuvia els seus germans
Marc Josep i Maria Sebastiana i la
seva neboda Maria Alabarce.

Acabada la cerimònia els convi-
dats foren obsequiats amb un dinar
que fou servit al restaurant Es
Cantó.

Enviam la nostra més cordial fe-
licitació al nou matrimoni.

NECROLÒGIQUES
El passat dia 1 de desembre, des-

cansa en la Pau de Déu a Felanitx,
a 70 anys, havent rebut els sagra-
ments, D. Nicanor Trueba Ruiz. Al
cel sia.

Enviam el nostre mês sentit con-
do! a ., seva esposa Da. Angela Fer-
nandez, fills D. Amparo, D.' Ma-
nolita, D. Angela, D. 8 Raquel i D.
Nicanor, aixi com els altres fami-
liars.

Dissabte passat, entrega l'ànima
al Creador a Felanitx, a l'edat de
76 anys, després de veure's confor-
tada amb els sagraments, D. Joa-
na Artigues Homar, Vda. de Pedro
Antich. D.e.p.

Reiteram la nostra condolència a
la seva familia i d'una manera es-
pecial al seu fill D. Joan i filla po-
lítica D. Maria Adrover.

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
MOTOS

Honda 750 CBX (PM-AC)
Vespa 150 (PM-AX)

Yamaha 750 Teneré
Benelli 250
Gilera 1:7-125
Suzuki Ldo 75 (PM-AJ)

CICLOMOTORES
Derbi Scooter
Peugeot Rapid
Puch Suzuki Cóndor

Puch X-40
Vcspinos y Mobilettes varios

EXPOSICION Y VENTA

Taller

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

Y MOTOS

SE ALQUILA 0 VENDE CASA gran-
de, junto calle Mayor, con corral
y cochera.
Informes, Tel. 291231.

VENTA RESTAURANTE MALLOR-
CA, sobre playa Cala Marçal Por-
tocolom.
Informes, Tel. 285112.

ESTUFAS, CHIMENEAS Y HOGARES

E It fit OM
podrá escoger entre un copioso surtido
en la exposición de

Francisco Grimait, S. A.
CONSULTENOS... PRECIOS INTERESANTES

Via Ernest Mestre, 42 - Tels. 580197 - 580269

FELANITX

Es retrà un homenatge a Antoni
Bin imelis

La Universitat de les Tiles Ba-
lears, coincidint amb el 10è aniver-
sari de la mort del nostre paisà el
Dr. Antoni Binimelis, li retrà el pro-
per mes de febrer un homenatge
que s'inserirà en el marc de les re-
lacions iniciades l'any passat amb
la Jawaharlal Nehru University.

Antoni Binimelis —ho deim per la
gent jove que no el conegué— ha
estat un dels orientalistes mallor-
quins més importants. Es doctorà
en llengua sanscrita per la Univer-
sitat Complutense de Madrid i des-
prés s'installa a l'India per ampliar
els seus coneixaments i assoli el
doctorat per la Universitat de Nova
Delhi l'any 1969. Fou lector d'espa-
nyol a Nova Delhi i el creador dels
estudis hispànics de la Delhi i Ja-
waharlal Nehru universitats i ha
duit a terme diverses traduccions
d'obres del sanscrit al castellà.

Aquest homenatge sera coordinat
per Gonzalo López Nadal, que fou
company de Binimelis i comptarà
amb la presencia de l'especialista
en estudis sanscrits Oscar Pujol.

La Policia Local a Sa Patrona
Arab motiu de la festa de la Poli-

cia Local —la festa de la Immacula-
da—, aquest cos programa una série
d'actes que començaren el dilluns
dia 7, amb el II Campionat de Ba-
lears de Cross -per a Policies, que se
celebra al circuit del Puigverd.

El sendema, dia de la Patrona,
assistiren corporativament a. una
Missa a la Parròquia i després con-
juntament amb policies de Palma fe-
ren una exhibició de rappel a un edi-
fici de la placa de Pax, davant l'ex-
pectació del públic.

S'ha ajornat el concert del Trio
Brahms

El concert a càrrec del Trio
Brah ms, anunciat pel passat di-
marts dia 8, dins el programa de
l'aniversari de la Llar de la Terce-
ra Edat, per indisposició del pianis-
ta ha estat ajornat a derrià diumen-
ge dia 13, a les 21'30, al mateix lo-
cal, la Casa de Cultura.

Club de Tenis Felanitx
Aquest Club informa a, tots els

seus associats que amb motiu de
les festes de Nadal, regalarà a tots
els que estiguin al corrent de quo-
tes corresponents a l'any 1992, una
participació de 100 ptes. del núme-
ro 5750 de la Loteria de Nadal.

La Tresoreria del Club guarda
dipositades aquestes participacions.

Molts anys a tothom.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
CURSET DE CUINA.—Els prò-

xims dies 16, 17 i 18, a les 16'30 a
la Llar, tendrá lloc un curset de
cuina a càrrec de Anaemia Roig,
Catalina Ricart i Joana Barceló.

NADAL A LA''SEU..—IE1 dia 22 hi
haura a la seu una festa nadalenca
de tota la Tercera Edat de Mallor-
ca, presidida pel Sr. Bisbe.

Hem preparat dues opcions: I.':
Sortida a les 9 h. cap a Palma, vi-
sita al Consell Insular i a l'Ajunta-
ment. Dinar a l'Hotel «Trinidad»
de Magalluf i a les 16'30 Festa a
la Seu. Preu: 1.500 ptes.

2." opció: Sortida a les 15 h. per
anar a la celebració de la Seu.
Preu 600 ptes.

Inscripcions dies 17, 18, 19 i 20
de 10'30 a 12 h.

SOPAR DE NADAL.—Dia 24, aca-
hades les Matines, celebrarem el
sopar de Nadal. Preu 1.400 ptes.
Inscripcions dies 17, 18, 19 i 20. Pla-
ces limitades.

vida social
PRIMERA COMUNIO

El passat diumenge dia 6, a la
Parròquia de Sant Miguel, va ce-
lebrar la Primera Comunió, el nin
Cristòfol Duran Ballester.

Rebi la nostra felicitació que feim
extensiva als seus pares.

NOCES
Dissabte passat horabaixa, al

Santuari de Sant Salvador, s'uniren
en matrimoni els joves Simón Vi-
cens Febrer i Antònia Artigues Bar-
celó. Beneí l'enllaç en nom de l'es-
glésia Mn. Guillem Feliu, rector de
S'Horta.

Els nuvis foren apadrinats pels
seus pares respectius, D. Maties
Vicens Gomila i D.  Anita Febrer
Borràs, D. Miguel Artigues Iluguet
i D.' Maria Barceló Barceló.

Testi fi ca r en l'acta matrimonial
pel nuvi el seu germa Gregori. la
seva cunyada M.' Magdalena Ma-
temalas, la seva neboda Margalida
Garcias i Joan Oliver. Per la nu-
via ho feren el seu germa Gabriel,
els seus eosins Gabriel Artigues i
Coloma Tirón i M.' Eugenia Ribas.   

inf rm   

El Dia del Creuat
El dia de la Immaculada la

Creuada de l'Amor Divi celebrà la
festa titular, en preparació de la
qual, el dissabte dia 5 hi hagué un
Recés sota la direcció del P. An-
toni Oliver entorn al tema «El cris-
tia davant l'any 2000».

El dimarts demati se celebra la
tradicional Eucaristia a l'Església
de Sant Alfons i al migdia un bon
grapat d'associats s'ajuntaren a un
rstaurant en un dinar de fraternitat
al final del qual es dona compte de
Ia recent reestructuració de la
Creuada, així com dels objectius
més immediats. Després els nuvis, juntament amb

Facem notar que el nou equip di- tots els seus familiars i amics es
rectiu resta per primera vegada reuniren en un sopar que fou ser-
sota la direcció d'una dona, Na Ma- vit al Club Nautic de Sa Ràpita.
ria Adzc, -,- er O1icr.	 Felicitam els novells esposos.



Que qui es fill d'ase, una hora
al dia brama.
Que ara es l'hora d'estar alerta.
Que en Blas Pifiar i n'Alfonso
Guerra s'estimen.
Que les lloques de la Recreativa
són espanyoles.
Que els pollastres no ho volen
esser.
Que ara fa un segle que va néi-
xer en Franco.
Que l'any que ve en farà dos.
Que usque ad mortem sustinui-
mus pro aris et focis.
Que esser espanyol sempre ha
estat un mal negoci.
Que la lloca covava els pollets.
vestida de socialista
quan varen obrir els ullets
varen ser independentistes.
Que ase que va dins sembrat, de
llenya surt carregat.
Que «Jo mateix» no tiene quien
le corrija.
Que Jordi Pujol «es un naciona-
lista exacerbado»(sic).
Que a ca n'Alfonso Guerra no
tenen mirall.
Que l'enravenada durará fins
que caldrà.
Que li agrada que li toquin els
dallons.
Que foraster es una professió
que s'exerceix.
Que encara no m'han dit racista.
Que només voldria escriure
una sola paraula: Catalunya,
escopir-te-la al rostre, tot

dient-te
que el ball començarà, que pots

entrar-hi
deixant de banda tota cortesia.
Que tut-tururut, qui va néixer
ase no pot morir ruc.

Un altre

EXCLUSIVAS INTERNACIONALES
CALEFACION INTEGRAL

¡El futuro perfecto de la
calefacción!

¿Tiene usted problemas de
humedad o frío?

No pase usted un invierno más sin co-
nocer las grandes ventajas del sistema
de calefacción que tiene: un bajo consu-

mo, no ocupa espacio, es invisible,
no precisa tuberías ni calderas

ni radiadores.

La calefacción de lujo a precio de mercado
PIDA PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

OFICINAS: C/. Padre Sebastián Nicolau, 13 - Tel. 580961
EN MANACOR: C/. Jorge Sureda, 5 - Tel. 824630

MINN
INSTALCONIFORT

NO ITN() AN117;76.4/HO DEL FALLECIMIENTO DE LA EXCMA. SUA.

D.° CIngelita illasot Obizanda
acaecida en Madrid, el dia 1S de dicienzbre de 1983

E. P. 1).

Sit esposo Enrique Falcõ, hijos g demas lamiliares, al recardar a sus amistades tan sensible

pi, rdhla, les ruegan lu lengan present(' en sus oraciones. par la cual les quedarin uinamente agrade-

cidos. 1.0 misa guy se celebrara e1 maxima viernes dia 18 a las î ae la larde, en la iglesia de Seal

Allonso, sera aplicada en sufragia de Su alma.
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Secciú Religiosa 	 gesiiii deis residus sólids a Magurca
ESGLÉSIA DE ST. AGUSTI

FESTA DE SANTA LLUC1A
Continua la novena a Santa Lin-

da, que es practica abans de la mis-
sa de les 7 del capvespre.

Dema diumenge es la l'esta de
Santa Llucia, advocada contra les
malalties ciels oils. A les 7 del cap-
vespre, Missa solemne cantada, amb
homilia que dira Mn. Miguel Serra,
Arxiprest.

SE ALQUILA PLANTA BAJA en
Felanitx. Muy céntrica.
Informes, Tel. 580919.

VENDO SOLAR en Portocolom, C/.
Pizarro.
Informes, Tel. 825274.

El Conseil Insular de Mallorca el
març de 1992 adjudica la gestic') dels
residus sòlids de Mallorca a un grup
format per GESA i altres empreses.
El concurs es va adjudicar per
10.789.890.750 pts. (en el plec de ba-
ses s'establía la quantitat maxima
d'inversió de 6.000.000."00 pts.), i la
posada (211 funcionament va quedar
fixada per a ran)! 1995.

A partir d'aquest fet s'accelera
un proces que ha d'aconduir a la
incineració ciels residus sfólids ur-
bans (RSU) de tota l'illa a Son
Reus. El recidatge i el compostat-
ge resten per al somni dels utòpics.
La fumassa residual contaminara
els aires de Palma (de tota

ca), i hi haura una acumulació
constant de les cendres i escòries
d'alta toxicitat.

L'opció incineradora/contamina-
dora anirà acompanyada d'un in-
crement vcrtiginás dels costos d'e-
liminació dels RSU. A mes a mes
de les inversions iniciais, que
sán astronómiques, futures noves
unitats d'incineració i el tractament
de la massa de cendres resultant,
entre altres inversions, tendiran a
provocar increments (leis costos fi-
nancials amb una tarifa que pagaran
tots els ajuntaments de Mallorca.

GESA, una entitat avesada a re-
captar de manera monopolística el
subministre ekTtric, tencira a les
seves mans un poderosíssim ins-
trument financer: el rebut domici-
liari per la recollida i eliminació
RSU.

La configuració d'aquest rebut fa
pensar en un nou canon impositiu:
el cimon deis ferns. Amb aquesta ta-
xa es finançarà la construcció de
les estacions de transferencia, dels
{urns incineradors i dels abocadors
de residus i cendres. El rebut per
la recollida i eliminació ciels ferns
es pot doblar, i en certs casos tri-
plicar. La fixació d'aquesta taxa
sempre restara a l'arbitri de GESA,
que en cap cas cleixara de procurar-
se substanciosos beneficis. Altra-
ment no s'explicaria la clora pugna
competitiva per a obtenir l'adjudi-
cació.

Es difícil qUestionar l'interès col-
leetiu del sanejament de les aigties
residuals i la construcció d'unitats
de depuració, objectiu del canon de
l'aigua, per?) l'opció per la incinera-
eiú és un anacronisme impropi d'una
societat que vol esser moderna. Men-
tre Europa es prepara perun tracta-
ment racional ciels residus
(reducció, reciclatge, recollida se-
lectiva...), a Mallorca es prepara la
gran cremadissa (increment, aban-
ció de tot reciclatge, contaminació,
foment d'habits de malversació (leis
recursos...).

La viabilitat del projecte de GE-
SA radica en assegurar un alt vo-
lum de resicluS, i a m6s a mes amb
un poder calorific adequat per a
obtenir energia elèctrica amb la
combustió. Els incineradors corn
més ferns cremin mes cobraran. I
corn mc.'s paper, roba, plastic o fus-
ta cremin, mOs poder calorific ob-

tenciran.
La incineració opta per la destruc-

ciú d'una gran quantitat de recur-
sos aprofitables (paper, vidrc, plas-
tics, materia orgànica, ferro...). Et
reciciatge s l'enemic mes gran do
Ia incineració. Per això GESA i el
CIM són cis principals interessats
en fomentar la manca de conscien-
cia ecológica de la població (de ma-
Hera comparable a l'actitud de fo-
mentar el consum electric i plante-
jar alhora la inevitabilitat de S'Es-
talclla, o de fomentar increments
del consum d'aigua i desprcs pro-
Inouye cl saqueig ciels recursos
drics de la Serra, el Raiguer i el
Pla).

No cal entrar en els estudis rea-
litzats sobre les incineracions do
RSU a altres països europeus. La
llista d'elements tóxics que s'escam-
pen a l'atmosfera és inquietant.
això que Son Reus es troba ben a.
prop cle la major concentració ur-
bana de Mallorca. El fum de les in-
cineradores cis filtres—
Cs molt acid, a causa en part dels
plastics tipus PVC, i es generen vo-.
Juins de cendres tòxiques perilloses
equivalent al 20-25().6 (ids residus
eliminats. La incineració no solucio-
na el problema cle l'eliminació deis
RSU, sinó que cl reducix quantita-
tivament i l'augmenta qualitativa-
ment.

(Passa a /a pkg.. 6)



Coches de ocasión
Te seguimos informando de
nuestra gama para que apro-
veches estas ocasiones
Opel Corsa 	 PM-BIT
Opel Corsa 5P	 PM-BL
Ford Fiesta 	 PM-BM
Fiat Uno	 PM -BK
Nissan Vanette	 PM-AM
Seat Marbella 	 PM-AT
Seat Malaga 	 PM-AT
Y los más económicos
Talbot 	 PM -S
Renault 14	 PM-P

También nuestras motocicle-
tas y ciclomotores
Yamaha especial 	 PM-AI
Vespa TS 125	 PM-AU
Yamaha YOG
Vespinos

VISITENOS Y CON SULTENOS
SIN COMPROMISO.

Caretcra de Campos, s/n.
Tel. 581577

Taller, venta y
exposición SEAT

Audi, Volkswagen
LA GARANTIA MAS FUERTE

Nuevo Fiesta MANGO
oeS

TECNOLOGIA LIDER

FELANITX
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No suposa tampoc Ull sistema di-
caç de generació d'energia (el reci-
dat d'un quilo cie paper produeix
un estalvi energetic quatre vegades
superior al de la seva incineració).

Qualsev ol alternativa de futur
s'hauria de basar en un Pla de re-
ducció ciels RSU a Mallorca. La mi-
llor manera de recluir .el volum
residus es el foment ciel reciclat. Ja
hem dit, pet-6, que la reducció del
volum de residus xocara amb els
interessos de GESA i ciel CIM
( PSOE i PP). El reciclatge pot per-
metre conservar els recursos natu-
rals, recluir la contaminació i estal-
viar energia. Vidre, cartel, paper,
mobles veils, electrodornstics usats,
el ferro i altres metalls, fins i tot
els plastics, poden esser reciclats i
reutilitzats.

eparar materials reciclables,
compostables i la resta (ilevat dels
tòxics), es la millor manera de fa-
cilitar el reciclatge de cada mate-
rial. La solució més eficaç és la se-
paració dels materials (has per part
dels consumidors. A Europa s'està
estenent el sistema de bosses o con-
tenidors dc distints colors (per a
materials reciclables, per a residus
organics i per a la resta), amb un
bon exit.

La materia orgànica, en un con-
text de recollicla selectiva i reciclat-
ge, pot donar un compost de quail-
tat ben profitós. Les inversions se-
ran Tries baixes, i s'obtendran gua-
IRS ecolOgics i socials de priincr or-
dre.

La prOpia societat mallorquina
passara per damunt els projectes
centaminaciors de GESA i el CIM.
Les mesures legals incluicies cies de
la C.E. i l'Estat espanyol entraran
forçadament en contradicció amb el
projecte de la incineració. Perquè
aquest projecte no pot coexistir amb
mesures que incentivin el reciclatge
i la recollida selectiva. La lògica
Ia raó s'haura d'acabar imposant.
Per molt que vulguin els incinera-
dors, la consciencia ecològica, el
mateix sentit coma de la gent ma-
llorquina, acabara per deixar a un
racó les xemeneies de fums tòxics
de les incineradores.

Mateu Morro ì Marcé
Secretari General del
PSM-Nacionalistes
Mallorca

Electrónica
SOLBIN S.L.

Vos recordam el nostre nou
domicili, així com també que
hem ampliat l'exposició en

CUINES, GELERES,
RENTADORES, FORNS, ETC.

C/. Costa i Llobera, 10
(cantó O. Ferrandell).

Tel. 827265

BUSCO EN ALQUILER GARAJE
(Al l'ort(WON)Ill. TO(h) el
Informes, Tel. 824388.

LA DESTRUCCIÓ DEL
PATRIMONI

Sr. Director:

Aquests dies, per televisió, ens
han mostrat el teatre de Ciutadella
que fa poc han restaurat. Encara
estava jo enquimerat pensant com
hauria pogut quedar el nostre Tea-
tre Principal. després d'una restau-
ració intelligent, quan llegesc al Fe-
lanitx la crònica de la destrucció de
les navetes de Can Gaià i el repàs
que fèieu, no gens exhaustiu, dels
elements artístics i paisagistics que
els felanitxers hem destruit estúpi-
dament i traidora. Amb el Teatre
Principal ja no hi podem comptar,
l'hem de considerar un mort més
de la tirania franquista que, entre
altres calamitats, ens va portar un
esmussament general de la sensi-
bilitat del públic.

Una altra víctima de la tirania i
d'aquest esmussament de la sensi-
hilitat que va provocar, en va ser
l'edifici del Banc de Felanitx.
Aquest edifici és propietat d'una
entitat bancaria forta, d'aquestes
que a l'hora d'estufar no planyen
un duro. Pens per tant que ha ar-
ribat l'hora d'exigir que la façana

(Passa a la pàg. 7)

SI ESTA St/SCAMO LIN VEHICULO DE OCASION
PO■,:-CASE Ell LAS MEJORES MANOS

Vehículos de ocasión
FIAT Uno Turbo je
FIAT Regata 70 S
FIAT Panda 1000 Fire
FIAT Uno 45 3/P
FIAT Uno 45 3/P
OPEL Corsa 1.0
sEAT 121 Familiar
ALFA ROMEO 33 1.5 Ti
CITROEN Visa 2 Super E
SEAT Marbella
FIAT Tipo 1.6 DGT
FIAT Uno 45 3/P
OPEL Corsa 1.0
YAMAHA FZR 1.000
LANCIA Delta HE Turbo
RENAULT 4 1 -1,
SEAT 127

PM-AX
PM-AS
PM-BD
PM-BD
PM-BM
PM-BUT

PN1-A
PM-AX
p m _w
PM-AZ

PM-11K
PM-BJ
PM-AZ
PM-AN
PN1-11II
PM-AV

PM-C

Concesionario:VEN A PROBARLO
Motor Felanitx, S. L.

C/. Alonso Rodriguez, 5 - Tels. 580331 - 582860
AUTOS MARTORELL, S. A.

Carrer del Socors, 8. Tel. 58 13 48. FELANITX.



Per P. Xamena
1915

Gener.—Els trens cap a Ciutat partien a les 6'40, 1215 i 17 h.
Gener.—El blat anava a 33 ptes. els cent quilos.
Gener, 14.—Morí en el carrer de Sa Plaça D.a Maria Pou Tugores de

80 anys, viuda en primeres núpcies de D. Josep Despuig, en segones de
D. Mateu Valls de Padrines i en terceres de D. Joan Bou. •

Gener, 17.—Festa de Sant Antoni. A l'ofici predica D. Bartomeu Bar-
celó. El capvespre, a la plaça de Sa Font benedicció de bestiar i després
(le vespres processó.

Gener.—Es presenta a l'Ajuntament un pla d'urbanització de terrenys
prop del carrer de Santueri.

Gener.—La companyia dramatica Casals Cazorla actua en el Teatre
Principal.

Gener,	 Batle nomena jurats a petició de la Societat «El Ca-
zador».

Gener.—Ha ingressat en el cos de Telègraf la senyoreta Maria Sansó.
Febrer, 6.—Ball de mascares a La Protectora.
Febrer, 7.—Pregaries per la pau a l'Església Parroquial.
Febrer, 7.—La companyia Casals representa en el Teatre Principal cf

drama d'Echegaray «Amor salvaje» i la comèclia «Gent d'ara».
Febrer.—Tots els queviures seran cars a causa de la guerra, només

el, vi ha baixat, va a 9 reals el quart.
Febrer.—«Polvos y elixir dentríficos Obrador». DepOsit a la farmacia

Obrador, carrer Major, 4.
Febrer, 15.—Ball de disfresses a la casa dels Rossells.
Març., 2.—Funeral a la Part-expia pel bisbe Campins.
Març, 28.—Morí el jutge - municipal D. Jordi Perelló.
Mare, 29.—Dilluns sant. Primera comunió de 61 nins i 73 nines.
Abril,,1.—Dijous sant. Plogué però feren la processó.
Abril, 2.—Divendres sant. Torna ploure per?) clona temps per fer la pro-

cess6.
Abril, 3.—Sortí el primer número del ,setmanari «Santueri». Només es

publica fins al juliol crenguany.
Abril.—Felanitx exporta pulpa d'albercoc ;
Abril, 5.—Vetllada literario-musical a la 2." escola pública de nines que

dirigeix D." Margalicia Triay.
Abril.—Va ser nomenat inspector de 1.a ensenyança D. Joan Capó Valls

de Padrines.
Abril, l8.—Diumenge de l'Àngel. Festa a Sant Salvador, la processó

retorna a les 5 del capvespre.
Abril, 18.—Morí D. Tem Borclov que havia estat batle de Felanitx.
Abril, 21.—Vingué . a Felanitx el Comte de Romanones, ex-president de/

govern i cap del partit liberal. S'hostatja a la casa cle D. Joan Caldentey
Monedero a la Plaça cie Sa Font.

Abril, 25.—Festa ciel Sant Crist ciel Calvari. Predica D. Joan Pou, custos
del Convent.

FELANITX 	 7

L'Aniversari de la Llar

(Ve de la pàg. 6)
de la costa de la plaça sigui res-
taurada. Qué en pensen les nostres
.autoritats, el Centre Cultural i d'al-
tres entitats civiques, etc.?

Moites gracies Senyor Director.
Un Lector.

EL CINISME A PROVA DE LEN

Sr. Director:
A la manifestació de dia 26 en

contra de la modificació de la LEN
hi vaig veure gent del PSOE de Fe-
lanitx i ho vaig trobar cinic. Ho clic
perquè varen estar més d'un any
comandant i haurien pogut fer molt
per preservar els Espais Naturals i
no varen moure unt dit sabent que
dia rera dia es construien cases,

- s'obrien camins, s'ampliaven pe-
dreres... i ells ho toleraren. Després
d'aquesta tolerancia, no hi tenien
.cap feina a la manifestació.

Un membre del GOB

AL SR. ALCALDE

He leído el «Diario de Mallorca»
n." 12.783, en que fue entrevistado
por el señor B.M. con ocasión de
sus cien (lias de mandato, y, en una
de sus preguntas, V. contestó: «des-
de un principio asumí todas las
'obligaciones de un alcalde, siempre
dispuesto a solucionar. los proble-
mas que afectan al colectivo de
ciudadanos de Felanitx».

Si efectivamente estaba dispuesto
a solucionar los problemas que
afectan a los ciudadanos de Felanitx
¿por que. cuando D.  Margarita Su-
fier le pidió su apoyo para resolver
cl asunto del aceite que expidió el
camión de la recogida de basura SE
NEGO ROTUNDAMENTE? ¿Es que
los propietarios perjudicados no
formamos parte de dicho colectivo
felanigense? Yo creo que sí porque
hemos nacido y residimos habituai-
mente en Felanitx, estamos inscri-
tos en el correspondiente Padrón
vecinos y pagamos todos los lm-
puestos y arbitrios como tales.

Nunca comprendí su negativa pa-
ra resolver el 'dichoso asunto. No
súlo se negó a ello sinó que lo hizo
de una forma brusca e incorrecta.
Al negarse a la solicitud de la Sra.
Sufier alegó que I() acaecido no era
cosa del Ayuntamiento. Y, digo yo:
¡Es que el servicio de la recogida
de basura on . es propio del Ayunta-
miento? ¿El arbitrio municipal que
pagan todos los felanigenses por tal

servicio tampoco es cosa del Con-
sistorio? Aulique Vd. diga lo contra-
rio, si lo es.

Si la Sra. Sufier acudió a Vd. rue
porque era lo correcto. Nosotros no
podíamos acudir al concesionario
de tal servicio debido a que no te-
niamos nada en común con 61, ni
mucho menos con la entidad con la
que tiene concertaclo el seguro del
coche.

Repito que lo correcto es acudir
al Ayuntamiento y este debe hacer
correr la bola hacia el concesionario
y a la vez este a la Compañía ase-
guradora del coche, porque en rea-
lidad es esta quien debe pagar los
perjuicios causados.

Sí, Sr. Alcalde, lamento muy de
veras su actitud. No se si es su for-
ma habitual de comportarse o si
finicamenet es para con nosotros.
Digo con nosotros porque la Sra.
Suñer actuaba en nombre propio y
en el de todos los damnificados.
Puede estar bien seguro que mucho
más me hubiera gustado alabarle
que criticarle. ¿Podre algún día can-
tar sus alabanzas? Espero que sí.

Juan Estelrich Barceló

Agraïment
La f am ilia Manresa-

Bareeló, davant les nombroses
manifestacions de solidaritat i
condal rebudes amb motiu de
la mort de Francisco Manresa
Oliver j ffi la impossibilitat de
correspondre-les a totes per-
sonalment, ho vol fer per mit-
ja d'aquesta nota.

A tots, moltes gracies.

Jocs de l'atzar
Loteria Primitiva

Dissa hie 5:	 6-18-21-28-3:3-15
C-38 H-2

Dijous 10: 1-25-3.1-39-46-48
C: 27 11:7

Bono Loto
Di ranenge 6: 13-17-23-25-31-41

C: 7
Dilluns 7: 10-32-37-39 • 13-15

C: 6

Di mar. 8:	 10-11-25-30-36-10
C: 9

Dime. 9: 1-11-19-32-31-41 (:27
Rei n tegra inca t: 9

El passat cap de setmana es clo-
gueren eis acCes programats amb
motiu del 166 aniversari de la Llar
de la Tercera Edat, més ben dit, en
queda un de pendent, tota vegada
que degut a una indisposició del
pianista, no es pogué celebrar el
concert del Trio BRAHMS previst
pel dia 8 i ara es l'ara demi' diu-
menge.

La jornada culminant fou dones
diumenge passat i començà amb
una Eucaristia solemne a la parrò-
quia. La celebrà el rector Mn. Mi-
guel Serra, qui pronuncia l'humilia,
i la Coral de Felanitx executa la
part de cant. Les ofrenes i prega-
ries foren preparades pel mateix
collectiu.'• •

A migdia, a la barbacoa La Pon-
derosa, tota la comarca de migjorn
hi era representada al dinar multi-
tudinari que s'hi celebra. Presidien
Ia taula el Batle Antoni Grimait, el
Director Provincial d'INSERSO An-
torii Contesti, 'els Padrins Majors,
el Rector Mn. Serra, els Directius
de la Llar, així com els de les dis-
tintes associacions de la zona.
Abans de començar el Cor de la
Llar interpretà l'himne compost ex-
pressarnent per Miguel Manresa de
S'Ilorta, amb lletra del nostre col-

laborador Joan Maimó. L'autor de
Ia mósica acompanya el cor a l'a-
cordeó i el públic dispensa un aplau-
(liment molt entusiasta als cantai-
res i autors.
L acaba amb els parlaments
de rigor, a carrec cie Llorenç Rigo,
Teodor Rigo, Rafel Rosselló, Anto-
ni Contesti i Antoni Grimait.

El vespre a l'Auditori, la Coral
de Porreres, sota la batuta de Se-
bastia Melià, oferí un concert me-
ravellós en el qual queda pales l'ex-
traordinari ajust d'aquest conjunt
carat.

Tot seguit reproduira la lletra de
l'«Himae de la Gent Gran felanit-
xera»:

Seguint sens pressa el nostre curs
d'amor i joia el cor s'inflama
perqué florint el camp proclama
el dolç esclat dels fruits madurs.

Espigues som d'una Ilavor
que fou sembrada temps enrera.
Som la gent gran felanitxera
que viu en fe i germanor.

Juntem les veus unint amors
fruïnt la pau endolcidora
que tots nosaltres som penyora
i descendents d'altres majors.

Jardinenía LLEVANT
Ya tiene a su disposición la extensa

gama en árboles frutales y de jardin, así
como cipreces, tues y rosales.

Abierto de lunes a sábado todo el día y domingos por la ma-
nana.

Carret. Felan i tx-Manacor 	 Tel. 580101



FELANITX

Fútbol Sala

«EI Milán» Felaniixer de Pep i Ciudad°
tornaren rompre prontistics

individu grassct que feia molt ma-
la espina... Vaig esperar fins que
entraren clos tipus amb molt mala
pinta. Els coneixia perque tots clos
tenien antecedents... El primer,

mJimy (Santa) Deep, un rokero
fracassat i l'altre Toni Gonza (Man-
díbula de cristal ). Mc miraren amb
cert despreci. Me convidaren a pu-
jar a un magnifie Cadillac blanc.
Era tan llarg que no podia prendre
les voltes...

Varem sortir de la metrópoli i
ens ficarem dins fora vila. Poques
paraules, la cassette sonava «BornAutocares lujo excursiones. to lose» de forma estrident...Servicio Taxis y Microbuses. Jo som —no ho havia dit— el de-

-Teis. 580246 - 581135 — FELANITX.

	

Servicio permanente 24 horas 	 tectiu Aligih Menei. No es cl meu
nom vertader, però vaig pensar que

• No guanyam per disgusts. Ma- aquest pseucIónim pocIria atreure
les noticies, una darrere l'altra. Des- clients moros...
prés de la fallida de Kb, de greus 	 Feia fusca (y sin embargo llovía).
conseqüències, 30.000 treballadors Arribarem a la Roig's new farm. Els
perden la feina directement i altres llums de casa estaven encesos. Seri-
60.000 indirectament... Suissa ha dit tirem lladrar els cans, rumiar les
NO al consorci econòmic amb la Co- vaques. Els clos fulanos em varen
munitat Europea en refer.erndum. proposar de canviar crindumenta-
Aquest pais havia d'aportar -el, 270/o ria; me vaig posar les robes de
dels Fons de Cohesió... Batalla cam- rockero, una jaqueta de pell, ben
pal entre pagesos i policies a Bru- estreta i un capell negre. La cosa
selles, etc... Ile sentit campanes de era molt intrigant. Hi havia rastres
que per la Moncloa tremolen i pa- de sang per tot. La cosa havia estat
teixen una diarrea impressionant. espantosa...
No és per menys, s'acosten temps 	 Dins la casa em vaig topar amb la
molt punyeters. 	 primera sorpresa, estaven prepa-

• El C.D. FELANITX logró UN rant el sopar. Hi havia una gentada
ESTUPENDO EMPATE en CAM- i tots eren sospitosos. Era per fit-
POS, marcador inicial, CERO a CE- xar-se be en aquelles cares. En co-
RO, y hasta soñó —a ratos— con la neixia alguns i no per cosa bona:victoria. Eso era el domingo. Y el Anthoni Cap (bola de billa), Jotamartes, día festivo, se midió en «Es, Bini (Toro del Bonx), toni Canot...
Torrentó» con cl POLLENÇA, temi- 	 Durant cl sopar una femella ensble rival, que cuenta sus victorias passa una nota: «La solució esta encon goleadas; al final DOS a DOS. el video-record-amateur que haUn gol de NICO con magnífica co- gravat un afeccionat».laboración de FELIPE y otro de
OLIVER de disparo colocado. El 	 Podria ser una bona pista. Per
balance es netamente positivo. 	 despistar em vaig fer passar per

• Mientras, en 2.3 REGIONAL el predicador i vaig fer un sermó...
partido PORTO-COLOM - P. ARE- Pero aixe• nomes es el pròleg. El
NAL era SUSPENDIDO, si bien por primer capitol ve a continuació...
informaciones no demasiado fide- (Continuara si captamos los 200.000
dignas (radio-calle), la cosa no esta- marcos que nos exige la editorial
ha demasiado clara. Ni árbitro ni por el Copyright).
equipos coincidieron en el horario. 	 • El pasado sábado se INAUGU-
Por otra parte el CAS CONCOS RO la EXPOSICION de JAUME CA-
igualaba DOS a DOS en cl feudo del NET a la «TORRE DE SES PUN-
colista cl J. BUNYOLA. Y el S'110R- TES». Jo i Na Maria Aulet lenient
TA perdía en casa DOS a TRES moltes ganes de venir, pe6 no va
con el STA. MARIA, un resultado Poder ser, és impossible estar a
sorprendente si nos atenemos a la dos flocs al mateix temps i el dis-
clasificación. sable érent 1natancers. He vist bo-

nes critiques de la teva exposicicí, i• Por cortesía de Ediciones
.Soupen Katze hook's,, (Germany) nt'lle pres la llibertat de reproduir
les ofrecemos el prólogo de la no- la del periòdic «Baleares» que fir-
vela «ASSASSINAT A LA ROIG'S ma José Mascaró Pasarius.
NEW FARM» write bay MIKE 	 .JAUME CANET. Torre de ses
JI-ION GARR. Traducción al manor- Putties. Manacor. Hasta el 23 de di-
quill de Pastor Pere. 	 ciembre.

«Estava .a la barra del bar «Gla- 	 La obra dc Jaume Canet puede re-
ce» prenint l'enessim «Four Roses», sumirse así: hierro, simplicidad !i
un bourbon anunciant a la revista neal, mezcla de ascetismo y poesía,
«Tiempo». El gel es fonia ràpida- formas aéreas donde la fantasia se
ment, tenha les mans ben calentes... combina con la originalidad más ra-
sona el telèfon. La meva secretaria dical. Mc han entusiasmado sus fio-
m'havia localitzat. Marie «haïr» em res de talles graciles y sensuales,
va dir que era un assumpte molt pero también una obra que mc ha
important, havien assassinat el co- impresionado profundamente: un
llegut Jhon Holmes, el Rei del hard- gran disco solar, magico, con loscore zoofílic. Vaig acceptar aquest cuernos cretenses del poder infini-
difícil cas... perquè estava riles net to de los dioses cgeos: hasta se in-
que una Ilentia. Vala on assassinat tuye la presencia entre el arte del
mes brutal! Jhon Itolmes clegollat hierro, del espíritu del rey Minos
amb una ganiveta de más de dos que desde su palacio de Knossos
pams. 	 extendió su poder desde el Pelopo-

Vaig enfilar la decima avinguda neso a Egipto, desde la Argolicla al
cap a dins es negre. Era una cita valle de los Templos de Agrigento.
perillosa, el bar «Gomila Bronx» No se pierda esta exposición.»

	

t:stava dins es brut. Lamo era un	 De rés.

Maria i la capitana concarrina Bel
M. Monserrat.

Acabais els partits l'organització
obsequia les jugadores amb un ape-
ritiu i refresc en el bar del Camp.
Cada equip tingu6 el seu respectiu
trofeu, essent la capitana local Bel
M.. l'encarregada de recollir-lo de
mans del President. Patrocina la
Diada la firma NOU ESPORT.

Esc. Futbol Sala Felanitx

Homenatge a Jaune Vaguer
«R

I) e in a cliumenae dia 13, al
Camp Municipal cl'Esports i organit-
zat per l'Escola de Futbol Sala Fela-
nitx, tinclra Hoc un homenatge a
Jaume Vaguer «Ratill», pioner de
futbol sala base a Felanitx.

Començara a les 10 del mati i en
primer lloc es disputaran tres par-
tits de categoria benjamí. UAPA
Col. St. Alfons A s'enfrontarà a
l'APA Col. St. Alfons B. A les 11,.
l'APA Col. St. Alfons B jugara amb.
cl Collegi Es Liceu A. I a les 12,
l'APA Col. St. Alfons A jugara amb
Collegi Es Liceu B.

Després hi haura un dinar en el
Restaurant LA FE de Portocolom,
al que estan conviclats tots aquells.
que es vulguin sumar a l'homenat-
ge a Jaume Rail II.Es prega que con-
firmin la seva assistencia quan
abans millor. Per a reserves podeu
cridar als Tels. 583131 i 581257 (Ma
no).  

Nueva Funeraria
FLORISTERIA CICLAMEN

E. Mestre, 8 	 Tel. 827386
PARTICULAR

Tel. 	 582904
Tel. 	 581188 

PRECIOS ECONOMICOS 

Un 'Mare és el
minor company
dels vostres ocis

Llibreria RAMON LLULL
Major, 25 'rd. 580160 FELANITX

Agraiment
La família Antich-Adiover

davant les nombroses manifes-
tacions de condo! rebudes amb
motiu de la mort de Joana Ar-
tigues Hornar i en la impossi-
bilitat de correspondre-les a
totes personalment, ho vol fer
per mitja d'aquesta nota.

A tots. moltes gràcies.

RESULTATS
Iniciació
Col. Es Liceu A, 0 -
APA Col. S. Alfons Al

Viatges P. Cari, 6
Benjamins
Col. Sdo. Corazón, 1 -
APA Col. S. Alfons A/

Piensos Hens, 0
C.D. Los Almendros, 7 -
APA Col. S. Alfons B/Pint. Mar, 1
Alevins
APA Col. S. Alfons A, 4 -
C.D. Puigpunyent, 4
C.D. Calvià, 5 -
APA Col. S. Alfons B/

Viatgcs P. Cari, 0
Infantils
APA Col. S. Alfons A, 4 -
Col. S. Vicenç de Paid, 2
Cadets
APA Col. S. Alfons/Bar Ets Arcs, 0
Col. Montisión Ateo., 5

FUTBOL SALA FEMEN1

II Diada femenina. L'Escola
de Futbol Sala Felanitx,
digne campió.

Sa Mola s'omplí fins a la bande-
ra, i els resultats foren els segiients:
Semifinals
Escola F.S. Felanitx, 3 -
C.D. Juan de Avila, 1
C.D. Juan de Avila, 0 -
Col. Marian Aguiló, 6

GRAN FINAL
Vaja partidassos! Una setmana

més d'èxits en el Municipal de Fe-
lanitx. L'organització local fou per-
fecta gracies a Marino Talavante,
eix de tota la moguda. Aquesta ani-
mada II Diacla Femenina compta
amb la participació del Collegi
«Marian Aguiló» i el C.D. «Juan de
Avila» A i B, ambdós de Palma, es-
sent-ne absent per motius de des-
plaçament el C.D. Son Ferrer.

La graortada s'omplí de gom a
gom per presenciar la competició
clue fou un focus d'atenció dins els
ambits esportius locals. Assistí als
partits el clelegat municipal d'es-
ports Juan Ruiz, a rris de tota la
comparsa i simpatitzants del Club.
La E.F.S. Felanitx presenta les se-
gilents jugadores: Antich, Joaquina,
Rodriguez, Eva, Carolina, Imma,
Puig, Coves, Mas, Loli, Joana, Cati,

• GRAN TORNEO DE BILLAR
AMERICANO en ciernes en el
«HOBBY BAR». Ya les contare más
cosas más adelante.

• Vull donar les gracies a la fa-
milia de CAN ROIG NOU de «Son
Mesquida» per la bona rebuda que
en varen donar i pel sopar de MA-
TANCES, de pinyol vermeil, colla-
borant així la bulla de las «BOLKA-
NAS FLIPADAS PER AL BROU DE
MOIXA», una festa matancera ino-
blidable.

Copyright: MIQUEL ANGEL
JUAN GARCIAS

A.=j 	 Autocares

GRIMALI,s.a.
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FUTBOL SL BASQUET   

Dais resultats!
Campos, 0 - Felanitx,

44 ri llfls de Cèsar no eviten la l a. devrota
deis juvenils

El passat dissabte el Felanitx ju-
ga a Campos i el dimarts a «Es
Torrentó», torna jugar enfront del
Pollença. Dos empat s, devant
equips mes ben classificats. Es pot
considerar aquests dos resultats
hastant positius si tenim en comp-
te que els rivals tenen un potencial
superior.

FELANITX.—Roig, Sampol, Bo-
rrás, Maimó I, Gelabert, Aznar
(Caldentey), Risco, Maimó II, Bo-
rras II, Oliver (Hernandez), Gonza-
lez, Riera.

Arbitro: Bueno. Regular actua-
ción en la que no aparentó haber
sido jugador antes que árbitro. Con-
virtió -un simple forcej co de dos ju-
gadores en sendas tarjetas rojas.
Mostró la cartulina amarilla a Ceci,
Garcías, Maimó y Roig. Vieron la
tarjeta roja directa Mas y Bo-
rras II.

COMENTARIO
Después de la victoria a domici-

lio lograda por el Campos en el te-
rreno ciel líder España, en la sema-
na anterior, se esperaba más del
conj u n to loca I, el Ca in pos, q tic fue su
perOdo en muchas fases del parti-
do por un Felanitx ambicioso, que
contó con algunas ocasiones de gol.

FELANITX, 2 - POLLENÇA, 2
El «camp» d'«Es Torrent& en

perfectes condicions. Mitja entrada.
FELANITX. —Matías, Sampo 1,

Celabert, Maimó (Nando), Toni,
Caldentey (Alfonso), Felipe, Nico,
Borrás I, (Riera), Oliver y Acosta.

Arbitro: C. Dominguez, no estuvo
tan mal como algunos quisieron su-
poner. No quiso saber nada de un
probable penalty a Felipe y otro a
Nico.

Tarjetas amarillas para Crespí,
Caballón, Nico, Felipe y Sarabia.

GOLES.—(1-0), falta que saca Ni-
co y Felipe despista al meta sin Ile-
gar a tocar el balón. Era el min. 11.
(1-1) Min. 17 cabezazo del «tanque»
Monserrat. (1-2) Min. 52, rechace
del meta Matías y Monserrat eleva
el balón a la red en posición for-
zada. (2-2) Min. 74, tras varios re-
gates Oliver dispara raso, ajustado
_at poste.

COMENTARIO
Muy peligroso se mostró el equi-

p() Pollencí. Equipo que suele mar-
ear muchos goles. El Felanitx a ba-
se de pundonor y coraje consiguió
neutralizar a un rival que es temi-
do por tdos los equipos de la cate-
goría. Un empate que supo a vic-
toria.

MAIKEL.
PROXIMA JORNADA

Preferente.—ANDRATX - FELA-
NITX. árbitro designado: Cánovas
Gonzalez.
2. REGIONAL

S'HORTA, O - SANTA MARIA, 2
El S'Horta feu el pitjor partit de

Ia temporada i fou derrotat justa-
ment pel Santa Maria, que vingué
amb la intenciú de remuntar-se un
punt, jugant a la defensiva i tre-
pant qualque contracop. S'arriba al
de,cans amb empat a zero i a la

segona part el Santa Maria aconse-
guí un gol en treta dc corna16. El
S'Ilorta avança línies per tal d'igua-
lar el marcador i fou quan crea
mes peril! clavant la porta contra-
ria.

Dcma el S'Horta es desplaça a
Porreres, un camp tècnicament di-
fícil pet -6 on no es tampoc impossi-
ble d'aconseguir algun punt.
JUVENILS

XILVAR, 3 - S'HORTA, 2
Al S'llorta se li presentava una

ocasió d'or per restar qualque ne-
gatiu, pet -6 la mala sort li ho im-
pedí. Gols de Bennasar i Marín.

Dema, a les 10'30, S'Horta-Búger.
CADETS
FELANITX, 3 - CAN PICAFORT, 2

Alineació.—Acosta, Risco, Mut,
Cristóbal, Javi, J. Soler, Manolo,
Simón, Juanjo, Esteban i Oscar.
També jugaren, Miguel Angel,
Frias i Tolo.

Apurada victòria, l'aconseguida
pels allots de Joan Campos davant
el difícil equip de Can Picafort. Pel
Felanitx marcaren, Esteban i Josè
Soler (2). Avui es desplacen a Al-
gaida.

SES SALINES, Q - S'HORTA, 6
Els nostres . cadets foren molt su-

periors al conjunt saliner i així ho
demostra el resultat. Dominaren du-
rant tot el partit hi hagueren pogut
aconseguir mes gols. Marcaren Roig
(2), Pedro Bonet (2), Javi i Antonio.

Avui clissabte, a les 15'45, S'Horta-
Campanet.
INFANTILS

FELANITX, 5 - MANACOR, 1
Alineació.—Cosme, Jose Vicente,

Andres, T. Obrador, Simó, Enrique,
Oliver. T. Vidal, T. Nadal, Rohan i
Valentin. També entraren en joc,
Paco. Sergio, Nico, Alejandro, Fer-
nandez.

Difícil encontre degut a les condi-
cions climatològiques (el vent bufa-
va fort i feia aixecar molta pols),
per() així i tot els allots de Nino Si-
marro varen demostrar que avui
per avui es un dels millors equips
de la categoria. Els gols foren mar-
cats per Rohan, Tomeu Vidal, Ser-
gio Moreno (2) i Jose Vicente. Avui
visiten el líder, el margaritense.

LA SALLE, 1 - S'HORTA, 4
El S'Horta, molt millorat, aconse-

guí una important victòria dins Ma-
nacor aprol'itant la feblesa de l'ad-
versari. El La Salle es veie desbor-
clat pc' millor joc dels visitants que,
minui a minut, anaren augmentant
Ia compta golejadora.

Avui, a les 14'30, S'Horta-España.
BENJAMINS

MANACOR, 7 - S'HORTA,
El Manacor fou superior als nos-

tres allots i demostra ser el líder
de la categoria. El S'Horta a penes
a rriba.

FELANITX, 6 - PETRA, 0
Alineació.—Lorenzo, Jaime, Pin-

to, Pedro, J. Vicente, Ismael, J.
Garcia, Toni. Kiko, Txema i Ma-
ties. Durant el partit, Pere Joan va
donar entrada a Carlos i Joan.

RESULTATS

Cadets:
PATRONAT «B»,	 55
JOAN CAPC5/AUTOC. GRIMALT, 7
Juvenils:
JUVENTUT MARIANA,	 65
JOAN CAP(VAUTOC. GRIMALT, 60
Séniors masc.:
JOAN CAMAUTOC. GRIMALT, 62
PORRERES,	 60
Seniors fem.:
SANT SALVADOR, 	 63
JOAN CA1C5/AUTOC. GRIMALT, 28

COMENTAM

Jornada un tant atípica. No es
gens habitual que, entre dissabte i
diumenge, no es jugui cap encontre
a Felanitx. No és normal que un
equip anoti només 7 punts (mai cap
equip masculí felanitxer s'havia
quedat en una xifra tan curta). I
també es produeix poques vegades
el fet de que un únic jugador anoti
44 punts i que aquests no bastin al
seu equip per guanyar.

La increíble nulitat ofensiva dels
CADETS els conduí a la consecució
del récord negatiu apuntat, no per
Ia diferència de punts entre un
equip i Faltre, sinó pels solitaris 7
puntets totals. Esperam que a la
propera jornada superin aquesta
«smala tarda» que tingueren.

Els JUVENILS eren l'únic equip
de la categoria, entre més de 30 que
hi ha a Mallorca, que encara no ha-
via perdut. En aquesta ocasió foren
derrotats, a Sóller, per la minima.
Començaren molt be, 1-13 (minut 6),
i encara en el descans disposaven
d'un curt avantatge (27-29) que fou
neutralitzat pels sollerics als 4 mi-
nuts del segon temps, grades a un
parcial de 16-6, que deixà el mar-
cador en un complicat 43-35. Hi va

Excellent encontre el disputat dis-
sabte passat, on els jugadors d'Es
Torrentó golejaren un fluix Petra.
Cal destacar la bona feina feta per .
tots els jugadors de l'equip. Els go-
lejadors form, Kiko (2). Jsoé Gar-
cia (2), Toni i Ismael. Dimarts, ju-
gaven a Arta i avui en Es Torrentó
reben el Porreres.

S'HORTA, 1 - ALGAIDA, 4
Els benjamins estan travessant

un mal moment clegut a les nom-
broses lesions, especialment la del
seu liber i com que es un equip
jove S poc experimentat. Esperam
una recuperació dels lesionats. El
gol fou d'Antonio González.

FUTBOL EMPRESES

CAN RIEL, 3 - CASA
EXTREMADURA. 1

L'equip de Felanitx «CASA DE
EXTREMADURA», va sortir derro-
tat del camp d'un fácil rival com
és Can Biel. El gol va esser aeon-
seguit per Tomas. Avui reben a Fe-
lanitx al Bar S'Estel.

haver un altre canvi a favor dels
felanitxers, per() l'escassa inspira-
ció de la majoria de jugadors del
Joan Capó no basta per posar fre a
l'ambició dels de Sóller. Resaltem
l'excepcional actuació de Cesar,
autor de 44 punts (4 triples) i recu-
perador de 9 pilotes. El pes d'aquest
jugador dins l'equip al Hang de la
segona meitat fou exagerat, ja que
aconseguí 27 dels 31 punts. Cesar,
en el començament de la seva 4.a
temporada s'ha convertit en el 6è
jugador del Joan Capó que arriba
als 2.000 punts.

En' fln partit adelantat a dijous,
els SÊNIORS MASCULINS supera-
ren el Porreres en un encontre molt
disputat i força entretengut. Cada
equip disposà d'un maxim avantat-
ge de 7 punts, el Joan Capó a la
primera part i el Porreres a la se-
gona, pet-6 a l'hora de la solució
definitiva la balança no s'inclinava
de part de cap equip. En els darrers
cinc minuts s'enregistraren empats
a 52, 54, 56, 58 i 60. A la fi. el ju-
venil Cesar, a tres segons del fi-
nal, aconseuí la cistella definitiva.
Destaquem que els 10 jugadors ali-
neats anotaren. Gaspar fou autor
d'una excellent sèrie de 7 cistelles
de 9 intents. Jordi anotet 14 punts.
Les absències de 4 jugadors seniors
foren molt ben cobertes pels juve-
nils Veny i Cesar.

Les SENIORS FEMENINES juga-
ren a Arta i resistiren durant la 1.•
part (18-14) i inclús fins a la mei-
tat del segon temps (32-23). Els 11
darrers minuts semblaven d'un al-
tre encontre, amb un fort 31-5. El
Sant Salvador es un dels primers
classificats de la categoria.

Anotadors
Cadets.—P.M. Obrador (5), Flo-

rian (2).
Juvenils.—Cesar (44), A. Veny

(8).
Seniors masc.—Gaspar (15), Jor-

di S. (14), Salva (6), A. Veny (6),
Pep Sanchez (5).

Sèniors fem.—C. Vivancos (10),
Azucena (6), Juana Marcos (6), M.
Estelrich (6).

Aquesta jornada
Tornarà a ser completa. A Fela-

nitx jugaran els cadets (dissabte
contra el fluix Ramon Llull), els
juvenils (també dissabte contra el
Santanyí) i les femines (el diumen-
ge contra un assequible Colánya Po-
llença).

Es desplaçar an els dos equips sé-
niors masculins, els de Provincial a
Arta (contra el Sant Salvador) i els
de 3.a a Campos.

D'altra banda, entre setmana es-
tan programats també dos partits
suspesos. El passat dijous (dia 10)
havien de jugar els juvenils al
camp de l'Olivetti Montero (a Pal-
ma) i el di jous següent (dia 17) els
seniors masculins aniran a San-
tanyí.

sarnaisia



COINS 3 la Sala	 Per un fori invuls a l'educació, la cultura, la
lingua i la identitat del paísALTRA VEGADA HAN

PROFANAT ELS CLOSOS.

COURIER Furgoneta

Principales características:
Consumo a 90 Kms. h.	 4 litros
Consumo medio aios 100 Kms. 51 )‘,

Capacidad de carga 	 27 m3.
Carga útil 	 560 Kgs.
Potencia motor 	 60 cv.

Motor Felanitx, S. L.
C/. Alonso Rodriguez, 5 - Tels. 580331 - 582860

RESTAURANTE
Esmeralda
Park

CALA DO`R
Banquetes, Bodas, Comuniones

y Fiestas
ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PARQUE INFANTIL.

VISTA PANORAMICA SOBRE EL MAR
LOCAL CLIMATIZADO

CAPACIDAD PARA 450 PERSONAS
PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL. 643085 - SR. RAMON

Persianas de Aluminb
Color Pidla, Bronce y
tacadas varios colores.

Puertas Arrollables
Galvanizadas y lacadas
Manual y mando a distancia

l F. A07.204571
Cr rštre.i I - Tototon0 58 03 51

FELANITX (Mallorca)

uiui
MINIU

Puertas Cancela
Hierro y Aluminio y
Con mando a distancia

Pueirts Extenstles
Galvanizadas y
lacadas
vanos coloreS.

Puertas Basculantes
Galvanizadas. lacadaS
Imtacion madera.

CARPINTERIA METALICA

TALLERES
MECÂNICOS

4V4■4IWV
VVW

Restaurant BON POET
Abierto todo el afro

De dilluns a divendres,IVIEN6
C/. Pizarro canton. Churruca 	Tel. 825274	 PORTOCOLOM

10	 FELANITX

La setmana passada aquest set-
manari informava amb indignació
del fet que els closos de Can Gaià
rebessin una altra betcollada. Ni
la primera ni la darrera.

Davant la manera de procedir de
tots els Ajuntaments i davant la
manera de procedir dels politics
arreu arreu, nomes ens queda la
desobediência civil. Fer altra cosa
és alimentar la insensibilitat i la
corrupció.

Un cas que fa poc hem tengut co-
neixement l'atorgament d'una
ilicència damunt un talaiot a Es
Coll d'Es Carritx(), un talaiot cata-
logat p'en Mascaró . Passarius. I
aqui no passa res.

Parlant de NNSS fa . temps que
demanarem que s'introduis la bona
feina feta per Bartomeu :Salvit Si-
monet i no hi ha hagut Manera.

Només ens queda la resistencia i
Ia denúncia, malgrat el mal ús i la
manipulació que tots els baties han
fet de la nostra feina, COntinuarem,
i insistirem. Tot plegat té molt , á
veure amb aquests partits qué te-
nen ben clar que han d'esborrar
tots els vestigis de la nostra cultu-
ra, malgrat es disfressin de salva-
dors nostres i els més ag6garats
parlin la nostra llengua.

SE OFRECE CHICA de 18 años para
dependiénta en Felanitx, cualquier
establecimiento.
Informes, Tel. 833285.

Les entitats signants consideram
que les nostres institucions, amb el
Govern Balear al front, han de fixar
sense mes demora una política cul-
tural cn el camp de la conservació
del patrimoni, la ciencia, l'ensenya-
ment, el llibre, la música, els mu-
seus, el teatre, el suport i estímul
a la creació (i molt especialment a
Ia creació audiovisual, incloent mit-
jans institucionals propis) i les in-
frastructures culturals, que doni un
nou impuls a l'educació, la cultura,
Ia llengua i la identitat del país.

Qualque cosa essencial falla si el
marc legal es riles ampli i favora-
ble, la utilització diaria del català
parlat (mallorquí, menorquí i civis-
senc) retrocedeix ostensiblement, i
l'escrit es absolutament minoritari,
cosa que fa imprescindible no no-
mes la planificació i l'estímul a l'ús
social en tots els ambits, sinó l'e-
xemple constant i diari dels líders
politics, econòmics i socials de les
Balcars.

A més, dos objectius de gran tras-
cendencia per al país estan en joc:
Ia competencia educativa i eis do-
biers del català. Prestarem el ma-
xim suport perquè la transferencia
d'Educació sigui ràpida i completa,
i per obtenir de l'Estat un finança-
ment específic per a la normalitza-
ció lingüística, inajornable per
raons de justicia i equidat. Catalu-
nya obté per a la llengua pròpia
3.800 mitions anuals; Galícia i el

el	 Pais Valencia, 3.000 tuitions
an wits; 	 el Pais Base i Navarra
tenen Concert Econòmic.

Com a entitats representatives vo-
'ern ser permanentment escoltades
en all() que afecta la cultura i des-
plegar el paper que correspon a la
societat civil en una democracia
participativa i no nomes represen-
tativa, tal com fixa la Constitució
de 1978. Com a instrument, propo-
sam reunions periòdiques entre una
reduïda representació de la Mesa
Cultural d'imminent creació i el
nou titular de Cultura i, eventual-
ment, altres membres del Govern
Balear, inclós el seu maxim respon-
sable.

El nou titular de Cultura, com a
representant del Govern Balear i
fruitde la clara voluntat política del
seu President que en nomena i ces-
sa els membres i a qui avui ens
adreçam hauria cle ser conscient de
l'obligació de complir i desplegar
els preceptes cstatutaris de promo-
ció cie la llengua catalana, própia
de les Illes Balears i de l'expressió
cultural en aquesta llengua, en to-
tes les seves manifestacions, d'espe-
rit•obert i dialogant i disposat a tc-
nir forts Iligams amb la societat ci-

sobrctot en un Govern que té at
seu ideari el paper protagonista del
cos social.

La cultura i l'educació sán un ins-
trument d'extraordinitria importim-
cia per construir un país. És hora
de posar en marxa tots cis mitjans
a l'abast per enfortir l'orgull de
formar part del poble balear i cle
promoure la identitat collectiva
dels Mertes a partir de l'afirmació
del sentiment de pertinença a cada
una de les illes. Com diu l'Estatut,.
es l'hora de «consolidar i desenvo-
lupar les caracteristiques de nacio-
nalitat comunes» dels pobles de les
Illes Balears.

Els pròxims canvis a la Conselle-
ria de Cultura i al Conseil de Go-
vern ho haurien de facilitar i en
cap cas provocar una marxa enrere
que suposaria gravissimes come-
qiiencies, probablement irreversi-
bles, per al país balear.

(Signen co/i/ots. !imps o os.socia-
cions 	 !es Hi ( s)

SE DAN CLASES DE INGLES (par-
ticulares o grupos) para principian-
tes.
Informes en esta Administración.

SE ALQUILA PISO en paseo Ra-
món Llull. Trato familiar y con
referencias.
Informes, Tel. 583291.




